Alea iacta est
Z

sub 3,5 t a aprins o adevărată vâlvătaie. Mare parte din distribuția la nivel
național se făcea astfel – în general
omul și mașina, autovehicule detarate,
supraîncărcate și niciun control...
Acum, a apărut un moment prielnic
pentru mulți să reevalueze propria activitate. Concluzia: nu merită să mai faci
treaba asta! Miră pe cineva? Mai bine
lucrezi pentru platformele de livrare la
domiciliu – câștigi cât muncești, iei ce
comenzi vrei, muncești cât și când vrei
și nu te bate nimeni la cap.
Mă întorc la exercițiul meu: 10-54-2-3=1. Dar acum cifrele au început
„să joace” necontrolat. „10” a devenit
foarte nesigur și frustrarea este cu
atât mai mare cu cât apar promisiuni
că ar putea fi transformat în „30” și
asta doar pocnind din degete. În rest...
10 (sau 30)-x-y-z-q=?
Este imposibil! Eu nu am învățat așa
ceva și cei care vor să o rezolve... Baftă!
Și dacă ne scapă ceva? Dacă ne
uităm dintr-un unghi greșit la problemă? Vă propun trei idei – pentru șoferi,
pentru clienții de transport și în legătură cu serviciul de transport.
V-ați întrebat vreodată de ce șoferii
stau atât de mult timp pe Facebook, sau
se uită la filme, sau vorbesc la telefon...?
În fine, ideea este că pierd vremea (ore
în șir) pe un dispozitiv care nu le oferă
aproape nimic. Un transportator solicită
șoferului doar opt ore pe zi, cinci zile pe
săptămână... și îi mai dă și bani pentru
asta. Și totuși, nemulțumirea șoferilor
este palpabilă. Telefonul îi cere zero
abilități, însă și în transporturi – camioanele sunt tot mai ușor de condus și mai
sigure și mai confortabile... și atunci?
Pe Facebook, de fapt pe internet, în general, ai senzația permanentă că primești ceva (de cele mai multe ori gratis). Și la locul de muncă primim multe
lucruri (mult mai palpabile și mai valoroase), însă rareori avem senzația că
sunt cadouri... Firmele care vor lucra
activ la experiența de viață a angajaților,
care vor crea cadrul/potențialul pentru
sănătate, fericire și dezvoltare personală
vor avea angajații de care au nevoie,
chiar și în cele mai dificile momente.
Sunt firme care vor rezista, indiferent
de schimbările care apar.
Ce credeți că prețuiește, astăzi, mai
mult un client de transport: cel mai mic
tarif de pe piață? Sau promisiunea (care
va fi și respectată) că mașina va ajunge
la timp la încărcare și descărcare? Totuși, bătălia în piață se duce, în continuare, aproape în exclusivitate, pe tariful/
km. Foarte puțini transportatori reușesc
să monetizeze „promisiunile”. Ciudat, în
contextul în care lumea economică se
deplasează exact în această direcție –
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ece minus cinci, minus patru,
minus doi, minus trei, egal
unu... adică 10-5-4-2-3=1...?
Aritmetic nu este corect. Și totuși, realitatea pare să se curbeze, cumva, în
transporturi. Adică, „10” reprezintă veniturile și bineînțeles că toată lumea
luptă pentru mai mult, însă piața este
dură și concurența acerbă... Poți ajunge la un „12” (uneori), dacă ai talent
la vânzări, ceva noroc și clienți disperați, însă, chiar și așa, pare insuficient
față de costurile „firești” – cifrele prezentate cu minus (carburant, salarii,
amortizare, service...).
Evident, înregistrând cele mai mici
costuri, ai cele mai bune șanse de supraviețuire și pare firesc, în aceste
condiții, ca unii (mulți, din păcate) să
treacă granița moralității și, chiar, a legalității, pentru „optimizarea” costurilor.
Și, așa cum se întâmplă adesea,
exact când ești pe punctul să ajungi la
o concluzie inteligentă... sună telefonul!
„Murim! Murim cu toții! Ce se întâmplă acum este un dezastru!” – era
un patron de firmă de transport.
De-a lungul timpului am trecut, adesea, prin momente dificile, dar acest
transportator este unul dintre cei care
au știut să se adapteze, pentru că este
un specialist pe partea tehnică (vehicule) și înțelege foarte bine șoferii... Să
fie mai greu acum ca altădată?
Apoi mă sună un manager – „Nu
mai găsim șoferi, orice am face. Am
crescut salariile și diurnele, am oferit
condiții mai bune, camioanele sunt noi...
Singura soluție rămasă este să mai vindem din camioane, chiar dacă tarifele
au crescut foarte mult.” Discutăm de
un manager chiar foarte bun. Conduce
o firmă mare, cu proceduri foarte bine
gândite și instrumente IT de ultimă
generație. Transportatorilor le place să
se plângă, dar, dacă am detectat la
omul acesta oboseală profesională...
chiar o urmă de descurajare... Poate
ar trebui să încep să mă îngrijorez?
Telefonul sună din nou. Alt manager, care, de curând, a vrut să vândă
un camion. A găsit un cumpărător,
s-au înțeles la preț, respectivul transportator a văzut camionul și s-a arătat
mulțumit... Apoi a vrut să mai verifice
ceva... și înțelegerea a picat. A dat și
explicația (de ce s-ar fi ferit? doar este
un aspect atât de firesc) – nu poate
cumpăra respectivul camion, pentru
că este un model pe care nu se poate
pune magnetul.
Am primit telefoane și de la clienți
de transport. Sunt îngrijorați, chiar
aproape de disperare – au majorat
tarifele, dar tot nu găsesc soluții de
transport. Iar licențierea transportului

tarife pentru asigurarea unui potențial,
abonamente pentru servicii pe care este
posibil să le utilizezi, aplicații care pot fi
descărcate (contra cost) pentru completarea/îmbunătățirea unor bunuri pe
care deja le folosești... Tehnologia oferă,
astăzi, șansa de a structura oferta de
servicii în moduri limitate doar de imaginație și este misiunea oricărei firme de
transport să iasă din ecuația (capcana)
strictă șofer-camion-distanță parcursă.
Totodată, clienții de transport au dreptul
să știe și să decidă pentru marfa lor –
ce tip de transport va fi folosit, cât de
bun este respectivul transportator, ce
performanțe are șoferul, ce emisii vor
rezulta din respectivul transport... Au
apărut, deja, camioanele electrice. Cum
credeți că le veți putea integra în operațiunile de transport? Vă veți baza pe
un singur client, care acceptă un tarif superior? Riscant! Veți aștepta până când
tehnologia devine destul de accesibilă,
pentru a fi comparabilă celei diesel? Ar
putea fi și mai riscant! Sau veți gândi o
modalitate prin care clienții (cât mai mulți
dintre ei) să poată solicita camionul
electric, atunci când doresc, cu tarife
clare și avantaje bine explicate? Ar putea
fi o idee (nu neapărat una bună).
Important este să oferim clienților
noștri posibilitatea de a alege – un serviciu mai simplu, sau unul mai complex.
Iar desfășurarea serviciului și grila de
tarife ar trebui gândite în consecință.
Toată nebunia unei ecuații cu prea
multe necunoscute creează oportunități mari pentru apariția unor noi modele de business. Zarurile au fost
aruncate (alea iacta est) și eu aștept
cu nerăbdare telefoanele care să mă
anunțe despre proiecte surprinzătoare.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Împreună mișcăm lucrurile!

iulie 2022 ......................................................................................................................................................

3

ȘTIRI

6, 8

n SCHMITZ CARGOBULL
Entuziasm tehnologic

24-27

SUMAR

ACTUALITATE
n Amenzi majorate
pentru lipsa rovinietei
10
n MODIFICĂRI LA CODUL FISCAL
• Prim plan: DIURNELE
12-13
• Implicații și explicații
14-15
n Compensare
de 50 de bani/l la pompă
17
n Primii 49 de kilometri
ai Autostrăzii Moldovei (A7)
intră în lucru
30-31

n Soluția Goodyear Total Mobility 37

PIAȚĂ ȘI COMPANII
n CARGO BUDDY
Amicul transportatorilor
n EFECTELE FURTURILOR
Clienți importanți
refuză operatorii români

28-29

32-33

ȘTIRI
n ASASINAT ÎN PARCARE
Concluzii,
la un an de la crimă
n ASFALT ÎNCINS
Patroni necăjiți
n O nouă lege pentru ONRC:
firmele, înființate online
n ANTICORUPȚIE
Drumul Integrității

AUTOBUZE
ȘI SERVICII

34-36
38-39
46
54

55-56

n ACCESS LOGISTIC GmbH
Competență în FTL

43

n Transportul public...
tot mai electric
n VW AMAROK
Mai bun, la toate capitolele

60-61

n CAMPER LIFE (III)
Cu LAIKA, prin KOSMOs

62-63

58

CONSULTANȚĂ
n PLANIFICAREA FISCALĂ
O nouă „corvoadă”
pentru antreprenorii mici
n Navigând către
oceanul albastru
n Criza de personal
din transport
n Ce înseamnă
o remunerație corectă...

16
40-42
44
45

CAMIOANE
ȘI SERVICII
n Primele 5 Renault Trucks
Master Z.E. 100% electrice,
livrate către Green Ambalaje

20-21

ȘTIRI

48-49

LOGISTICĂ
n VOLVO TRUCKS
Îmbunătățiri ale transmisiilor,
pentru toate gamele

22-23

n STILL RXE 10-16C
Performanță
în cele mai mici spații
n Noi modele Combilift

INEDIT
Gara București Nord

64-65

50-51
52-53

ÎNTREBAREA LUNII
Despre impozite și diurne

4 ......................................................................................................................................................

66

iulie 2022

CUGETARE
„9 din 10 business-uri se închid.
Planul complet? Creează 10 business-uri!”
Robert Kiyosaki, scriitor american

ȘTIRI

PLATFORMĂ ARR PENTRU
SUBVENȚIONAREA CARBURANȚILOR
Autoritatea Rutieră Română
(ARR) a pus la dispoziția
operatorilor de transport
sistemul informatizat de
administrare a schemei
de ajutor de stat în vederea
depunerii cererilor de
compensare a prețului
carburanților a și a
documentelor însoțitoare,
conform Hotărârii de Guvern
667/2022. După crearea
conturilor, transportatorii pot
depune cererile de
compensare pentru motorina
achiziționată începând cu data
de 23 aprilie (T2 2022),
termenul-limită fiind 15 iulie.
În perioada 1-15 octombrie, va
avea loc depunerea cererilor
de compensare pentru T3, iar
între 1 octombrie-1 decembrie,
cererile pentru T4 din 2022.

KURZARBEIT,
PRELUNGIT
Marius
Budăi

Mecanismul Kurzarbeit a fost
prelungit de Guvern, prin OUG
73/2022, până la sfârșitul acestui
an, iar ministrul Muncii, Marius
Budăi, a emis Ordinul 964 privind
modelul declarației, astfel că
angajatorii pot cere acest ajutor de
la stat. Sunt eligibile firmele pentru
care producția realizată în luna
pentru care solicită aplicarea măsurii
s-a diminuat cu cel puțin 10%, față
de aceeași lună din 2019, sau față
de media lunară a producției
realizate în 2019. Pentru cei înființați
în perioada 1 ianuarie-15 martie
2020 și care au cel puțin un angajat,
diminuarea producției se raportează
la cifrele din luna anterioară aplicării
Kurzarbeit. „Pentru a asigura, în
continuare, menținerea locurilor de
muncă și pentru prevenirea creșterii
șomajului, OUG 73/2022 prevede
acordarea, în continuare,
a indemnizației de 75% din salariul
de bază brut lunar aferent orelor
de reducere a programului de lucru,
salariaților afectați de reducerea
timpului de muncă cu cel mult 80%
din durata zilnică, săptămânală sau

ARR atenționează că
depunerea cererilor se
realizează strict prin sistemul
informatizat și strict în
termenele menționate. Ulterior
datelor limită de depunere,
sistemul informatic nu va
permite depunerea altor cereri
sau documente. Se vor putea
obține sume de până la
400.000 de euro pentru o
singură firmă, estimându-se
că pe puțin 3.000 de companii
vor beneficia de ajutor.

lunară, prevăzută în contractul
individual de muncă. Indemnizația
este suportată de angajator, se
achită la data plății salariului lunii
respective și se decontează din
bugetul asigurărilor pentru șomaj”,
precizează Ministerul Muncii.

60 DE MILIOANE
DE EURO PENTRU
TRANSPORTATORI

transportului rutier de mărfuri și
persoane, care dețin o licență
comunitară valabilă și care sunt
afectate de criza actuală. În cadrul
schemei, beneficiarii vor avea
dreptul să primească ajutoare sub
formă de granturi directe, ce vor
avea o valoare limitată. Comisia a
constatat că schema de ajutoare a
României îndeplinește condițiile
prevăzute în cadrul temporar de
criză. Ajutorul nu va depăși 400.000
de euro per întreprindere și se va
acorda până la 31 decembrie 2022.

RO E-TRANSPORT:
AMENZILE,
SUSPENDATE 3 LUNI

Aplicarea amenzilor pe sistemul
e-Transport a fost suspendată de
Guvern, timp de trei luni, începând
cu data de 1 iulie, prin OUG 106.
Rămâne, însă, valabilă prevederea
din OUG 41/2022 referitoare la
obligativitatea raportării
transporturilor rutiere de produse
riscante din punct de vedere fiscal.
Motivul suspendării: mediul de
afaceri a cerut mai mult timp pentru
adaptarea la noul cadru legal. Astfel,
sancțiunile pentru neconformare vor
fi aplicate de la 1 octombrie 2022.

AMENZILE
PENTRU LIPSA PLF,
ANULATE PRIN LEGE

Comisia Europeană a aprobat
schema de ajutor, în valoare de 60,7
milioane de euro (300 de milioane
de lei), pentru sprijinirea
întreprinderilor care își desfășoară
activitatea în domeniul transportului
rutier de mărfuri și persoane.
România a notificat Comisiei o
schemă de ajutoare, cu scopul de a
oferi sprijin sub formă de lichidități
întreprinderilor afectate de creșterea
prețurilor carburanților, pe fondul
crizei geopolitice actuale și al
sancțiunilor, asigurând, în același
timp, circulația neîntreruptă a
mărfurilor și a persoanelor pe cale
rutieră. Măsura va fi accesibilă
pentru toate întreprinderile,
indiferent de mărime, care își
desfășoară activitatea în domeniul

Amenzile aplicate pentru
necompletarea formularului de
localizare a pasagerului (PLF),
obligatoriu pentru toți cei care
veneau în România din alte țări,
au fost anulate și scăzute din
evidențele organelor de executare,
printr-o lege adoptată, în 29 iunie,
de Parlament. Astfel, cei care au
plătit aceste sancțiuni, fie parțial sau
integral, vor primi banii înapoi, la
cerere. Cererea va trebui depusă în
termen de 90 de zile de la intrarea
în vigoare a ordinului prin care
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației va stabili,
în 15 zile de la intrarea în vigoare a
legii, procedura de restituire.
Formularul PLF a fost introdus,
în luna decembrie 2021, prin OUG
129/2021, fiind eliminat în martie
2022.
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MERCEDES-BENZ VANS:
100.000 DE AUTOVEHICULE, ÎN T2
Mercedes-Benz Vans își
întărește poziția de furnizor
de top pe segmentul
autovehiculelor comerciale
ușoare electrice în al doilea
trimestru al anului 2022 și își
va extinde portofoliul de
produse cu alte modele
electrice, pe segmentul
autovehiculelor comerciale
ușoare de mici dimensiuni.
Grupul Mercedes-Benz a
înregistrat o creștere de 61%
a vânzărilor în segmentul
autoutilitarelor electrice, cu
aproximativ 3.900 de modele
livrate către utilizatori.
Numărul de autoutilitare
compacte electrice eSprinter
și eVito s-a dublat (97%),
ajungând la aproximativ 3.100
de unități vândute. Cu toate
acestea, în segmentul
MPV-urilor medii de uz privat,
vânzările de EQV au scăzut cu
4%, din aprilie până în iunie.

FORD PRO ELECTRIC
SUPERVAN

Ford deschide primul capitol
electrificat din legendara sa serie
Supervan, cu dezvăluirea globală a
vehiculului electric de performanță
ultra-înaltă Ford Pro Electric
SuperVan, la Festivalul de viteză de
la Goodwood.
Patru motoare electrice, o baterie de
50 kWh răcită cu lichid și un sistem
de control personalizat produc
aproximativ 2.000 CP, pentru o
accelerație 0-100 km/h în sub două
secunde. Performanța unui tren de
rulare special construit, pregătit
pentru circuit, care include
componente de la recent dezvăluitul
E-Transit Custom 1 – prima
versiune complet electrică a celui
mai vândut van 2,3 – este
completată la interior de tehnologia
Ford SYNC 4 cu ecran tactil,
precum și de funcționalități
suplimentare pentru a controla
capabilitățile unice ale Electric
SuperVan. Conectivitatea
îmbunătățită menține șoferul

În ciuda fluctuațiilor
aprovizionării cu
semiconductori, vânzările
s-au menținut la nivelul anului
precedent și în trimestrul al
doilea al anului 2022, cu
100.000 de unități vândute în
total la nivel mondial (-2%).
Din aprilie până în iunie,
83.900 de autovehicule
comerciale din gamele
(e)Sprinter, (e)Vito, (e)Vito
Tourer și Citan au fost livrate
către utilizatori. În SUA,
vânzările Sprinter și Metris
(Vito) aproape s-au dublat,
cu aproximativ 19.700 unități
vândute (+ 96%), marcând
vânzări trimestriale record.

informat și permite transmisia de
date în timp real, pentru gestionarea
de la distanță a vehiculului și
performanță optimizată, la fel ca
serviciile integrate care pot accelera
productivitatea a peste 125.000 de
clienți Ford Pro din Europa.
De asemenea, sunt disponibile
moduri de conducere selectabile și
tehnologii de frânare regenerativă
similare cu cele de pe vehiculele
electrice de serie Ford.

NOU LABORATOR
DE BATERII SCANIA

Scania are, deja, aproape pusă la
punct o fabrică de baterii în
aproprierea liniei sale de asamblare,
precum și o pistă de testare
optimizată pentru vehicule electrice
și autonome, pe cale de a fi
deschisă. Următorul pe lista
dorințelor era un laborator de baterii
în incinta de cercetare și dezvoltare.
Iar acum acesta a devenit realitate.
Noul laborator de baterii de
1.000 mp, reprezentând o investiție

de 15,5 milioane de euro, este o
piatră de hotar în călătoria spre
electrificare.
Testarea bateriilor presupune un
proces de lungă durată, însă
laboratorul poate efectua teste pe
170 de obiecte simultan. Specialiștii
de aici se concentrează pe
performanța bateriilor și evaluarea
duratei de viață în diverse condiții
climaterice, de la -40° C la 70° C.
Inginerii identifică și examinează
cele mai bune condiții de operare
pentru baterii, luând în considerare
lucruri precum punctul de referință al
temperaturii, durata de încărcare și
puterea de încărcare pentru utilizare
personalizată, pentru a optimiza
viața bateriilor și a acoperi nevoile
clienților.

FABRICA DE LA
CRAIOVA, TRANSFERATĂ
CĂTRE FORD OTOSAN

Ford Otosan, cel mai mare
producător de vehicule comerciale
din Europa, va prelua proprietatea
asupra fabricii de la Craiova și a
activității de producție din România,
proces condiționat de aprobările
autorităților relevante și ca urmare a
consultărilor.
Fabrica de la Craiova va juca un rol
cheie pentru activitatea Ford în
Europa, sprijinind, în același timp,
planurile solide ale companiei cu
privire la electrificare (Model e) și
vehicule comerciale (Ford Pro).
Modelul Puma, crossover-ul Ford de
mare succes, primește o versiune
complet electrică din 2024, care va fi
construită la Craiova. Noul vehicul
utilitar ușor, care va intra în
producție, anul viitor, la Craiova, și
care va avea o versiune complet
electrică din 2024, va fi următoarea
generație Ford Transit Courier.
Vehiculul multifuncțional compact
Tourneo Courier va fi, de asemenea,
construit la Craiova din 2023, cu o
versiune complet electrică începând
2024.
Transit Courier și Tourneo Courier
sunt proiectate și dezvoltate de joint
venture-ul Ford Otosan, unul dintre
cele mai de succes și longevive
parteneriate din industria auto
globală. Producția modelului
EcoSport se va opri, până la finalul
acestui an.
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Amenzi majorate
pentru lipsa rovinietei
Amenzile majorate pentru lipsa rovinietei au fost adoptate
de Camera Deputaților – for decizional, care a înjumătățit, însă,
pentru majoritatea categoriilor de autovehicule, sumele propuse
de Guvern.

P

roiectul de lege privind modificarea Anexei 2 la Ordonanța
Guvernului 15/2002 (Codul rutier), inițiat de Ministerul Transporturilor
și Infrastructurii (MTI), a fost adoptat
de Executiv, în martie, și validat de
Senat, în luna mai. Însă deputații s-au
pronunțat, într-o covârșitoare majoritate (203 de voturi „pentru”, 28 de
voturi „împotrivă” și 48 de abțineri)
pentru creșteri mai mici ale sancțiunilor
aplicate conducătorilor auto care circulă fără achitarea taxei de utilizare
a drumurilor publice din afara localității
de domiciliu.
În cazul autoturismelor,
amenda între 250-500 de lei,
în prezent, va ajunge la sume
între 275-550 de lei, deputații
fiind de acord cu senatorii.
De asemenea, a fost consens pentru vehiculele de transport marfă cu
MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone: amenzile vor fi de 950-1.900 de
lei (față de 750-1.250 de lei, cât sunt
acum).

Camioanele
și autocarele...
Însă, la restul vehiculelor de transportat marfă și persoane, tarifele pentru lipsa rovinietei vor crește mai puțin
față de ce stabiliseră senatorii. Astfel:
• vehiculele de transport marfă cu
MTMA mai mare de 3,5 tone și mai
mică sau egală cu 7,5 tone (care acum

au prevăzute amenzi între 1.250-1.750
de lei), vor avea sancțiuni mărite la
1.550-3.100 de lei (față de 3.1006.200 de lei în proiectul inițial)
• vehiculele de transport marfă cu
MTMA mai mare de 7,5 tone și mai
mică decât 12 tone (1.750-2.250 de
lei, în prezent): 2.750-5.500 de lei (față
de 5.500-11.000 de lei, în proiectul
inițial)
• vehiculele de transport marfă cu
MTMA mai mare sau egală cu 12 tone,
cu maximum 3 axe, inclusiv (2.7503.000 de lei, în prezent): 3.550-7.100
de lei (față de 7.100-14.200 de lei, cât
doreau Guvernul și MTI)
• vehicule de transport marfă cu
MTMA mai mare sau egală cu 12 tone,
cu minimum 4 axe, inclusiv (3.0004.000 de lei, în prezent): 5.950-11.900
de lei (față de 11.900-23.800 de lei,
cât doreau Guvernul și MTI)
• vehiculele de transport persoane
cu mai mult de 9 locuri pe scaune și
maximum 23 de locuri pe scaune, in-

clusiv conducătorul auto (1.250-1.750
de lei, în prezent): 1. 550-3.100 de lei
(față de 3.100-6.200 de lei, în proiectul
inițial)
• vehicule de transport persoane
cu mai mult de 23 locuri pe scaune
(1.750-2.250 de lei, în prezent): 2.7505.500 de lei (față de 5.500-11.000, cât
doreau Guvernul și MTI).

Notificare înainte de
expirarea rovinietei
Între timp, a intrat în vigoare Ordinul MTI 365/2022, care prevede notificarea prin e-mail a posesorilor de
autovehicule, înainte de expirarea valabilității rovinietei, pentru a evita sancțiunile, în caz că aceștia uită să își
achiziționeze alta nouă. Astfel, începând din 27 aprilie, șoferii nu mai au
nicio scuză pentru neplata acestui tarif
de utilizare a drumurilor publice din
afara localității de domiciliu.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

„Din anul 2010 și până în prezent,
cuantumul amenzilor a rămas la
același nivel, în timp ce cuantumul
tarifului de utilizare a rețelei de
drumuri naționale din România
exprimat în lei a crescut cu aproape
20%. Astfel, valoarea amenzilor
contravenționale s-a calculat ca fiind
de două ori tariful anual de utilizare
a rețelei de drumuri naționale din
România, pentru amenda minimă,
și de patru ori tariful anual de
utilizare a rețelei de drumuri
naționale din România, pentru
amenda maximă”, au motivat autorii
proiectului – reprezentanții MTI.
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ACTUALITATE

MODIFICĂRI DE AMPLOARE
LA CODUL FISCAL

Prim plan: DIURNELE
Proiectul de modificare a Codului fiscal, lansat, la începutul lunii
iulie, în dezbatere pe site-ul Ministerului Finanțelor
(ale cărui implicații în afacere le vom comenta în paginile
următoare) a zguduit, efectiv, sectorul, printr-o prevedere care
schimba nivelul de deductibilitate al diurnelor și care a lăsat loc
celor mai negre scenarii. După primele consultări purtate cu
mediul privat, la Guvern, au venit vești bune.

P

remierul Nicolae Ciucă și ministrul Finanțelor, Adrian Câciu,
au avut consultări, la Palatul
Victoria, în 11 iulie, cu reprezentanții
patronatelor, sindicatelor și ai structurilor asociative, pe tema modificărilor
Codului fiscal, aflate în dezbatere publică pe site-ul MFP. Transporturile au
fost reprezentate, în mod direct, la discuții, prin intermediul lui Augustin Hagiu,
președinte FORT, și Alin Crețu, vicepreședinte. „Am obținut exceptarea
transporturilor din rândul domeniilor
pentru care indemnizațiile de detașare
deductibile nu trebuie să depășească
33% din salariul de bază corespunzător
locului de muncă ocupat”, ne-a declarat, la închiderea ediției, Augustin
Hagiu.
De menționat că, potrivit comunicatului Guvernului, consultările continuau, la nivel tehnic, pentru a putea
fi identificate „cele mai bune soluții de
consolidare a cadrului de dezvoltare
a economiei românești, pentru asigurarea unui mediu concurențial adecvat
și a elimina inechitățile din sistemul
fiscal”.

Modificări
după consultări
Potrivit variantei agreate în urma
consultărilor de la Guvern, care, însă,
nu fusese încă publicată pe site-ul
MFP la închiderea ediției, urmau să
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fie exceptate dintre prestațiile suplimentare primite de salariați în baza
clauzei de mobilitate (care implică
limita de deductibilitate de 33% din
salariul de bază) prestațiile prevăzute la articolul 76 alineatul (2), litera k), modificate față de varianta
propusă inițial consultărilor publice. Adică, „indemnizația de delegare, indemnizația de detașare, inclusiv indemnizația specifică detașării
transnaționale, prestațiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuți în Hotărârea Guvernului 38/
2008 privind organizarea timpului
de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport
rutier, cu modificările și completările
ulterioare, precum și orice alte sume
de aceeași natură, altele decât cele
acordate pentru acoperirea cheltuielilor
de transport și cazare, primite de salariați potrivit legislației în materie, pe
perioada desfășurării activității în altă
localitate, în țară sau în străinătate, în
interesul serviciului”.

Plafonul neimpozabil
– 3 salarii de bază
În aceste situații, plafonul neimpozabil este stabilit astfel:
„(i) în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre
a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice, în limita

Augustin
Hagiu

a 3 salarii de bază corespunzătoare
locului de muncă ocupat;
(ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal
stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a
Guvernului, pentru personalul român
trimis în străinătate pentru îndeplinirea
unor misiuni cu caracter temporar, în
limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.”
Conform propunerii de modificare
a Codului fiscal, plafonul aferent valorii
a 3 salarii de bază corespunzătoare
locului de muncă ocupat se calculează
prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se înmulțește cu numărul de zile din perioada de delegare/
detașare/desfășurare a activității în
altă localitate, în țară sau în străinătate.
Noua abordare reduce presiunea
asupra transporturilor internaționale,
permițându-le operatorilor să își mențină unul dintre cele mai importante
avantaje competitive, cel privind costurile generate de resursa umană.
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tivul nu are dreptul să modifice o lege
votată de Parlamentul României, la
trei luni după intrarea ei în vigoare,
mai ales după ce au fost respectate
toate prevederile Dialogului Social”,
se arăta în comunicatul semnat de
cele trei asociații.

Publicarea proiectului de modificare a Codului fiscal pe site-ul Ministerului Finanțelor a generat reacții
puternice, în rândul patronatelor din
transporturi.
„Guvernul pregătește lovitura fatală pentru prestatorii de servicii de
transport ce desfășoară activități intracomunitare și internaționale, prin modificarea și completarea Legii 227/2015
privind Codul fiscal, abrogarea unor
acte normative și alte măsuri fiscale”,
se arăta într-un comunicat FORT.
„Această modificare, propusă în
proiectul de Ordonanță, vine la câteva
luni după ce transportatorii de mărfuri,
după doi ani de așteptări și abuzuri,
vedeau luminița de la capătul tunelului,
odată cu apariția prevederilor Legii
72/2022 – amnistia diurnelor re-

calificate fiscal și modificarea regimului
acestora.”
De asemenea, UNTRR arăta că
modificarea unei legi recent adoptate
creează instabilitate juridică și neîncredere în dialogul cu autoritățile române, într-un moment în care industria transporturilor rutiere este grav
afectată de intrarea în vigoare a Pachetului Mobilitate 1, creșterea prețului
la carburanți și lipsa forței de muncă.
„Ceea ce a rezolvat Parlamentul României prin Legea 72/2022 este anulat de Guvern 3 luni mai târziu.”
COTAR, APTE 2002 și APULUM
au solicitat, la rândul lor, eliminarea,
de urgență, a prevederii din viitorul
Cod fiscal, care va introduce supraimpozitarea veniturilor transportatorilor, anunțând: „Suntem pregătiți să ieșim în stradă, în toată țara!”
„Amintim Guvernului că România
este un stat democratic, iar Parlamentul este garantul democrației. Execu-

Pericolul pare
depășit. Dar...
Conform explicațiilor pe care le-am
primit de la președintele FORT, Augustin Hagiu, după ce a participat la consultările privind modificarea Codului
fiscal, pericolul privind diurnele pare
să fi fost depășit. Dar proiectul include
o serie de alte prevederi care vor influența afacerile. Vă invităm să identificăm, în paginile următoare, cu ajutorul specialiștilor în fiscalitate, punctele
la care trebuie să fim atenți, cu mențiunea că la baza materialului stă varianta de modificare a Codului fiscal
supusă consultărilor publice și publicată pe site-ul MFP pe 4 iunie, unde
plafonul de deductibilitate a indemnizațiilor de detașare de 33% din salariul
de bază amenința operatorii de transport.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro
PUBLICITATE

ACTUALITATE

Reacțiile patronatelor
la proiectul publicat
pe 4 iulie

ACTUALITATE

MODIFICĂRI DE AMPLOARE
LA CODUL FISCAL

Implicații și explicații
Ministerul de Finanțe a lansat în dezbatere publică un amplu
proiect de ordonanță prin care modifică substanțial Codul fiscal,
cele mai multe noutăți urmând a intra în vigoare din 2023
(restul din august 2022).
Cum vor fi afectate companiile din zona de transport și logistică?
roiectul de ordonanță publicat
Regim fiscal nou
Oana Rada
de Ministerul Finanțelor, așa
pentru
cum arăta în prima variantă
microîntreprinderi

P

propusă spre dezbatere, în 4 iulie,
prevede zeci de modificări la Codul
fiscal, cele mai multe aplicabile de la
1 ianuarie 2023, dar există și noutăți
care ar urma să intre în vigoare de la
1 august sau chiar de la data publicării
ordonanței în Monitorul Oficial. Noutățile cuprind modificări care vor genera
un impact semnificativ asupra sectorului transporturilor, atât în zona de
taxare a muncii, cât și în cea de taxare
a afacerilor.

Propunere
de creștere
a impozitului
pe dividende
O modificare de impact general,
care, în mod evident, afectează și domeniul transporturilor, este cea privind
creșterea impozitului pe dividende,
din 2023, de la 5 la 8%. Astfel, o abor-
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dare utilă societăților care nu au distribuit dividende din profituri aferente anilor
financiari precedenți ar fi aceea în care
să distribuie dividende în cursul anului
2022 (chiar dacă ele vor fi plătite ulterior), cu scopul de a beneficia de rata
de impozitare de 5% (de avut în vedere termenele de plată ale impozitului).

Impact în domeniul transporturilor
vor avea și noul regim fiscal, și noile
condiții pentru microîntreprinderi, atât
din perspectiva societăților de transport (dacă vorbim de societăți care au
cifră de afaceri între 500.000 și
1.000.000 de euro, care ar urma să
schimbe regimul fiscal, de la microîntreprinderi la societăți plătitoare de impozit pe profit), cât și din perspectiva
formelor de colaborare folosite de societățile de transport (practic, situația
societăților de transport care colaborau cu anumite persoane fizice, care
dețineau microîntreprinderi).
În concret, conform proiectului de
ordonanță, de la 1 ianuarie 2023, plafonul pentru încadrarea la regimul
microîntreprinderilor va fi înjumătățit, de la 1.000.000 la 500.000 de
euro, va fi obligatorie condiția ca microîntreprinderile să aibă cel puțin un

.................................................................................................................................................... iulie 2022

Plafon neimpozabil
pentru acordarea
anumitor beneficii
extrasalariale
Una dintre modificările de impact
privind taxarea muncii, inclusiv în domeniul transporturilor, este cea privind
introducerea unui plafon neimpozabil
pentru acordarea anumitor beneficii
extrasalariale. Astfel, conform proiectului de ordonanță, din 2023, anumite
beneficii extrasalariale vor fi scutite
de impozit și contribuții sociale doar
în limita unui plafon care se aplică
pentru toate aceste beneficii cumulate.
Va fi vorba de un plafon lunar de
33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în care
vor intra, printre altele: prestațiile primite în baza clauzei de mobilitate,
contravaloarea hranei acordate salariaților prin catering sau în sistem propriu (nu și tichetele de masă), contribuțiile facultative la pensii, primele de
asigurare voluntară de sănătate, banii
de telemuncă, contravaloarea serviciilor turistice acordate de angajatori.
Angajatorii vor putea alege ordinea
în care veniturile respective se includ
în plafonul lunar de cel mult 33% din
salariul de bază.

Clauza de mobilitate
Cu privire la clauza de mobilitate,
există abordări diverse, în practică, acest lucru putând conduce la un impact semnificativ al modificării legislative în discuție, pentru anumite societăți
de transport care acordă prestații în
baza unei clauze de mobilitate – în
această situație, dacă salariul de bază
al angajaților este unul mic (deseori
am întâlnit situația salariului minim pe
economie), practic, facilitățile fiscale
vor fi în sumă proporțională.
Ca principiu, clauza de mobilitate
este clauza prin care salariatul al cărui
loc de muncă nu implică în mod normal deplasări curente își dă acordul
cu privire la eventualele modificări ce
vor fi aduse locului său de muncă, din
inițiativa angajatorului.

Deși nu este expres prevăzut de
lege, consensul în doctrină și jurisprudență este că salariatul se va deplasa
în vederea îndeplinirii atribuțiilor de
serviciu numai în locurile expres menționate în cuprinsul clauzei de mobilitate.
Conceptul de lucrător mobil este
un concept separat și, în opinia noastră, a echipei de consultanți Darian
Tax, acesta privește persoanele care
efectuează activități mobile de transport rutier (șoferii).
Considerăm că nu este o alegere
cu privire la încadrarea locului muncii
șoferilor ca fiind fix sau mobil și, totodată, cu privire la posibilitatea includerii unei clauze de mobilitate, clauza
de mobilitate fiind potențial aplicabilă
mai degrabă celorlalte categorii de salariați ai societăților de transport.

Regimul fiscal
aplicabil PFA-urilor,
începând cu anul
2023
Separat, în cazul în care societăți
de transport colaborează cu PFA-uri,
sunt aspecte semnificative de avut în
vedere, cu privire la regimul fiscal
aplicabil PFA-urilor, începând cu anul
2023. Vorbim, pe de o parte, de plata
contribuției la sănătate de la un plafon
de venituri de două ori mai mic decât
acum și diferențiat pe trei praguri de
venit, de obligații mai mari de plată la
pensiile de stat, precum și de scăderea de patru ori a pragului de venituri
până la care se pot aplica normele de
venit.

Contractele
cu normă parțială și
deducerile personale
Începând cu veniturile lunii august
2022, pentru contractele de muncă
cu normă parțială ar urma să se plătească, din nou, contribuții sociale (pensie și sănătate) la nivelul salariului
minim aferent unei norme întregi, și nu
în funcție de venitul efectiv realizat de
salariatul cu timp parțial.

Revizuirea majoră a sistemului
de deduceri personale. Deducerea
va avea, spre deosebire de forma actuală, două componente – deducerea
personală de bază, de care se va beneficia în funcție de anumite praguri
de venit și număr de persoane în întreținere, și o deducere suplimentară, acordată punctual anumitor salariați,
menționați expres.

ACTUALITATE

salariat (deci singura cotă de impozit
posibilă va fi 1%), iar veniturile obținute
din consultanță și management ar urma să fie limitate la 20%.
Modificările de mai sus au ca scop,
printre altele, evitarea disimulării unor
activități dependente în servicii facturate de microîntreprinderi.
În plus, un acționar/asociat va fi
condiționat să dețină titluri de participare la cel mult trei microîntreprinderi, în cazul acționarilor/asociaților care dețin mai mult de 25% din
valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot.

Mod nou de calcul
pentru taxele
pe proprietate
Cu impact semnificativ va fi și noul
mod de calcul pentru taxele pe proprietate, bazat pe valorile din grilele
notariale (în timp ce, la acest moment,
modul de calcul se bazează pe elemente precum materialele de construcție, poziția în localitate și rangul
localității). De asemenea, se are în
vedere eliminarea din Codul fiscal a
noțiunii de clădire cu destinație mixtă,
impozitul pentru clădirile cu destinație
dublă (rezidențială și nerezidențială)
urmând a se stabili în funcție de destinația majoritară.

Atenție
la semnalul
transmis...
Urmare a publicării proiectului de
ordonanță, mediul de afaceri a venit,
deja, cu puncte de vedere menite să
evite introducerea anumitor modificări,
astfel încât există șanse ridicate ca parte dintre propuneri să suporte amendamente. Totuși, o abordarea prudentă
la nivelul companiilor este aceea în care
să aibă în vedere aspectele esențiale
și intenția legiuitorului în ceea ce privește
aspecte precum creșterea impozitului
pe dividende, evitarea disimulării unor
activități dependente în servicii facturate
de microîntreprinderi/PFA-uri, evitarea
„artificiilor” privind taxarea diminuată a
veniturilor de natură salarială.
Oana RADA
partener, Darian DRS Tax
oana.rada@darian.ro
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PLANIFICAREA FISCALĂ

O nouă „corvoadă”
pentru antreprenorii mici
Într-un context economic marcat de provocări, creșterea sarcinii
fiscale este o nouă provocare pentru antreprenori.
Firmele sub 1 milion de euro trebuie să înțeleagă noi principii
și concepte fiscale și să aloce mai multă atenție fiscalității.

E

ste nevoie, și din acest punct
de vedere, de creșterea profesionalizării departamentelor
financiar-contabile. În plus, antreprenorii au nevoie de parteneri de business care să îi sprijine, la acest nivel.
Afacerile cu profitabilitate mare
(având cifra de afaceri între 500.000
și 1 milion de euro) sunt primele afectate, din 2023, de schimbarea regimului de impozitare de la 1% micro (impozit pe venit), la 16% impozit pe profit.
Ulterior, pragul de impozitare de 16%
va scădea la 300.000 de euro, respectiv 100.000 de euro.

Soluție temporară
O soluție temporară poate consta
în mai multe microîntreprinderi, pentru

Ioana
Arsenie

irosească în operațional, în loc să dezvolte business-ul.

Alternativa
Recomand un calcul simplu, aproximativ, care să răspundă la această
întrebare: „Cât pierd și ce creștere de
cifră de afaceri e necesară, pentru a
compensa o nouă variabilă cu impact
în prețurile de transport ale micilor
transportatori?”.
menținerea impozitării de 1% pe venituri. Dar tentația de a optimiza situația,
prin multiplicarea numărului de microîntreprinderi, trebuie atent analizată
prin prisma complexității administrative, logistice, de trezorerie. Există riscul ca, pe lângă alte costuri suplimentare, energia antreprenorului să se

Exemplificare pentru SRL cu cifra de afaceri
1 milion de euro și profitabilitate brută 30%

Sub rezerva posibilelor
ajustări în varianta
finală a legii, consider
că este important
să limităm artificiile
de optimizare care
ne afectează modul natural
de organizare a business-ului.
În fond, condițiile sunt aceleași
pentru toți jucătorii din piață.

Recomandări
• Analiza cheltuielilor prin filtrul criteriului de deductibilitate: servicii terți,
protocol, sponsorizări, dobânzi etc.
• Revizuirea prețurilor și realizarea
unui simulator de business care să
proiecteze rezultatul financiar și să
ajute antreprenorul să ia cele mai bune decizii in business.
Din punct de vedere strategic, planificarea fiscală este o axă de acțiune,
însă, pentru a ieși din zona afacerilor
mici, trebuie să învățăm să ne concentrăm atenția pe marje, optimizare operațională prin automatizări și digitalizare, și, mai ales, pe dezvoltare/scalare.
Având în vedere scăderea limitei de
încadrare la microîntreprinderi prevăzută pentru anii următori, practic orice
plan de business trebuie să țină cont
de impozitare în regim 16%.
Ioana ARSENIE
strateg financiar,
fondator
Trusted Advisor Strategy & Finance
ioana@ioanaarsenie.ro
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TREI LUNI

După mai multe luni de amânări, timp în care prețul carburanților a ajuns
de la circa 6 lei, în ianuarie, la peste 9 lei per litru, la sfârșitul lui iunie,
Guvernul a decis să intervină, pentru a atenua scumpirea, astfel că
acordă o compensare de 50 de bani per litru, la pompă, pe care o
suportă fifty-fifty cu benzinarii, pe o perioadă limitată, de trei luni.

A

fost aprobată, în acest sens,
Ordonanța de Urgență 106,
pentru susținerea acordării de
reduceri ale prețurilor la benzină și
motorină și pentru modificarea art. 18
din OUG 41/2022, pentru instituirea
Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri
cu risc fiscal ridicat RO e-Transport,
și de abrogare a art. XXVIII din OUG
130/2021, privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene,
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Aplicare până
în septembrie
Măsura a intrat în vigoare la 1 iulie
și se aplică până la 30 septembrie
a.c. Din reducerea totală, de 50 de
bani, 25 de bani vor fi susținuți de la
bugetul de stat, prin Ministerul de Finanțe, și 25 de bani de către companii,
fiind o cheltuială deductibilă, se arată
în actul normativ. „Pe toată perioada
de aplicare a măsurii, operatorii economici care comercializează carburanți vor afișa prețul care include această reducere de preț, iar, în
sistemul de gestiune și la pompă, va
fi înscris prețul de vânzare fără reducerea comercială. Reducerea acordată va fi evidențiată în mod distinct pe
documentele fiscale aferente vânzărilor, bonuri fiscale și/sau facturi”, precizează Executivul.
Compensația de 0,25 lei/litru se
stabilește și se individualizează de
către operatorii economici respectivi
într-o declarație al cărei model se
aprobă prin ordin al președintelui
ANAF. Declarația se depune până la

ACTUALITATE

Compensare
de 50 de bani/l la pompă

Ministrul Energiei, Virgil Popescu:
„Mă aștept să vedem în piață companii care aplică această Ordonanță.
Să le lăsăm un termen scurt, în așa fel încât sistemele fiscale să poată fi
actualizate și să poată să reflecte aceste modificări”.

data de 25 a lunii următoare celei în
care s-a acordat reducerea și reprezintă și cerere de restituire.
Suma declarată se înregistrează
într-un cont de venituri distinct și se
compensează cu obligațiile fiscale ale
debitorului potrivit art. 167 din Legea
207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările și completările
ulterioare, iar verificarea sumelor declarate se realizează de organele de
control din cadrul ANAF, pe baza analizei de risc.

Amenzi inclusiv prin
OUG anti-speculă
Ordonanța prevede și sancțiuni
pentru creșterea nejustificată a prețu-

Mihai Diaconu,
secretar de stat în Ministerul Finanțelor:
„Nu ne așteptăm la o creștere a deficitului. Din estimările noastre, costurile doar
ale statului vor fi de 800 de milioane de lei; sunt calcule făcute de specialiști de
la Ministerului Energiei. Impactul ar fi fost mult mai mare, dacă prețurile ar fi
crescut în continuare; după cum știți, benzina este luată în calcul la calculul
inflației. Iar creșterea prețului ar fi dus la scăderea consumului, care ar fi dus
la încasări mai mici pe partea de acciză.”

rilor, în perioada de trei luni de aplicare a acesteia, inclusiv prin cele prevăzute în Ordonanța anti-speculă, iar,
suplimentar, au fost introduse sancțiuni și împotriva revânzării carburanților achiziționați în această perioadă.
„În situația în care vor exista creșteri
nejustificate ale prețurilor la carburanți,
în perioada de aplicare a acestei ordonanțe, acestea vor fi încadrate la categoria de acțiuni speculative, vor fi sancționate potrivit Ordonanței de Urgență
84/2022”, a declarat, la briefingul de
presă de la finalul ședinței Executivului,
purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan
Cărbunaru.
Acesta a subliniat că OUG interzice revânzarea carburanților achiziționați cu aplicarea acestui sistem
de compensare și stabilește amendă
de la 50.000 până la 500.000 de lei
pentru încălcarea acestei prevederi
de către persoane juridice, respectiv,
amendă între 5.500-11.000 de lei pentru contravențiile săvârșite de persoane fizice.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

iulie 2022 ......................................................................................................................................................
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E van Wijk Logistics,
povestea care continuă
cu succes, de 30 de ani,
în România
Anul 2022 este un an plin de semnificație pentru noi, un an care atestă continuitatea business-ului din România, de la o generație la alta, timp de 30 de ani.
Nu a fost un drum drept, au fost multe suișuri și coborâșuri, dar fiecare kilometru pe care l-am parcurs ne-a condus mai aproape de ceea ce suntem astăzi: un
furnizor de încredere, o companie sustenabilă, care oferă siguranță angajaților,
are grijă de comunitatea din care face parte, foarte atentă cu mediul, o companie care furnizează servicii de înaltă calitate clienților și partenerilor acestora.

A

nul acesta, în 29 iulie, aniversăm 30 de ani de la începerea activității companiei pe
piața din România. Au fost trei decenii
pline de succese și provocări, 30 de
ani în care ne-am atins obiectivele și
am construit relații pe termen lung, cu
colegii și clienții noștri.
30 de ani este o vârstă frumoasă,
care spune multe despre un business.
Spiritul antreprenorial, modul de a face
lucrurile „altfel”, pasiunea, unitatea internă, dar și coeziunea la nivel de grup
au contribuit la acest succes.

Totul a început
cu pasiune
Începutul a fost dificil, mai ales în
contextul economic în care se afla România, la începutul anilor ’90. Privind
în urmă, la istoria noastră, vedem, în
primul rând, pasiune – elementul de
bază în tot ceea ce facem. Dacă ești
pasionat de ceea ce faci, niciun obstacol nu reprezintă o barieră între
tine și obiectivul tău, din contră, reprezintă o oportunitate de a te autodepăși.
Povestea a început cu venirea
domnului Ad van Wijk în România, cu
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ajutoare umanitare destinate zonelor
puternic afectate de situația economică a țării, la momentul respectiv. În
acele împrejurări, a apărut oportunitatea de a-i cunoaște pe ceilalți asociați români și așa a început totul.
International Transport E van Wijk,
ulterior Logistic E van Wijk, a fost înființată în 1992, într-o perioadă foarte
dificilă. În primele luni, accentul a fost
pus pe transportul național, urmând
ca, ulterior, să se dezvolte activitatea
de transport internațional, cu 2 camioane, 2 șoferi și acționarii companiei.
În toți acești ani, compania a rămas orientată înspre oameni, fiind implicată în numeroase proiecte, care
au ca scop sprijinirea persoanelor provenite din medii sociale defavorizate.
Am reușit să oferim o mână de ajutor
celor care au avut nevoie, indiferent
unde ne-am aflat, ce țară am traversat
sau încotro ne-am îndreptat. Umanitatea se află în ADN-ul acestui business, de 30 de ani.

Ce ne-au învățat cele
trei decenii trecute?
Timpul ne-a învățat să ne menținem echilibrul, într-o piață atât de im-

previzibilă. În cei 30 de ani de activitate, am crescut ca business, ca echipă, am dezvoltat portofoliul de servicii
oferite, am mărit numărul de camioane
din flotă și capacitatea de depozitare.
Încă de la început, compania și-a
dorit să facă lucrurile „altfel”. Suntem
mândri de realizările noastre, de întreaga noastră echipă, de fiecare client
care ne-a trecut pragul și care a rămas
alături de noi, în tot acest timp.
În cele trei decenii de activitate,
ne-am îmbunătățit constant serviciile
de transport rutier de marfă și pe cele
logistice, având la bază vasta noastră
experiență, cerințele pieței și feedback-ul clienților noștri. Ne dorim ca,
mai presus de toate, să dezvoltăm relații apropiate cu clienții și partenerii
noștri, fiindcă, indiferent de domeniul
în care activează o companie, tot ceea
ce facem este cu și pentru oameni.
Avem o flotă reprezentativă, care
ne spune povestea pe drum, în orice
moment. Investim constant în ea, fiind
conștienți de amprenta activității noastre asupra mediului. Am mărit flota pe
care am avut-o la începutul poveștii,
ajungând la peste 350 de camioane,
la nivel de grup, cu care parcurgem
peste 33,5 milioane de kilometri anual.
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Perspective
economice globale
Pandemia de COVID-19 a produs
un șoc economic global, cauzând
recesiuni în multe țări. După acest
declin al economiei globale și în pofida
reluării lockdown-urilor, în unele părți
ale lumii, se preconizează că economia globală o să își revină, în următorii
ani. Datorită activităților suplimentare
de depozitare asociate comerțului electronic, furnizorii de servicii logistice
cunosc, deja, o creștere peste media
normală.
În ceea ce privește business-ul
nostru, există câteva tendințe macro,
care au avut un impact important asupra activității noastre logistice. Dintre
acestea, amintim:
• Presiunea asupra sectorului logistic: forța de muncă deficitară, congestionarea, reducerea emisiilor de
CO2, creșterea volumelor de transport
și modificarea legislativă cu privire la
pachetul de mobilitate.
• Creșterea nivelului de profesionalism privind logistica țărilor (est)
europene.
• Schimbarea gateway-urilor: creșterea ofertei de bunuri din China
schimbă jocul privind modul în care
Europa de Vest este aprovizionată cu
mărfuri. Contextul geopolitic actual a
dus la apariția de noi coridoare și porți
de acces pentru schimburile de mărfuri.
Aceste tendințe, precum și presiunea continuă asupra prețului combus-

tibilului, al materiilor prime și produselor alimentare, fac o companie ca
a noastră să își optimizeze modul în
care gestionează fluxurile și resursele.

Un viitor promițător
Anul 2022 este unul plin de incertitudini și provocări. La începutul anului, perspectivele economice erau încurajatoare, iar lucrurile au început să
își revină, în urma perioadei pandemice pe care am traversat-o. Totuși,
contextul geopolitic actual din Europa
are implicații economice importante,
unele fiind vizibile, în acest moment.
Consecințele creșterii inflației și a costurilor privind resursele sunt câteva
din urmările resimțite, deja, de toată
lumea.
Fiind o companie sustenabilă și
parte a unui grup internațional, suntem
încrezători că, oricât de multe obstacole vor apărea pe drum, avem susținerea necesară, echipa profesionistă,
experiența vastă și cunoștințele necesare depășirii oricăror dificultăți.

Livrăm: siguranță,
încredere și loialitate.
As Promised!
Se spune că „în istorie, vedem trecutul, prezentul și viitorul”. Pentru că
povestea E van Wijk în România a început frumos, iar timpul arată o evoluție continuă, viitorul este unul promițător. Avem o viziune sustenabilă, pe
termen lung, care să ne ajute să ne
atingem obiectivele, în următorii ani.
Actualul CEO al grupului, Ewout
van Wijk, reprezentând cea de-a treia
generație a familiei van Wijk, împreună
cu Paul Mureșan, reprezentând cea
de-a doua generație a familiei Mureșan, acționează pentru a elimina decalajul dintre nevoile actuale și provocările viitoare.
Ewout van Wijk: „Faptul că familiile
noastre lucrează împreună deja de
30 de ani este excepțional. Principiile
și valorile noastre comune ne-au ținut
întotdeauna împreună și au făcut posibilă succesiunea de la o generație
la alta. Împreună, am definit o strategie

iulie 2022 ......................................................................................................................................................
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De la capacități de depozitare reduse, la început, am ajuns să furnizăm
servicii logistice în depozite care au
o suprafață de peste 54.000 mp, din
care 10.000 mp dispun de opțiuni de
temperatură controlată. Oferim clienților noștri soluții logistice integrate și
personalizate, în funcție de solicitările
acestora, inclusiv servicii de depozitare, transport în regim de grupaj, distribuție (inter)națională și servicii vamale. Grupul E van Wijk are 800 de
angajați entuziaști, care generează o
cifră de afaceri de peste 100 de milioane de euro anual.

clară pentru viitor, care se concentrează pe succesul clienților și pe dezvoltarea angajaților noștri. Vom păstra
spiritul antreprenorial sustenabil pe
care l-am moștenit de la părinții noștri,
fiindcă ne dorim să conducem compania în aceeași manieră în care au
făcut-o ei. Împreună, vom pune în
practică strategia pe următorii ani. Facem totul în conformitate cu sloganul
nostru: As Promised”.
Paul Mureșan: „Sunt mândru că
am preluat de la tatăl meu, Mircea
Mureșan, atribuțiile și responsabilitățile
de acționar al companiilor E van Wijk
din România. Trebuie să fim pregătiți
să facem față unei lumi diferite, să înțelegem dinamica viitoare a businessului, să creăm obiective pe termen
scurt, pentru a le susține pe cele pe
termen lung. Împreună cu partenerul
meu, Ewout, acordăm o atenție deosebită oamenilor din companiile noastre, încercăm să găsim echilibrul potrivit, să motivăm și să ghidăm echipa,
în următorii ani.”
Fiind un business de familie, vrem
să asigurăm continuitatea afacerii
noastre pe termen cât mai lung. Astfel,
ne concentrăm atenția spre creșterea
anuală considerabilă, autonomă și prin
achiziții. Pentru a ne minimaliza dependențele, ne propunem să ne dezvoltăm portofoliul de clienți, să ne
extindem în mai multe regiuni geografice, să creștem numărul industriilor
pe care le deservim, precum și al furnizorilor de logistică (charter).
Facem demersuri privind reducerea emisiilor de CO2, fiindcă ne dorim
să ne alăturăm companiilor din Europa
care au reușit să reducă emisiile din
activitățile logistică și transport cu peste 20%, în decurs de 5 ani.
Investim în educație și în creșterea
talentelor, pentru că ne dorim să le
oferim oamenilor oportunități de creștere în carieră. Facem pași tot mai
mari spre automatizarea și simplificarea proceselor folosite de clienții noștri
în utilizarea serviciilor logistice.
Tehnologiile IT, precum Operations
Control Tower, sunt necesare, pentru
că ne ajută să avem o imagine de ansamblu asupra întregii rețele, să optimizăm distribuția și utilizarea activelor.
Ne permit, totodată, să optimizăm fiecare regiune, separat, prin hub-ul său
local.
Densificarea rețelei contribuie, de
asemenea, la utilizarea unor forme de
transport mai sustenabile.
Obiectivele noastre viitoare vizează, în mod direct, aportul nostru la
succesul clienților, asigurarea bunăstării pe termen lung a angajaților și
comunității, dar și măsuri suplimentare
pentru un mediu mai curat.
E van Wijk, de 30 de ani, pe
drum, alături de tine.
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Primele 5 Renault
Trucks Master Z.E.
100% electrice, livrate
către Green Ambalaje
La jumătatea lunii iulie, Renault Trucks a livrat companiei
Green Ambalaje cinci vehicule Master Z.E. integral electrice,
carosate în România, de către compania Grădinariu.
Vehiculele sunt destinate colectării deșeurilor, Green Ambalaje
devenind prima companie din țara noastră care va realiza acest
tip de activitate cu vehicule electrice.

R

enault Trucks consideră că
transportul urban trebuie să
evolueze către mobilitatea
electrică, pentru a îmbunătăți calitatea
vieții în orașe și pentru a reduce emisiile globale de CO2. În acest sens,
Renault Trucks România a făcut un
pas decisiv, prin livrarea primelor cinci
vehicule electrice Master în țara noastră către compania Green Ambalaje.
La nivel internațional, tradiția
Renault Trucks în electricitate datează
din 2010, când au fost livrate primele
camioane electrice de serie către clienți finali, în prezent fiind unul dintre
cei mai importanți jucători pe piața vehiculelor electrice, cu o cotă de piață
de 50% în 2021.
Reamintim că producătorul francez este primul care a lansat o gamă
completă de distribuție 100% electrică
de la 3,1 la 26 de tone și se află deja
la a doua generație de vehicule complet electrice Renault Trucks E-Tech

De la stânga la dreapta: Gheorghe Trincă,
Cristian Lazăr și Andrei Grădinariu.

Master, Renault Trucks E-Tech D și
Renault Trucks E-Tech D Wide.
În 2023, gama Renault Trucks va
fi extinsă la camioanele de mare tonaj
până la 44 de tone, respectiv vor fi
lansate modelele T și C E-Tech pentru
transportul regional și construcții.

„Renault Trucks este un pionier al
inovației de aproape 130 de ani, iar,
cu această livrare, marcăm un moment
de referință în istoria Renault Trucks
România. Suntem mândri că am reușit
să fim primul producător din România
care a comercializat camioane complet
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Gheorghe Trincă,
administrator Renault
Trucks România:

Pionieri
în managementul
deșeurilor
Green Ambalaje este o companie
românească specializată în servicii
profesionale de management al deșeurilor pentru companiile care desfășoară activități de producție și retail
din România. Prin achiziționarea celor
5 unități Renault Trucks Master Z.E.,
devine prima companie din România,
din domeniul waste management,
care investește într-o flotă de acest
tip. Și nu dorește să se oprească aici.
„Suntem pionieri în această zonă
și avem ca obiective principale schimbarea integrală a flotei auto (care cuprinde 40 de camioane) cu vehicule
electrice, până în 2025. Vehiculele livrate azi vor fi utilizate în București,
pentru colectarea deșeurilor de la
retaileri, în special din dispozitivele lor
smart de colectare”, a declarat Cristian
Lazăr, CEO și fondator Green Amba-

laje. „Noi ne-am bugetat o investiție
pentru schimbarea flotei auto de aproximativ 5 milioane de euro, care se
va desfășura în timp și care va avea
ca obiectiv schimbarea tuturor tipurilor
de utilaje”, a adăugat Cristian Lazăr.
Compania oferă partenerilor săi servicii integrate de management al deșeurilor începând de la colectarea, segregarea deșeurilor, transportul acestora
și reciclarea sau valorificarea lor prin
metode eficiente și economice. În 2021,
compania a gestionat, în cele 9 puncte
de lucru naționale, aproximativ 93.000
de tone de deșeuri de ambalaje, industriale sau periculoase de la cele peste
150 de hipermarketuri și alți 300 de clienți (fabrici, centre comerciale sau logistice, restaurante) din fiecare județ, care
ajung să fie reciclate și transformate din
nou în ambalaje sau energie electrică.

Un parteneriat solid
Carosarea suprastructurilor specializate aferente profilului de activitate
Green Ambalaje a fost făcută de către
compania Grădinariu, unul dintre liderii
din România în integrarea soluțiilor și
utilajelor complexe în domeniul managementului deșeurilor.
„Anul viitor vom face 30 de ani de
când activăm în piața de carosare pentru colectarea deșeurilor și nu numai.

Specificații vehicule
➢ Master Z.E. – 3T5 L2H1 – 2 unități Hookloader 3 t, cârlig pentru containere
și 1 unitate cu platformă cu obloane rabatabile și prelate
• Masa maximă autorizată: 3.500 kg
• Tracțiune față
• Ampatament scurt: 3.682 mm
• Motor electric sincron, 57 kW (76 CP), 225 Nm
• Baterie: 33 kWh
• Autonomie NEDC: 200 km
• Încărcare completă: aprox. 2 h (stație fast-charging)
➢ Master Z.E. – Box cu lift spate
• Masa maximă autorizată: 3.100 kg
• Tracțiune față
• Motor electric sincron, 57 kW (76 CP), 225 Nm
• Baterie: 33 kWh
• Autonomie NEDC: 200 km
• Încărcare completă: aprox. 2 h (stație fast-charging)

Cristian Lazăr,
CEO și fondator
Green Ambalaje:
„Considerăm că nu putem fi
o companie sustenabilă dacă
infrastructura pe care o folosim nu
este, la rândul ei, sustenabilă și, de
aceea, am ales să facem pasul către
transportul electric. Sunt mândru că
am reușit să realizăm acest lucru.
Am vrut să și demonstrăm că se
poate, pentru că, în România,
nu s-a pus încă accent pe zona de
transport industrial cu vehicule
electrice, deși alte țări au început
deja.”
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electrice de serie, conform unor oferte
personalizate pe necesitățile clienților
noștri încă din toamna anului trecut. În
prezent, avem în desfășurare proiecte
cu diferiți clienți și pentru gama electrică
D E-Tech de 16, 19 și 26 de tone”
afirmă Gheorghe Trincă, administrator
Renault Trucks România.

„În ceea ce privește vehiculele
electrice, putem spune că sunt
schimbări importante și pe partea
de service. Personalul trebuie
instruit, specializat și trebuie să
obțină autorizările necesare de la
RAR. De asemenea, atelierele
trebuie dotate cu echipamente
specifice pentru deservirea
vehiculelor electrice. Din punctul
nostru de vedere, pregătirea a fost
făcută deja pentru o parte din
service-uri și vor mai urma și alte
unități.”

Andrei Grădinariu,
director general
Grădinariu
Import-Export:
„În calitate de companie deținută și
operată local, ne luăm foarte în
serios angajamentul nostru față de
mediu și educarea comunității cu
privire la gestionarea adecvată a
deșeurilor și suntem onorați să
vedem ca eforturile noastre se
concretizează în soluții eficiente
pentru industria de profil.”

Avem o preocupare continuă pentru
inovare și deținem în portofoliu multe
tipuri de echipamente electrice” a spus
Andrei Grădinariu, directorul general al
companiei. „Lucrăm cu Renault Trucks
de peste 15 ani și suntem foarte mulțumiți de acest parteneriat. Și cu Green
Ambalaje avem relații strânse de
aproximativ 5 ani și le mulțumim pentru
încrederea pe care ne-au acordat-o în
acest proiect. Cele trei companii implicate în acest proiect au elemente
comune, un grad înalt de profesionalism și reacții foarte prompte la orice
solicitare, la orice oră.”
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

iulie 2022 ......................................................................................................................................................
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VOLVO TRUCKS

Îmbunătățiri
ale transmisiilor,
pentru toate gamele
Volvo FL și FE, cele mai utilizate camioane pentru distribuția în zonele
urbane, au primit noi cutii de viteze actualizate, care oferă eficiență
îmbunătățită și o conducere mai lină. Totodată, Volvo Trucks
introduce o gamă de noi soluții care îmbunătățesc siguranța
și ușurința în conducere pentru vehiculele sale de categorie grea,
sprijinind manevrele de precizie în spații înguste și pe drumuri
denivelate și alunecoase, de exemplu, pe șantierele de construcții.

V

olvo FL este un membru mic
și agil al gamei Volvo Trucks,
iar, cu noua sa cutie de viteze
cu 8 trepte complet automată (cu două
trepte mai mult decât modelul anterior), oferă economii de combustibil
de până la 4%.
„Cu noua cutie de viteze, oferim,
de asemenea, PTO (priză de putere)
integrală pentru staționare, făcând camionul mai versatil și perfect pentru
basculante, vehicule pentru împrăștierea materialului antiderapant, pluguri de zăpadă și multe alte operațiuni
similare,” spune Kenneth Ackerberg,
manager de produs pentru Volvo FL
și FE.

I-Shift actualizat,
pentru FE
În același timp, modelul mai mare,
Volvo FE dispune, acum, de aceeași

cutie de viteze actualizată I-Shift utilizată pe modelele Volvo Trucks mai
grele, făcând schimbarea treptelor cu
30% mai rapidă.
O îmbunătățire semnificativă a
ușurinței în conducere este obținută
prin noua modalitate în care cutia de
viteze I-Shift interacționează cu motorul. Actualizarea include o activare mai
rapidă a ambreiajului, care rezultă
într-o întrerupere mai scurtă a cuplului.
Acest lucru face și schimbarea treptelor mai rapidă, pentru o experiență
mai armonioasă în conducere.
„O schimbare mai rapidă a treptelor face posibilă optimizarea selectării treptelor într-un mod mai eficient.
Conducerea în oraș, cu multe porniri
și opriri, conduce la prea multe schimbări de trepte, astfel încât îmbunătățirile vor fi evidente și foarte apreciate
de către șofer,” continuă Kenneth
Ackerberg.

Trei moduri diferite,
pentru conducere
optimizată
Pentru a îmbunătăți și a optimiza
conducerea modelelor Volvo FL și FE,
sunt disponibile trei moduri diferite de
conducere: economy, performance și
off-road. Fiecare mod este selectat prin
apăsarea unui buton la bord, care este
prezent pe panelul de instrumente.
„Pentru a face cât mai ușoară posibil economia de combustibil, camionul pornește întotdeauna în eco-mode,
oferind eco-roll la pedală. Dar modul
performance este ușor accesibil printr-un simplu clic. Am adăugat, de asemenea, un mod off-road, aceste camioane putând fi utilizate pentru aplicații
ușoare din domeniul construcțiilor,”
concluzionează Kenneth Ackerberg.
Modul off-road îmbunătățește performanțele la viteze reduse, pentru a
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Îmbunătățiri
inteligente ale I-Shift,
pentru gama grea
Pentru gama grea, Volvo Trucks
introduce noi soluții care îmbunătățesc siguranța și ușurința în conducere, sprijinind manevrele de precizie în
spații înguste și pe drumuri denivelate
și alunecoase.
„Datorită mai multor îmbunătățiri
inteligente ale cutiei de viteze I-Shift,
am putut oferi o gamă de noi funcțiuni,
care îmbunătățesc manevrabilitatea,
siguranța și confortul. Fiecare dintre
ele este proiectată să ofere șoferului
un grad mai înalt de control și ușurință
în operare în timpul manevrelor,” spu-

Disponibilitate
• Terrain Brake este opțional pentru
Volvo FH16 și alte camioane Volvo
cu tracțiune pe puntea față.
• Change Direction este o opțiune
disponibilă pentru toate modelele
Volvo FH, FM și FMX.
• Active Grip Control este standard
pe toate camioanele Volvo de
categorie grea cu lanț cinematic
electric și, cu foarte puține
excepții, cu motoare Euro 6.
• Sistemul Cruise Control
îmbunătățit este echipament
standard pe toate camioanele
Volvo de categorie grea.

iulie 2022

ne Pär Bergstrand, Heavy Duty Transmission manager la Volvo Trucks.

Mai multă
precizie
și siguranță,
în condiții dificile
Terrain Brake este o soluție unică
pentru conducerea la viteze reduse,
pe teren denivelat și accidentat, făcând mai ușoară și mai sigură manevrarea camionului.
De obicei, dacă șoferul frânează
cu o roată poziționată pe marginea
unei suprafețe mai înalte, cum ar fi un
bolovan sau o ridicătură, poate să alunece, înainte ca șoferul să aibă timp
să apese pedala de frână, ceea ce
face dificilă menținerea controlului
asupra vehiculului. Noua soluție Terrain Brake acționează frânele imediat
ce șoferul ia piciorul de pe pedala de
accelerație. Camionul își menține poziția, ceea ce permite mișcări mai mici,
de mare precizie.
„Terrain Brake este ideală pentru
condiții off-road, pe șantiere de construcții, în mine sau pe terenuri denivelate, dar poate fi utilă și pentru manevrele în oraș, precum și la trecerea
peste limitatoare de viteză sau borduri.
Indiferent de situație, aceasta îi va
oferi șoferului o mai mare agilitate și
control mai bun, făcându-i misiunea
mai sigură și mai ușoară,” continuă
Pär Bergstrand.
Change Direction este o altă soluție care face mai ușoară manevrarea

unui camion, la viteze reduse. Situații
precum întoarcerea în spații înguste
sau manevrarea în marșarier, pentru
accesul la rampele de încărcare, necesită, de obicei, mișcări scurte și rapide, șoferul trebuind să alterneze între
pedala de frână și cea de accelerație.
Acum, în loc de a apăsa pedala de frână, șoferul poate selecta marșarierul
în timp ce vehiculul încă se deplasează înainte. Noua funcțiune va opri,
apoi, vehiculul și va iniția deplasarea
în marșarier, în timp ce șoferul trebuie
doar să mențină pedala de accelerație
apăsată. Pentru a se deplasa din nou
înainte, trebuie doar să selecteze o
treaptă de viteze, în timp ce menține
accelerația apăsată.
Active Grip Control este o funcție
care îmbunătățește semnificativ stabilitatea și accelerația pe drumuri alunecoase. Dacă vehiculul începe să derapeze, mai mulți senzori permit sistemului
de control al vehiculului să reacționeze
la suprafața drumului într-un mod inteligent, pentru a menține vehiculul pe șosea. Noua funcție este, de asemenea,
proiectată pentru a reduce riscul de forfecare și supravirare, în cazul în care camionul este gol.
Volvo Trucks a actualizat, de asemenea, sistemul de Cruise Control,
astfel încât poate fi activat la viteze
selectate începând de la 4 km/h sau
chiar 2 km/h, dacă este folosit în combinație cu treptele de forță opționale.

CAMIOANE ȘI SERVICII

face conducerea mai sigură, a oferi
control mai bun și o experiență mai
puțin stresantă pe drumuri accidentate.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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SCHMITZ CARGOBULL

Entuziasm
tehnologic
Carosierul german accelerează, în această perioadă,
implementarea inovațiilor pentru vehicule tot mai eficiente,
cu focus pe câteva direcții clare – digitalizare, electrificare,
reducerea TCO…

T

radiționalul eveniment organizat înainte de expoziția IAA de
la Hanovra ne-a dezvălui un
număr impresionant de noi modele și
servicii, pe care Schmitz Cargobull urmează să le lanseze.
Însă, înainte de a vorbi despre acestea, merită să aruncăm un ochi
asupra contextului economic.
Mulți spun că suntem, deja, într-o
criză economică... și bineînțeles că
au dreptate, însă modul în care se
manifestă aceasta este unul special,
cu puține elemente de asemănare față
de crizele precedente.
De exemplu, în cazul Schmitz Cargobull (la fel ca pentru întreaga industrie), costul materiilor prime a explodat,
iar constructorul german a încercat să
transfere aceste majorări în prețurile
vehiculelor. Nu reprezintă o noutate
pentru nimeni majorarea semnificativă

a prețurilor pentru vehiculele comerciale. Cu toate acestea, două lucruri,
relativ surprinzătoare, s-au întâmplat.
Primul – constructorul german a înre-

gistrat, în anul fiscal 2021/2022, o pierdere de peste 15 milioane de euro. În
fine, nu ar trebui să ne mire foarte
tare acest aspect, dacă luăm în calcul
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creșterea continuă și abruptă a prețului materiilor prime.
Cel de-al doilea aspect surprinzător este legat de comenzi... Ar trebui
să scadă, având în vedere creșterile
semnificative ale prețurilor! În anul fiscal 2021/2022, constructorul german
a recuperat aproape în totalitate scăderile din timpul pandemiei, ajungând
la o producție de 60.785 de vehicule
(au fost produse 63.494 de vehicule în
2018/2019 – un an fiscal excepțional
pentru Schmitz Cargobull). Pentru a
avea o imagine clară asupra creșterii
din acest an, merită să oferim și cifrele
celor doi ani marcați de pandemie – în
2019/2020 au fost produse 46.124 de
vehicule, iar în 2020/2021 au fost
produse 42.470. Ce se va întâmpla în
2022/2023? Conform estimărilor și comenzilor deja primite, Schmitz Cargobull a realizat două scenarii, unul „pesimist” ce presupune o producție de
aproximativ 55.000 de unități, și altul
optimist, cu 65.000 de unități produse.
Interesant este că nu comenzile vor
determina nivelul producției, ci disponibilitatea materiilor prime. Pare aproa-

pe ireal, însă, de exemplu, numărul de
semiremorci cu prelată va fi limitat de
plăcile din lemn utilizate pentru podea,
ca o consecință directă a războiului din
Ucraina și, implicit, a ruperii relațiilor
comerciale cu Rusia (cea mai mare
parte a acestor plăci pentru podeaua
semiremorcilor era produsă în Rusia).
Pentru a putea înțelege mai bine
situația cu care se confruntă întreaga
industrie, reprezentanții Schmitz Cargobull au prezentat un index al prețurilor producătorilor din Germania. În
această perioadă, prețurile producătorilor sunt „spectaculos” mai mari decât au fost vreodată, de când este
realizat acest index (anul 1949). Practic, sunt de aproximativ patru ori mai
mari decât în cele mai semnificative
scumpiri din istorie – începutul anilor
`80 și perioada precedentă crizei economice din 2008/2009. Ambele au fost
urmate de scăderi importante ale prețurilor...
În ciuda dificultăților, Schmitz Cargobull și-a întărit poziția în Europa, cu
o cotă de piață totală de 24%, în creștere cu 1,6%, în 2021/2022. Pe seg-

mente, cota de piață a constructorului
german este: frigorifice – 49%, prelate
– 27%, dry freight – 22%, basculante
– 19%.
Pe zona „Europa Centrală”, unde
este inclusă și România, Schmitz Cargobull are o cotă de piață de 29%,
pentru semiremorci.

Inovații pentru
eficiență
în transporturi
Schmitz Cargobull a prezentat, în
cadrul evenimentului organizat la fabrica de la Gotha, cele mai recente
produse și servicii ce vor fi lansate cu
ocazia IAA 2022.
Având motto-ul „Inovații pentru
eficiența transportului”, noile produse
și servicii propuse de constructorul
german au o țintă precisă – reducerea
TCO. În esență, discutăm de îmbunătățirea aerodinamicii vehiculelor,
pentru reducerea consumului de carburant și, implicit, a emisiilor, transport
frigorific cu o eficiență crescută a răcirii, vehicule cu masă proprie mai
mică, dar oferind aceeași robustețe
și, tot mai important, utilizarea datelor
telematice, pentru o eficiență mai mare
a întregului proces de transport.

CAMIOANE ȘI SERVICII

Schmitz Cargobull oferă propriul
sistem de monitorizare a presiunii
în anvelope (TPMS). Funcția de
monitorizare automată facilitează
menținerea nivelului corect de
presiune, asigurând avantaje
multiple – creșterea siguranței,
extinderea duratei de viață a
anvelopelor, reducerea consumului
de combustibil și a emisiilor de
carbon, reducerea riscului de pană.
Cerințele TPMS vor intra în vigoare
în 2024, însă Schmitz Cargobull
oferă, deja, clienților acest serviciu,
cu ajutorul soluției telematice
TrailerConnect.

EcoGeneration,
vedeta aerodinamicii
De când Schmitz Cargobull a lansat EcoGeneration, la începutul anului
2021, interesul pentru vehiculele de acest tip a crescut, în mod constant.
Având în vedere costurile ridicate ale
combustibilului, companiile de transport caută din ce în ce mai mult vehicule și soluții tehnice care să contriÎn special pentru distribuția în
interiorul orașelor, Schmitz
Cargobull a dezvoltat S.KOe COOL,
semiremorcă frigorifică 100%
electrică. Aceasta dispune de o
unitate de răcire complet electrică,
un pachet de baterii, iar una dintre
axe este generatoare.

iulie 2022 ......................................................................................................................................................
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buie la reducerea costurilor cu combustibilul și a emisiilor de CO2.
În cazul EcoGeneration, dacă doar
50% din toate cursele sunt efectuate
în modul „aerodinamic” și 50% în modul „volum”, emisiile se reduc cu 2,3 t
de CO2 per an, conform unor calcule
„conservatoare”. În plus, semiremorca
cu prelată EcoFLEX poate economisi
aproximativ 1.000 de euro per an, pe
întreaga durată de viață, prin reducerea consumului de combustibil.
Iar, în testele practice, utilizatorii au
obținut reduceri ale consumului de
carburant de peste 5%. În plus, semiremorca cu prelată S.CS EcoFLEX
este echipată standard cu sistemul telematic TrailerConnect.
Un avantaj important este faptul
că sistemul telematic poate monitoriza
înălțimea remorcii. Practic, senzorii
pot detecta dacă plafonul este ridicat,
sau setat în modul aerodinamic. Astfel,
utilizarea vehiculului poate fi optimizată într-un mod transparent.
În funcție de tipul de transport, modelele de semiremorci Eco pot fi echipate cu prelată standard sau Power
Curtain.
O altă noutate o reprezintă Schmitz
Cargobull EcoPack – cutie aerodinamică de depozitare ce asigură economii și mai mari de combustibil. Nu
putem neglija nici impactul estetic al
noului design. EcoPack îmbunătățește
circulația aerului și, totodată, oferă mai
mult spațiu de depozitare.
O altă noutate este legată și de
sistemul îmbunătățit de iluminare interioară, cu lumini LED, ce contribuie la

creșterea siguranței în timpul procesului de încărcare/descărcare.

S.KO COOL respectă
și standardele TAPA
Semiremorca pentru transport frigorific S.KO COOL, cu dispozitiv de
înregistrare digitală a temperaturii și
sistemul telematic TrailerConnect în
echiparea standard, a fost dotată cu
noi caracteristici de securitate, care
respectă standardele TAPA TSR1.
Pentru a îndeplini aceste cerințe,
a fost integrat un sistem de alarmă
acustic, conectat în TrailerConnect și
care se declanșează dacă remorca
este accesată de o terță parte, neautorizată. Alături de această alarmă acustică, noul sistem electronic de
închidere a ușilor TL4 asigură protejarea bunurilor împotriva accesului neautorizat. Această funcție inteligentă
permite utilizatorilor controlul automat
al sistemului de blocare a ușii, sporind
siguranța procesului și a transportului.
Prin intermediul portalului TrailerConnect, utilizatorii pot defini locații de încărcare și descărcare, în care sistemul
deblochează automat remorca la
sosire și o încuie la plecare. Și acestea
sunt doar o parte dintre funcțiile disponibile.
Sistemul oferă un standard ridicat
de siguranță, datorită automatizării
proceselor de blocare și deblocare,
iar riscurile sunt minimizate și munca
manuală, ca parte a procesului de
transport, este redusă. Toate procesele de blocare și deblocare sunt com-

plet documentate și, în plus, remorca
poate fi echipată cu fire de alarmă în
panourile laterale și sub acoperiș, pentru a îndeplini cerințele clienților care
depășesc TAPA TSR1.
Întorcându-ne la transportul frigorific, sistemul de distribuție a aerului
a fost modernizat, pentru a preveni
„cuiburile de căldură” și a simplifica
manipularea. Răcirea este uniformă
pentru întreaga zonă de marfă, eficientă și dispune de certificare farmaceutică.
În ceea ce privește agregatele frigorifice, transportatorii pot opta inclusiv pentru S.CUe, unitatea electrică
de răcire cu zero emisii care este con-
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Noua remorcă basculabilă Schmitz
Cargobull S.KI asigură o capacitate
de încărcare mai mare cu până la
230 kg; este mai manevrabilă și
punctează, totodată, la capitolele
robustețe și fiabilitate. Producția
este programată să înceapă la
sfârșitul primului trimestru
al anului 2023.

S.BO PACE
– masă redusă
cu 600 kg

Radu BORCESCU
Gotha, GERMANIA
radu.borcescu@ziuacargo.ro

PUBLICITATE

Noua caroserie pentru transport
de tip dry freight S.BO PACE va fi fabricată la uzina Schmitz Cargobull din
Zaragoza, Spania. Având un design
complet modular, caroseria este 100%
smart, fiind echipată standard cu soluția TrailerConnect. Corpul este realizat din panouri inovatoare STRUKTOPLAST. Datorită acestor panouri
ușoare, cu structură în formă de fagure, fiecare remorcă cântărește cu
aproximativ 600 kg mai puțin.
S.BO PACE este dedicată segmentului de transport în regim de grupaje și dry freight. Este certificată conform DIN EN 12642 cod XL și oferă
o gamă largă de opțiuni, cum ar fi șine
de asigurare a mărfii, un acoperiș
translucid și două opțiuni de uși diferite
– hayon sau uși din aluminiu.
Pe lângă noul S.BO PACE, Schmitz
Cargobull oferă și alte vehicule în acest
segment, cum ar fi S.BO EXPRESS,
cu panouri FERROPLAST, sau caroseria din oțel S.BO Steel.

Ca parte a procesului de digitalizare a soluțiilor Full Service, experții
de la Schmitz Cargobull au revizuit
monitorizarea proactivă pentru unitatea de răcire Schmitz Cargobull S.CU.
Cu noile funcționalități de monitorizare proactivă, în cazul erorilor survenite la unitatea de răcire Schmitz Car-
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cepută special pentru utilizarea în
transportul urban.

gobull S.CU, se intervine mult mai
devreme și clientul primește instrucțiuni specifice, dacă unitatea este în
pericol de defecțiune. Ca atare, șoferul
este informat înainte ca unitatea de
răcire să se defecteze și este capabil
să ia măsuri adecvate pentru a reduce
timpii de nefuncționare la minimum.
Noul tablou de bord „FleetHealth”
din portalul TrailerConnect oferă, de
asemenea, toate informațiile relevante
pentru unitatea de răcire.
Cargobull Euroservice oferă suport
suplimentar, în cadrul contractelor de
full service.

Monitorizare
proactivă
Schmitz Cargobull a intrat în clubul
select al celor care oferă servicii de
monitorizare proactivă. Acest serviciu
este realizat cu ajutorul sistemului
telematic al remorcii, TrailerConnect.
Iar identificarea problemelor și
anomaliilor în unitatea de răcire și
rezolvarea lor rapidă, înainte ca acestea să afecteze operațiunile de transport, sau să perturbe lanțul frigorific,
reprezintă scopul monitorizării proactive.
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Amicul transportatorilor
Preț corect de transport, transparență totală și plata
la descărcare, oferind, însă, și termen de plată clientului
de transport... Este posibil așa ceva? Cargo Buddy utilizează
tehnologia modernă, un sistem inteligent de parteneriate,
precum și experiența personală a echipei dezvoltatoare,
pentru a oferi... o gură de aer proaspăt.

A

nalizând problemele cu care
se confruntă, astăzi, entitățile
care au mărfuri de transportat,
precum și transportatorii, este uimitor
că a durat atât de mult până să apară
o asemenea aplicație.
Practic, Cargo Buddy acoperă întregul proces de transport, de la încărcare și până la descărcare.
„Un client care are o marfă de
transportat, indiferent că este în regim
full truck sau în regim de grupaj, intră
în aplicație, introduce adresa de încărcare și cea de descărcare și câteva
detalii despre marfă. În momentul în
care a apăsat «adaugă», aplicația preia cererea, consultă baza de date cu
transportatori agreați și verificați de
către noi și identifică pe cei care au
creat rute pe respectivul traseu”, a explicat Mihai Năstase, fondator Cargo
Buddy.
Transportatorii care se înscriu în
aplicație își pot crea rute, astfel încât
aplicația să îi notifice doar în legătură
cu mărfurile și rutele care pot fi interesante pentru ei.
Există și posibilitatea ca, prin
bifarea unui buton, aplicația
să vadă locația șoferului și,
astfel, recomandă curse din
zona respectivă.
Aplicația se instalează pe telefonul
șoferului, putând prelua poziția acestuia. În acest mod, se reduce volumul
mesajelor dintre dispecer și șofer.
Odată postată marfa, transportatorul poate să liciteze pentru respectiva cursă, iar expeditorul va primi
ofertele tuturor transportatorilor doritori/disponibili.
Transportatorii vor propune
tariful.
„Am ales această abordare pentru
că ne-am dorit să evităm situația în
care expeditorul stabilește prețul. Acesta nu are de unde să știe ce costuri
are operatorul de transport. În timp,
sperăm ca acesta să reprezinte un
pas către normalitate, iar transportatorii vor putea să ajungă la tarife corec-

Mihai Năstase,
fondator
Cargo Buddy:
„Ecosistemul Cargo
Buddy asigură o ecuație
financiară competitivă
pentru toate părțile
implicate, datorită
eliminării intermediarilor,
iar marja noastră de
comisionare este una
mică, pentru că noi
suntem axați pe volum.
Clienții sunt conștienți
că, în această aplicație,
nu vor găsi cele mai mici
tarife din piață, însă «cel
mai mic preț» înseamnă
și cea mai slabă calitate.”

te, care să acopere integral cheltuielile”, a precizat Mihai Năstase.
În următoarea versiune pe care
Cargo Buddy o va lansa, va exista inclusiv un calculator de preț, care va fi
legat în timp real la prețul la zi al motorinei, rovinietă și costuri medii legate
de mentenanță, în funcție de categoria
mașinii.
Cargo Buddy nu este
o aplicație dedicată caselor
de expediții, ci doar
transportatorilor
și clienților finali.
Înregistrarea în aplicație este cât
se poate de facilă. Aplicația se descarcă pe calculator sau telefon, se
înregistrează compania și, pentru
clienții de transport, în funcție de eligibilitatea companiei, sunt oferite termene de plată.
Transportatorii care se înregistrează în aplicație trec printr-un proces de
verificare – licență de transport, copii
conforme valabile, asigurare CMR...
Documentele se încarcă în momentul
înregistrării (pot fi poze), iar, după verificarea firmei de transport, urmează
semnarea contractului (se transmite
prin e-mail).
„Vrem să ne asigurăm că respectiva firmă poate să ne asigure servicii

de calitate. Aplicația este gratuită (nu
există abonamente), însă noi câștigăm
din calitate”, a precizat Mihai Năstase.
Transportatorul preia marfa prin aplicație și fără intermediari, își face
singur prețul și este plătit de către aplicație instant, după finalizarea cursei.
La prețul transportatorului, aplicația
adăugă un comision, care va fi suportat de către client.
Clientul primește termen
de plată, iar transportatorul
își încasează sumele facturate
pe loc.
Comisionul aplicației este de aproximativ 6%, iar riscul neîncasării este
asumat integral de către Cargo Buddy.

O buclă închisă
Cargo Buddy a fost proiectată
pentru o oferi o dinamică ridicată operațiunilor de transport, prin scurtarea
la maximum a timpului în care cererea
se întâlnește cu oferta, transparență
ridicată pe durata efectuării transportului și riscuri cât mai mici, mai ales pe
partea financiară.
Atunci când a licitat pentru o cursă,
transportatorul are obligația să păstreze rezervat o oră camionul respectiv. Dacă clientul nu a dat acceptul în
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Nerespectarea obligațiilor,
cum ar faptul că un
transportator nu se prezintă la
încărcare, duce la excluderea
din aplicație.

acest interval de timp, transportatorul
poate căuta altă marfă. Sigur, este posibil ca clientul să revină după acest
interval și, dacă transportatorul are
încă disponibil camionul, tranzacția
poate avea loc.
„La descărcare, transportatorul își
primește banii pe loc, în timp ce Cargo
Buddy va încasa de la client la termenul stabilit. Clienții de transport sunt
verificați din punct de vedere financiar
și trebuie să fie acceptați de către instituția noastră de factoring, care ne plătește imediat după cesionarea facturii.
Clienții care nu sunt acceptați la factoring trebuie să plătească în avans,
pentru a putea să îi încărcăm marfa”,
a explicat Mihai Năstase.
Astfel, dispare riscul ca sumele
aferente transportului să nu fie încasate.
„În momentul în care ajunge la
locul încărcării, șoferul este obligat să
fotografieze la marfa, pentru a ne asigura că a fost încărcată regulamentar
în camion. De asemenea, sunt încărcate în aplicație documentele legate
de marfă. Clientul este notificat că
marfa a fost încărcată și are acces la
poze. De asemenea, poate urmări po-

Asigurările joacă un rol esențial în
arhitectura Cargo Buddy.
„Avem inclusiv o asigurare de întârziere, în cazul în care marfa nu este
livrată la timp, conform comenzii. În
cazul în care se constată daune la
marfă, ulterior finalizării transportului,
intervine asigurarea de marfă de care
dispunem. În plus, colaborarea cu
Groupama înseamnă, pentru expeditori, asigurarea facilă a mărfurilor. O
asigurare cargo, care, în mod normal,
se încheie în 24 de ore, prin aplicație
se va finaliza într-un minut. Sunt plafoane prestabilite și expeditorul va plăti
asigurarea pe factura emisă de Cargo
Buddy”, a explicat Mihai Năstase.

O aplicație...
cu experiență
Cargo Buddy a fost dezvoltată în
urma experiențelor personale și problemelor cu care s-a confruntat dezvoltatorul aplicației, care a trecut, rând
pe rând, prin toate ipostazele – client
de transport, transportator, casă de
expediții...
Cargo Buddy funcționează
din ianuarie 2021 și are peste
2.000 de comenzi finalizate,
cu o cifră de afaceri de peste
900.000 de euro, anul trecut.

„În postura de client, cea mai mare
problemă de care m-am lovit a fost
că nu găseam în timp util transportatorii de care aveam nevoie. Intram pe
diferite platforme, plasam comanda și
așteptam telefoane de la transportatori, sau trebuia să caut eu transportatori. Pierdeam foarte mult timp... Apoi,
mi s-a întâmplat ca transportatorii să
nu se prezinte la încărcare, sau am
avut marfă deteriorată și inclusiv m-am
lovit de problema unor asigurări de
marfă false. Un transportator nu mi-a
răspuns o zi și jumătate la telefon,
pentru că nu a vrut. În acest timp, nu
știam unde este marfa, colegii mă sunau, șantierul aștepta utilajul care trebuia livrat, clientul plătise deja pentru
chiria utilajului și avea un termen
pentru lucrarea ce trebuia realizată...
iar eu nu aveam niciun răspuns!”, a
rememorat Mihai Năstase, care a
decis, ulterior, să deschidă propria firmă de transport.
Într-un timp foarte scurt, a ajuns
la o flotă de 15 camioane... și atunci
au început problemele serioase.
„Nu încasam la timp de la clienți,
resursa umană (șoferii) era greu de
găsit, tarifele insuficiente... Presiunea
pe cash făcea imposibilă plata la timp
a furnizorilor, a salariilor, mentenanța
camioanelor era întârziată, nu am
schimbat anvelopele în timp util... De
aici, au apărut amenzile, un șofer mi-a
abandonat camionul într-o stație de
combustibili, în Austria, pentru că a
găsit de lucru la altă firmă, care îl plătea cu 100 de euro mai mult, iar o
oglindă, spartă pe drum, a dus la sechestrarea unui camion în Germania,
cu 700 de euro pe zi doar chiria...”, a
spus Mihai Năstase.
A fost și momentul în care a realizat că gestionarea unei firme de
transport nu este o activitate potrivită
pentru abilitățile pe care le are. „Punctul meu forte îl reprezintă vânzările.
Astfel, am vândut camioanele și am
deschis o casă de expediție. Și aici
m-am confruntat cu foarte multe situații dificile. Mi-am mărit rapid portofoliul
de clienți, însă problema neîncasării
la timp a facturilor a rămas. Termenele,
și așa mari, de plată, nu sunt respectate și, chiar dacă ai niște sume alocate pentru a gestiona aceste întârzieri,
atingi la un moment dat o limită și nu
mai poți plăti la timp facturile către
transportatori. Iar problemele cu care
se confruntă aceștia deja le știam din
propria experiență”, a arătat Mihai
Năstase.
Astfel a apărut Cargo Buddy, o
aplicație care să rezolve atât problemele clienților de transport, cât și ale
transportatorilor.
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ziția mărfii, pe baza aplicației instalată
pe telefonul șoferului”, a spus Mihai
Năstase.
Transportatorii sunt încurajați să
respecte toate aceste etape, pentru
a putea primi un rating bun, materializat în stele, acumulate pe aplicație.
La descărcare, marfa este din nou
fotografiată și se bifează în aplicație
că a ajuns la destinație. Astfel, clientul
este anunțat că marfa a fost livrată.
La rândul său, clientul bifează în aplicație că marfa a fost livrată corespunzător. Acesta este momentul în care
aplicația face plata către transportator.
La finalizarea cursei, expeditorul acordă o notă transportatorului, de la
1 la 5, și poate lăsa o recenzie.
„Clienții au acces la ratingul transportatorilor, recenziile scrise la adresa
acestora și la istoricul activității pe
Cargo Buddy, inclusiv ce tip de mărfuri
a transportat”, a arătat Mihai Năstase.
În aplicație, sunt disponibile toate
tipurile de transport – local (distribuție
urbană), național și internațional, grupaje și full truck, pe toate tipurile de tonaj.
La ora actuală, activitatea este împărțită 60% intern și 40% extern.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Primii 49 de kilometri ai
Autostrăzii Moldovei (A7)
intră în lucru
CNAIR a semnat contractele de execuție pentru primele două
loturi, de 49 de kilometri, ale tronsonului Ploiești-Buzău (63,25 km)
din Autostrada Moldovei (A7), finanțată prin PNRR,
astfel că vor intra, în curând, în lucru.

P

rimul contract a fost încheiat
pentru Lotul 2 Mizil-Pietroasele, de 28,35 km. „Este un pas
mare pentru construirea primei autostrăzi care leagă Moldova de Muntenia. Constructorul selectat este Asocierea Româno-Bulgară CONI (lider
de asociere)-Trace Group Hold. Proiectul, în valoare de 1,25 miliarde de
lei fără TVA, prevede realizarea a 20
de poduri”, a anunțat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.
Al doilea contract semnat este
pentru Lotul 1 Dumbrava-Mizil, proiect
ce include construirea, pe cei 21 de
kilometri, a 14 poduri și a unui pasaj
de 550 m. Asocierea Impressa Pizzarotti&C-Retter ProjectManagement are
la dispoziție 20 de luni pentru a le realiza, potrivit contractului de 1,5 miliarde
de lei, fără TVA.

Legătura Munteniei
cu Moldova,
asigurată
Tronsonul Ploiești-Buzău (63,25
km) va fi prima porțiune din A7 ce va
asigura legătura dintre regiunile Muntenia și Moldova. Pe cei 63 km vor fi
plantate 160 de hectare de perdele
forestiere și vor fi construite 6 noduri
rutiere, 42 de poduri și pasaje, 4 spații
de servicii moderne, dotate inclusiv
cu stații de încărcare electrice. Tronsonul Ploiești-Buzău are 3 loturi: Lotul
1 Dumbrava-Mizil (km 0-km 21), Lotul
2 Mizil-Pietroasele (km 21-km 49,3)
și Lotul 3 Pietroasele-municipiul Buzău
(km 49,3-km 63,2).

Coridorul 3
București-Regiunea
NE (Moldova)
„Autostrada Moldovei (320 km)
face parte din Coridorul 3
București-Regiunea NE (Moldova)
și va duce la creșterea traficului
rutier și la atragerea de noi
investiții în ariile urbane, facilitând
accesul în zona turistică Neamț
sau nordul Moldovei”, potrivit
CNAIR.

Sorin Grindeanu,
ministrul Transporturilor și Infrastructurii:
„Prin PNRR, trimestrul IV 2023 este termenul-limită pentru comunicarea rezultatelor
procedurilor de achiziție pentru Autostrada Moldova, însă Ministerul Transporturilor
și-a propus ca țintă îndeplinirea jaloanelor până la sfârșitul anului 2022.”

28 de oferte,
pentru Buzău-Focșani
Tronsonul Buzău-Focșani (82,44
km) are 28 de oferte în evaluare la
CNAIR pentru cele 4 loturi, a căror
valoare estimată este de 5,29 miliarde
de lei, fără TVA: Lotul 1 Buzău-Vadu
Pașii (4,6 km, 8 oferte), Lotul 2 Vadu
Pașii-Râmnicu Sărat (30,8 km, 7
oferte), Lotul 3 Râmnicu Sărat-Mândrești Munteni (36,1 km, 5 oferte) și
Lotul 4 Mândrești Munteni-Focșani
Nord (10,94 km, 8 oferte). Termenele
de execuție pentru Loturile 1 și 2 vor
fi de 20 de luni, iar pentru Loturile 3
și 4, de 26 de luni.

8 miliarde de lei,
pentru Focșani-Bacău
CNAIR a estimat la 8 miliarde de
lei (fără TVA) indicatorii tehnico-economici pentru tronsonul Focșani-Bacău (99 km), iar, după aprobarea lor,
prin Hotărâre de Guvern, va aviza Proiectul Tehnic – faza premergătoare

licitației pentru construirea celor 3
loturi: Lotul 1 Focșani-Domnești Târg
(35,60 km), Lotul 2 Domnești TârgRăcăciuni (38,78 km) și Lotul 3 Răcăciuni-municipiul Bacău (24,52 km).
Pe întreg traseul celor aproape 100 de
kilometri, vor fi construite 5 noduri
rutiere, 91 de poduri și pasaje, 10 spații de servicii și 3 Centre de Întreținere
și Coordonare.

7,5 miliarde de lei
(cu TVA), pentru
Bacău-Pașcani
Tronsonul Bacău-Pașcani (77 km)
va costa 7,5 miliarde de lei (cu TVA),
potrivit indicatorilor tehnico-economici
aprobați de Guvern. Urmează licitația
pentru construirea celor 3 loturi: Lotul
1 (30,3 km): Săucești (jud. Bacău)Trifești (jud. Neamț); Lotul 2 (18,99
km): Trifești (jud. Neamț)-Gherăești
(jud. Neamț); Lotul 3 (28.09 km): Mircești (jud. Iași)-Pașcani (jud. Iași).
Sunt prevăzute: 9 noduri rutiere, 112
poduri și pasaje, un Centru de Între-
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Autostrada
Transilvania: încep
lucrările la ZimborPoarta Sălajului
Asocierea SA&PE Construct-Spedition UMB-Tehnostrade va începe
construirea celor 12 km ai Secțiunii
Zimbor-Poarta Sălajului, din Autostrada Transilvania (A3), după ce Consiliul
Tehnico-Economic al CNAIR a avizat
Proiectul Tehnic. Contractul, în valoare
de 680,4 milioane de lei (fără TVA),
este finanțat prin PNRR. Pe traseul
acestei secțiuni, antreprenorul urmează să construiască, până în anul 2024,
cinci viaducte și un pod, potrivit contractului, semnat la 1 iulie 2020.

„Mobilizare foarte
bună”, pe șantierul
Nădășelu-Zimbor
Ministrul Transporturilor, Sorin
Grindeanu, s-a declarat mulțumit de
stadiul lucrărilor pe cei 30 km ai subsecțiunilor Nădășelu-Mihăiești și Mihăiești-Zimbor, în valoare de 1,39 miliarde de lei (fără TVA), conform
contractului semnat în 22 septembrie
2020: „Mobilizare foarte bună a constructorului român pe șantierul secțiunii Nădășelu-Zimbor a Autostrăzii
Transilvania! Aproximativ 1.000 de
muncitori și 400 de utilaje lucrează
acum. Pe tronsonul cu o lungime de
30 de km stadiul fizic al lucrărilor a
ajuns la 34%. Circulația pe această
secțiune, finanțată prin PNRR, trebuie
deschisă la începutul anului 2024”.

Toți cei 42 de kilometri de la Nădășelu
la Zimbor sunt incluși la finanțare prin
PNRR.

28% lucrări
executate,
la Nușfalău-Suplacu
de Barcău
Lucrările pe șantierul Secțiunii Nușfalău-Suplacu de Barcău (13,5 km) au
ajuns la un stadiu fizic de 28%.
„Constructorul turc a fost obligat să
crească mobilizarea pentru a recupera
întârzierile înregistrate până acum
(20% față de graficul stabilit în contract). În prezent, 462 de muncitori (cu
173 de utilaje) lucrează, în două
schimburi, la terasamente și la structurile podurilor și pasajelor”, a anunțat
Grindeanu.
Șantierul a fost deschis în februarie 2021. Contractul pentru proiectare
și execuție, în valoare de peste 76 de
milioane de euro (fără TVA), cu finanțare din POIM 2014-2020, a fost semnat în septembrie 2020, cu antreprenorul Nurol İnşaat ve Ticaret, și trebuie
să fie finalizate în prima parte a anului
2023.

6 oferte pentru
Poarta
Sălajului-Nușfalău,
cu tunelul Meseș
CNAIR a finalizat evaluarea ofertelor pentru proiectarea și execuția subsecțiunilor Poarta Sălajului-Zalău (inclusiv tunel rutier la profil de autostradă,

în zona Meseș) și Zalău-Nușfalău, cu
o lungime totală de 41 km. Constructorii
și proiectanții care au fost acceptați
(din Turcia, Austria, Spania și Italia) au
primit invitația de participare la etapa
a II-a a procedurii de atribuire. Câștigătorul acestui contract va avea la dispoziție maximum 12 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția
lucrărilor. Valoarea estimată a contractului este de 3,9 miliarde de lei (fără
TVA), fiind finanțat prin fonduri europene nerambursabile (POT). Pe sectorul
licitat, urmează să fie construite tunelul
Meseș (cu două galerii) în lungime de
2,9 km și cu 2 benzi de circulație pe
sens, precum și 65 de viaducte, poduri
și pasaje.
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ținere și Coordonare, un Centru de
Monitorizare și Informare, două spații
de servicii și două parcări de scurtă
durată.
Tronsonul Pașcani-Suceava (61
km) se apropie, și el, de lansarea
licitației. Elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF) și a Proiectului Tehnic (PT)
se apropie de finalizare, a anunțat directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Tronsonul Suceava-Siret (41 km)
se află, și el, în faza de elaborare a
SF și PT.

Memorandum
pentru Autostrada
Timișoara-Moravița
(A9)
Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, și omologul său din Serbia,
Tomislav Momirovic, au semnat, la
Timișoara, Memorandumul pentru realizarea Autostrăzii Timișoara-Moravița,
care să se conecteze la drumul de
mare viteză Belgrad-Vatin. „Acordul
este extrem de important pentru stabilirea unei conexiuni certe, în zona
de frontieră a infrastructurii de mare viteză a celor două state. Autostrada va
asigura o legătură foarte importantă
între vestul României și Serbia, dar și
cu rețeaua rutieră din Balcanii de Vest
și din sudul Europei”, a declarat Sorin
Grindeanu, cu precizarea că banii pentru execuția celor 73 km există, fiind
asigurați din fonduri europene. Valoarea proiectului va fi stabilită în urma
Studiului de Fezabilitate. Asocierea
Search Corporation-EGIS România
execută, deja, investigațiile geotehnice
și are termen de finalizare sfârșitul lui
octombrie. Licitația pentru execuție va
fi lansată în martie 2023.
Autostrada Timișoara-Moravița
(A9) se va desprinde din A1, în zona
Remetea Mare, continuând prin Giroc
și Jebel.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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EFECTELE FURTURILOR

Clienți importanți
refuză operatorii români
Nu mai este un secret că unii cetățeni români sunt implicați activ
în furturile care au loc în timpul transportului. Nu mai este
o noutate că unele firme sunt folosite ca paravan pentru astfel
de acțiuni. Nu mai tresare nimeni atunci când afirmi că sunt șoferi
profesioniști care au obiceiul să fure... Din păcate, din ce în ce mai
mulți sunt cei care afirmă că, la nivel internațional, sunt clienți
importanți care refuză să lucreze cu operatori români,
tocmai din cauza riscului privind furturile. Ce-i de făcut?
ZIUA CARGO: Reprezintă
furturile un pericol real
pentru imaginea
companiilor românești
de transport?
IONEL POPA, TAPA PSR LEAD:
Noi, românii, nu avem, în general, o
imagine foarte bună, la nivel european, pe segmentul de securitate
în supply chain. Recent, 15 români
au fost condamnați, la Paris, ca parte
a așa numitului grup „Acrobații”, care
sustrag marfă în timp ce camioanele
se află în mișcare. De asemenea, am
primit notificări din Anglia, cu privire la
șoferi români, care fură din marfa
transportată. Probleme similare au
fost consemnate și în alte țări. Iar, în
acest context, pot spune că furturile
reprezintă o problemă din ce în ce
mai mare pentru imaginea firmelor autohtone. Deja, sunt din ce în ce mai
mulți clienți la nivel european care refuză să lucreze cu transportatori români, pentru că informația circulă între
companii.
Și mai este o problemă.

Vedem șoferi români care
migrează, de exemplu, către
companiile din Germania,
adoptând aceleași practici.
Iar, în această situație, nu îi mai
poți asocia automat cu operatorii din
România. Dar impactul de imagine rămâne, răul a fost făcut, iar companiile
sunt cele care suferă.
În același timp, sunt firme românești care migrează către alte țări, tocmai pentru a ieși din acest „embargo”,
dar, mai devreme sau mai târziu, lucrurile vor fi identificate și măsurile
vor fi aplicate.
Datorită tehnologiei, foarte multe
companii sunt capabile să identifice
trenduri legate de rute, transportatori, șoferi, numere de înmatriculare

o decizie informată. De exemplu, se
întâlnesc doi șoferi într-o parcare și
unul îl trage de limbă pe celălalt în
privința companiei, a încărcăturii, a
traseului etc. Apoi întoarce discuția și
se plânge de propriul loc de muncă,
întrebându-l pe celălalt dacă firma lui
nu are un post și pentru el. Sunt oameni care asta fac, își construiesc accesul, vânează oportunitatea, care
vine dintr-o combinație dintre clienții companiei și compania de transport în sine.

Ionel Popa

ale camioanelor și să creeze o imagine completă asupra riscurilor. Astfel,
dispun de o vizibilitate care le permite
să spună că un anumit șofer sau un
anumit camion are o problemă. Acesta
este un prim aspect de care trebuie
să ținem cont.
Un al doilea aspect ține de răspunsul foarte slab, generând probleme. Concret, în momentul în care
sunt prinși acești oameni, răspunsul
nu este astfel gândit încât să descurajeze alte acțiuni similare. Iar acest
lucru este valabil atât la nivel de autorități, cât și la nivel de angajatori. Ar
trebui făcut mai mult!
Cum ajunge o companie
să fie ținta unei grupări
infracționale sau a unei
persoane implicate
în astfel de acțiuni?
Aș începe prin a preciza că acei
șoferi nu vin în aceste companii pentru
salariu sau pentru o carieră, ci pentru
oportunități. Printre multiplele tehnici
folosite de ei se numără și phishing-ul,
prin care vânează, practic, informațiile de care au nevoie, pentru a lua

Cum ar trebui tratate
aceste riscuri?
Am avut o discuție cu managerul
unei companii de transport, care îmi
spunea că are două camioane, în
leasing, trase pe dreapta. A găsit un
șofer despre care știa că fură, dar
l-a angajat, totuși. Din păcate, acest
tip de abordare pe termen scurt, acest
oportunism trebuie depășit. Trebuie
să ne aliniem la valorile companiilor
din vest, dacă ne dorim o relație pe
termen lung. Atunci când gândim oportunist, de pe o zi pe alta, și nu reușim
să înțelegem faptul că trebuie să oferim stabilitate, nu vom avea succes.
Ne puteți da exemple
de proceduri și tehnici
care, odată adoptate,
pot ajuta?
Cred că firmele de transport sunt
în aceeași măsură victime ca și
clienții, în foarte multe situații. Inclusiv
la nivel de client există această înțelegere. Atunci când vorbim de parteneriate strategice, abordarea este total
diferită față de o livrare spot sau adhoc.
În paralel, șoferii trebuie formați.
Există acea „Listă albă a șoferilor”,
în care se creează o legătură între
companie și șofer, unde există comunicare, există congruență între valorile
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lui și valorile companiei și țin foarte
mult la acest aspect, realizat prin evaluări. Cred în apropierea dintre companie și șofer și în creșterea acestuia.
Vizibilitatea pentru client este foarte
importantă, pentru că atunci când îi
spui că ai format șoferi de 5 stele,
înseamnă că ai în spate mii de curse
efectuate cu succes, fără incidente.
Evident, există și standardele
TAPA, cu cerințe care nu se adresează direct șoferilor, dar includ și aspecte
legate de șoferi. Sunt cerințe disponibile gratuit, oricine le poate folosi
și se poate inspira, chiar dacă nu dorește neapărat să fie certificat.

Există riscul ca
persoanele care activează
în zona infracțională
să contamineze
și alți angajați?
Aceasta este cea mai interesantă
dezbatere, în lumea securității. Dacă
1% dintre șoferi vin în compania de
transport pentru că există „oportunitate”, iar 80% dintre șoferi sunt de bună
credință și au venit să își construiască
o carieră, există o diferență de 19% de
nehotărâți, oameni care, în funcție de
cum se tratează în firmă acest aspect,
vor deveni oportuniști sau nu.

Se fură orice,
până și camionul în sine.
Probabil că există multe companii de
transport care chiar primesc solicitări de
la clienți, sau este stipulată, în cadrul licitațiilor, cerința de a dispune de o certificare TAPA. Este o practică pe care o
s-o vedem din ce în ce mai mult. Dacă
conferințele TAPA aveau, în urmă cu 5
ani, 100-200 de participanți, astăzi sunt
peste 500 de reprezentanți ai companiilor în cadrul acestei conferințe, în special
din rândul clienților de transport.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro
PUBLICITATE
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Pot fi date clienților
garanții suplimentare de
securitate? Merită efortul?
Există, la un anumit nivel, operatori
care fac acest lucru, ceea ce înseamnă că sunt și clienți care plătesc
pentru aceste servicii. Vedem din ce
în ce mai multe companii care, aparent, nu au niciun fel de problemă cu
furturile, dar care devin membri TAPA,
se interesează, sunt active, doresc să
participe la acțiunile organizației, să
construiască. Există un grad înalt de
risc și sunt targetate tot mai multe firme din domenii diferite.

ACTUALITATE

MIHAI SPĂTARU A FOST ASASINAT
ÎN PARCARE

Concluzii,
la un an de la crimă
Noaptea de 15 spre 16 mai 2021. Într-o parcare situată pe A28,
Somme, Franța, la aproximativ 140 de kilometri de Calais,
șoferul român Mihai Spătaru este asasinat, sub privirile soției sale,
Liliana. La un an după, o delegație a Parlamentului European,
alături de inițiatorul petiției „Opriți asasinatele în parcări!”,
se află în același loc, pentru a discuta cu privire la acțiunile
întreprinse pe această temă.

P

entru prima dată, toate fracțiunile politice din Parlamentul
European sunt de acord. Petiția a creat unanimitate, într-un for politic în care rezoluțiile se negociază
intens, de cele mai multe ori.
Reprezentanții Jandarmeriei franceze par dornici să arate că vor să își
facă treaba. La puțin timp după asasinat, doi cetățeni irakieni au fost arestați pentru omor și se află în închisoare. Procesul nu a fost finalizat.
Au fost depuse flori și s-au aprins
lumânări lângă crucea pe care este
trecut numele lui Mihai, aflată chiar în
parcarea unde și-a dat ultima suflare.
Un monument funerar simplu, din
lemn, care scoate în evidență o realitate complicată, în care, în fiecare zi,
un șofer profesionist poate fi victima
unui atac.
Și totul într-o Europă unde se afirmă că omul și siguranța sa sunt așezate în prim plan...

Primi pași...
Se dorește schimbarea și, pentru
prima dată, se fac pași în această direcție. Petiția prezentată de Adriana
Mureșan, fondatorul grupului „Voluntari în Europa”, a fost bine primită, în
iunie 2021, în Comisia PETI, iar plenul
Parlamentului European a votat, pe
25 noiembrie 2021, aproape în unanimitate, în favoarea unei rezoluții menite să crească siguranța șoferilor în
parcări. Patrule de poliție suplimentare, resurse acordate Europol pe această direcție, fonduri pentru creșterea numărului de locuri de parcare
sigure și uniformizarea standardelor
de siguranță sunt doar câteva dintre
măsurile prevăzute în document.
O vizită oficială în Franța a fost
promisă încă de la prima audiere din
Comisia PETI.

O promisiune ținută
La sfârșitul lunii mai 2022, președintele Comisiei PETI, Dolors Montserrat, alături de o delegație de par-

lamentari, printre care Vlad Gheorghe
(cel care a susținut propunerea de rezoluție în Comisia pentru Petiții a Parlamentului European) și Maria Grappini, s-au aflat în Franța, împreună cu
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Contradicții....
... Moartea lui Mihai Spătaru nu a
rămas fără ecou. La un an distanță,
locul unde a fost ucis este plin de autorități, care vor să schimbe lucrurile.
Iar cei care promit să o facă cred în
ceea ce spun... Dar, tot la un an distanță, în parcare au rămas aceleași

Fără parcări sigure
„Verificăm parcările pentru TIR-uri din Franța – suntem
într-o misiune a Parlamentului European, pe care am
cerut-o după ce un șofer român a fost ucis”, arăta,
pe Facebook, europarlamentarul român Vlad Gheorghe,
în timpul vizitei în Franța. „Doar 10% dintre parcările
europene pentru camioane sunt certificate ca 100%
sigure. De câte tragedii mai este nevoie ca autoritățile
naționale să înțeleagă că șoferii care ne transportă
hrana, medicamentele, toate produsele de care avem
nevoie TREBUIE să fie protejați?”

surse insuficiente de lumină. Unele
nici măcar nu funcționează... „Dacă
ar fi fost lumină, iar Mihai ar fi văzut
că lângă mașină se află persoane
înarmate, nu ar mai fi coborât să meargă la toaletă. Nimeni nu își pune în
pericol viața, pentru carburant sau
pentru marfă. În fond, este asigurată.
Dar întunericul a făcut imposibilă identificarea pericolului”, își aduce aminte
Adriana, rememorând mărturia Lilianei. Din păcate, nu sunt nici astăzi
sursele necesare de lumină... și nici
măcar intenția de a le monta, în viitorul

apropiat, nu a fost prezentată, măcar
la nivel declarativ, de autoritățile franceze. Între timp, Jandarmeria recunoaște că nu dispune de personalul
necesar pentru a asigura patrule de
noapte și a crea un mediu sigur. Reclamațiile durează la fel de mult. Două
ore după ce ajungi la sediul Jandarmeriei, conform declarațiilor oficiale.
Alții sunt de altă părere. „Din punctul
meu de vedere, înregistrarea unei
plângeri se poate întinde pe 4 ore,
dacă poți vorbi limba franceză, pentru
ca să ajungă la 6 ore, dacă este necesar un interpret”, susține Adriana
Mureșan, care, în calitate de șofer
profesionist, s-a aflat de multe ori pe
teritoriul francez.
Se pune întrebarea legitimă:

ACTUALITATE

reprezentanții Asociației Voluntari în
Europa.
„Știu că lucrurile trebuie să urmeze
un anumit curs, din punct de vedere
legislativ, și apreciez interesul acordat
acestei teme de legislativul european,
dar mi-aș dori ca măsurile să se ia
mai repede, măcar din punctul de vedere al unor lucruri esențiale, precum
iluminatul, sau posibilitatea de a transmite ușor o reclamație”, ne-a declarat Adriana Mureșan. „Lucrurile sunt
mult prea grave. Câți dintre cei aleși
să ne reprezinte interesele ar mai intra
în clădirea Parlamentului, dacă, în fiecare zi, cineva i-ar putea ataca pe culoare? Situația impune o altă abordare.”

Cine poate pierde ore pentru
că i s-a furat carburantul
(de exemplu), atunci când este
implicat într-o livrare „just in
time”?
Ce firmă își poate permite un astfel
de act de căutare a dreptății, dacă
pune în balanță costurile pe care le-ar
implica penalitățile generate de nelivrarea la timp sau pierderea următoarei curse?
În general, riscurile sunt direct influențate de locul în care te afli, în
Franța. În funcție de unde vii, devii interesant, pentru că ai rezervorul plin,
sau este vizată marfa. În cele mai grave cazuri, este vizată direct cabina,
telefoanele, laptopul (eventual), cardurile de firmă și personale. Sunt situațiile care îi sperie cel mai mult pe
șoferii profesioniști, care nu mai pot
face nimic atunci când, de exemplu,
le este introdus gaz în cabină.
Familiile lor trăiesc aceeași dramă,
de fiecare dată când sună dimineața
să afle dacă sunt în regulă. Iar totul
capătă alte valențe, atunci când lucrurile sunt privite în întregul lor context.

Cine e vinovat?
Și, în tot acest context dificil, sunt
momente în care autoritățile franceze
au lăsat să se înțeleagă faptul că șoferii sunt vinovați, în parte, pentru că nu
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opresc în parcări securizate. Punctul
de vedere al fondatorului Grupului
Voluntari în Europa este, însă, cu totul
altul. „Atunci când vorbim de parcări
securizate, trebuie să luăm în calcul
mai multe aspecte. În primul rând, nu
sunt suficiente. Apoi, presupun costuri
relativ mari, de peste 20 de euro, pentru 9-12 ore, iar accesarea lor presupune luarea în calcul a unor timpi suplimentari, pentru că, în multe cazuri,
nu sunt amplasate lângă autostradă.
Sunt tipuri de mărfuri și clienți care nu
vor să ia în calcul nici costuri suplimentare pentru parcare, și nici timpi în
plus la livrare, ceea ce face imposibilă
abordarea acestor spații. În plus, sunt
situații în care camioanele sunt goale,
sau cursa este contractată de pe bursă, pentru retur, context în care nu își
va asuma nimeni un cost suplimentar
cu parcarea. Marjele de profit în transporturi sunt mici, iar lupta se dă, astăzi,
pentru asigurarea unui timp cât mai
competitiv de livrare, pentru că tarifele
nu mai au unde să coboare. Trebuie
să ținem cont de toate elementele care
caracterizează, astăzi, afacerea de
transport și, implicit, munca șoferului.”

pun de pompe electrice, ce pot extrage în 2 minute 1.000 de litri din rezervor, și spații de depozitare în podeaua
semiremorcii, cu o capacitate de
6-10.000 de litri. Din păcate, în zona
aceasta neagră se află și mulți români.
Recent, am fost personal victima unui
astfel de furt. Lângă mine, a parcat
un camion cu numere de Suceava.
Era miezul nopții. Stăteam încă pe
laptop și am salutat din cap membrii
echipajului. Mi-au răspuns la salut iar
unul a mimat că merge la toaletă. Au
aruncat furtunul pe sub camion și în
câteva minute mi-au golit rezervorul
din dreapta camionului, aflat în întuneric. Chiar mi-au făcut cu mâna când
au plecat, iar eu nu mi-am dat seama
că fusesem furată decât ulterior. În
Spania, ți se recomandă să nu parchezi lângă vehiculele românești cu
număr de înmatriculare cu AG. Din
păcate, suferă și firmele românești
cinstite, din acest motiv”, a mai apreciat Adriana Mureșan, în opinia căreia
autoritățile ar trebui să facă ordine în
țară. „Dacă verifici activitatea unei firme de transport, îți dai seama dacă
menținerea ei pe piață se justifică prin
ceea ce face, sau se finanțează din
alte surse.”
Și, pentru că vorbim, de la început,
de un context complicat, nu se poate
să nu abordăm și piața care cumpără
ceea ce se fură, fără nicio problemă.
De multe ori, tot români...

Iluminarea parcărilor
ar aduce
un beneficiu major...
Altfel spus, în condițiile în care investiția într-o parcare securizată de
aproximativ 300 de locuri poate varia
între 4 și 10 milioane, în funcție de
gradul de securitate, iluminarea corectă a spațiilor de parcare existente pare
un prim pas mai corect și mai ieftin,
care ar așeza într-o zonă mai sigură
cetățenii europeni implicați în activitatea de transport. Pentru că, până la
urmă, autoritățile trebuie să garanteze
securitatea pe întreg teritoriul, chiar
și acolo unde este dificil să o faci. Măcar în Uniunea Europeană!

...dublată de un
sistem de raportare
online a incidentelor
Bineînțeles, totul trebuie dublat de
un sistem simplu de raportare online
a incidentelor, care să permită evaluarea dimensiunilor reale ale problemei.
„Plângerile ar trebui să poată fi făcute
inclusiv de cei care observă că un coleg este furat. Cel care vrea să trimită
doar o informare ar trebui să o poată
face, iar camera de la telefon trebuie
să devină o armă de care infractorii
să fugă. Avem, deja, pus la punct, la
nivelul Asociației Voluntari în Europa,
un astfel de sistem, bazat inclusiv pe
geolocalizarea șoferilor înregistrați, pe
care îl putem pune gratuit la dispoziția autorităților interesate. Liliana nu a

putut nici măcar să vorbească, într-o
primă instanță, atunci când a sunat la
112, pentru că nu cunoștea limba franceză. Astfel de lucruri nu trebuie să
se mai întâmple!”, a subliniat Adriana
Mureșan.
Un lucru este clar. La nivelul Parlamentului European, există dorința
de a se rezolva această problemă.
Dar parcursul legislativ este lent. Se
dorește crearea a 100.000 de locuri
sigure de parcare la nivel european,
iar raportul după vizita din Franța ar
trebui să fie gata la începutul lunii septembrie.

Camioane tunate
pentru furt
Între timp, hoții nu stau. Pun sisteme la punct care să le ușureze activitatea, înființează sau preiau firme
de transport, pentru a-și facilita accesul lângă victime și știu că legea nu
îi pedepsește sever pentru aceste
infracțiuni. Trec dintr-o țară în alta și
își pierd urma, pentru că, în prezent,
nimeni nu îi urmărește transfrontalier.
Tocmai de aceea, „Voluntari în Europa” a solicitat schimbarea încadrării
pentru aceste infracțiuni.
„Pentru furtul de carburant, sunt
folosite camioane adaptate care dis-

Cifre imense,
încă neluate oficial
în calcul
„Conform Europol, doar 1% dintre
furturile din camioane sunt raportate.
Prejudiciul generat numai de acest
procent este de 8 miliarde de euro pe
an. Este doar un indiciu cu privire la
nivelul uriaș al acestui segment infracțional. Nu avem timp de amânări!”, a
concluzionat fondatorul Voluntari în
Europa.
Poate că introducerea de sisteme,
reguli și legi care să protejeze șoferii
și realizarea a 100.000 de locuri sigure
de parcare, la nivel european, într-un
orizont de câțiva ani, par niște măsuri
tardive.
Dar este pentru prima dată când
un for important european preia, în
mod real, această problemă. Pentru
prima dată, șoferii contează în ochii
unor demnitari europeni, care s-au
aflat acolo unde, în urmă cu un an, fusese asasinat Mihai Spătaru, să vadă
dacă s-a făcut ceva. Poate că este un
semn bun... pe care îl așteptăm de
mult timp.
Așteptăm raportul!
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro
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Soluția Goodyear
Total Mobility
D

iscutăm despre o soluție pentru managementul flotei care
include anvelopele pentru camioane, soluțiile și serviciile care duc
compania spre următorul nivel de performanță. Un portofoliu personalizat
de soluții oferite permite adoptarea unei abordări strategice, care să ducă
spre rezultate mai bune obținute de la
an la an, îmbunătățind semnificativ atât eficiența, cât și sustenabilitatea și
competitivitatea. Concret, compania
de transport devine mai eficientă, pentru că timpii de nefuncționare ai camioanelor se reduc, costurile vor fi
mai mici, iar operațiunile necesare
sunt simplificate. Gestionarea unei
flote de camioane înseamnă mulți
furnizori, multe facturi, valute multiple.
E multă muncă și complexitate, ce
poate fi gestionată mult mai ușor cu
FleetOnlineSolutions – un sistem unic,
centralizat de gestionarea anvelopelor.

• Presiunea corectă
Dacă anvelopele camionului au o
subpresiune cu doar 1 bar mai mică,
poate costa cu 900 de euro mai mult
per vehicul, anual. Soluții precum
TPMS, CheckPoint montat în parcul
auto și DrivePoint vă pot ajuta să cunoașteți mereu nivelul de presiune.

Randamentul
consumului
de combustibil
Combustibilul reprezintă un cost
major pentru fiecare flotă de camioane; prin urmare, reducerea la minimum reprezintă o prioritate. Goodyear
Total Mobility prezintă factorii ce influențează, în mod direct, consumul de
combustibil:
• Rezistența redusă la rulare
Anvelopele de camion, precum
FUELMAX ENDURANCE, FUELMAX
GEN-2 și FUELMAX PERFORMANCE,
au fost proiectate ținând cont de nevoile
transportatorilor. Designul benzii de
rulare, compusul și construcția anvelopei
contribuie la rezistența la rulare redusă.
Iar mai puțină rezistență înseamnă că
motorul lucrează mai puțin, fiind nevoie
de mai puțin combustibil.

Soluțiile palpabile
FUELMAX PERFORMANCE
• Rezistență la rulare foarte redusă
• Concepute în special pentru rutele de pe autostrăzi, pe distanțe lungi.
FUELMAX ENDURANCE
• Randament al consumului de
combustibil pe autostrăzi și drumuri
secundare
• Robustețe și tracțiune
• Cea mai recentă anvelopă din
gama Goodyear.
FUELMAX GEN-2
• Gamă variată de anvelope eficiente din punct de vedere al consumului de carburant, potrivite pentru
toate anvelopele.
TPMS Goodyear
• Monitorizarea în timp real a temperaturii și presiunii anvelopelor

• Alerte proactive, pentru a evita
potențiale probleme legate de anvelope
• Aplicații ușor de utilizat cu tehnologii de analiză prescriptivă.
Goodyear CheckPoint
• Conduceți peste placă, pentru
măsurarea rapidă a adâncimii de profil
și a presiunii
• Versiunea montată pe sol măsoară sarcina pe axă
• Poate măsura simultan greutatea
pe axă, adâncimea de profil și presiunea anvelopei
• Alerte prin intermediul aplicațiilor
mobile și web cu tehnologie prescriptivă, pentru a ajuta în luarea deciziei
corecte.
Goodyear DrivePoint
• Senzori montați pe supapă și
pentru monitorizarea presiunii din anvelope, ușor de instalat în parcul auto,
în doar 2 ore
• Trebuie doar să conduceți pentru
măsurarea exactă.
FleetOnlineSolutions
• Gestionează facturarea în mai
multe valute
• Facturare centralizată
• Politică unică privind anvelopele
• Disponibil ca aplicație pentru
desktop sau aplicație mobilă.
ServiceLine24
• Durează doar 2 ore (în medie)
pentru ca serviciul de asistență rutieră
să pună din nou în mișcare un camion,
după o problemă legată de anvelope
• Operatori multilingvi
• Disponibil 24/7/365.

CAMIOANE ȘI SERVICII

Producătorul de anvelope Goodyear are o serie de soluții dedicate
transportatorilor, mai exact pentru îmbunătățirea performanțelor
flotei de camioane, adunate sub umbrela Goodyear Total Mobility.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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ASFALT ÎNCINS

Patroni necăjiți
Continuăm seria „Asfalt încins”, alături de Gheorghe Vlase,
în acest episod concentrându-ne pe problemele patronilor firmelor
de transport.

C

onsumul de carburant este
(sau ar trebui să fie) primul
lucru la care se uită orice
transportator... „În mod normal, ar trebui să ne putem încadra într-un consum de 32 l/100 km. În realitate, însă,
cei mai mulți șoferi obțin un consum
de peste 34 l/100 km. Sunt cel puțin
200 de litri de motorină, adică aproximativ 1.600 de lei pierduți în fiecare
lună”, a precizat Gheorghe Vlase.
Însă, deși incapabili, sau nedoritori
să reducă pe cât posibil consumul de
carburant, mulți transportatori sunt extrem de deschiși în a reduce costurile
acolo unde nu ar trebui. Astfel, foarte
multe camioane sunt modificate pentru
a nu mai consuma AdBlue. Mai mult,
se folosesc tot felul de combustibili în
loc de motorină. Mai ales la modelele
Euro 3.
„Euro 5 și 6 au motoarele mai sensibile. Însă sunt șoferi care vând motorina bună cu 5 lei/litru și pun aceste tipuri de carburanți neconformi cu 2 sau
3 lei/litru, cu consecințe grave pentru
camion și, implicit, pentru firma unde
lucrează”, a spus Gheorghe Vlase.
Vânzarea ilicită de motorină
rămâne o problemă
importantă.

partea de contabilitate. Contabilii, în
primul rând, ar trebui să atragă patronilor atenția asupra faptului că nu au
suficient capital de lucru”, a arătat
Gheorghe Vlase.
În contextul plăților care se
realizează la 30-45 de zile,
este necesar un capital de
lucru de minimum 10.000 de
euro, pentru fiecare camion.
„Fără acești bani, patronii apelează la tot felul de subterfugii care îi trag
în jos – bani împrumutați pe diferite
căi și acceptarea unor tarife nesustenabile în fața caselor de expediții,
care, pe zi ce trece, devin tot mai lacome”, a declarat Gheorghe Vlase.

Un tarif corect
„Un antreprenor trebuie să înțeleagă cu ce se mănâncă, de fapt, camionul. Trebuie să asigure, în primul rând,
front de lucru pentru respectivul autovehicul și, pentru asta, trebuie să încheie contracte cu tarife corecte. Din
păcate, de multe ori, ajungi să te prostituezi, iar lipsa de principii și de demnitate reprezintă probleme care înrăutățesc situația”, a arătat Gheorghe
Vlase.

Chiar dacă, astăzi, vedem tarife
tot mai mari, acestea trebuie privite
cu atenție, pentru că, uneori...
„Un tarif minim ar fi de 4,5 lei/km
(raportat la un preț de 8,69 lei/l de motorină), atunci când sunt dislocări minime. Însă, în România, la 10.000 km
parcurși pe lună, ai cel puțin 1.000 km
dislocări. Dacă în comunitate aveam
5-7% distanțe parcurse pe gol, în
România se ajunge la 10-12%”, a comentat Gheorghe Vlase.
Iar diferența este cu atât mai mare
cu cât discutăm de kilometri totali mai
puțini, parcurși în țara noastră, și, totodată, de un consum mediu de motorină superior.
Apare întrebarea firească – de ce
transportatorii nu solicită tarife corecte?
„Transportatorii nu pot negocia,
pentru că nu au atuuri. Au puține mașini (de multe ori, doar una), nu au
șoferi pe care să se poată baza și, de
asemenea, infrastructura te trage în
jos. Iar în fața lor sunt oameni crescuți
în multinaționale, obișnuiți să negocieze «cu pistolul pe masă» și, atunci
când au schimbat firma la care lucrează și-au au deschis propriile case de
expediție, au utilizat aceleași practici.
Fără a stăpâni regulile pieței, patroniișoferi sunt victime sigure. Acesta este

Asigurările, bugetele necesare
pentru întreținerea flotei, programul
șoferilor... toate aspectele importante
în transporturi suferă, pentru a menține roata în mișcare. Dar, să începem
cu începutul...

Sunt patronii
pregătiți?
Deși în țara noastră există un număr mare de firme de transport, marea
lor majoritate au apărut pe modelul
șofer-patron.
„Acești foști șoferi, în marea lor
majoritate, nu au habar despre ce înseamnă administrarea unei firme de
transport. Cel mai grav este faptul că
nu știu să își identifice cheltuielile. Iar
aici contribuie și slaba colaborare cu
„Gestiunea deficitară a afacerii
merge mână în mână
cu deteriorarea siguranței rutiere.
Astăzi, riscul de accident este
iminent, în transportul românesc.”
– Gheorghe Vlase
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„Utilizarea AdBlue este pe cale de
dispariție. Iar, în cazul camioanelor
Euro 3, în loc de motorină este
utilizat un produs obținut direct
de la sondă, cu riscul de a distruge
sistemul de injecție.”
– Gheorghe Vlase

„Frâna este sport național și
utilizarea necorespunzătoare
a acesteia contribuie decisiv la
majorarea costurilor, inclusiv prin
creșterea consumului de carburant.
Însă patronii nu mai au timp să
discute cu șoferii despre un condus
eficient. Și, oricum, nici patronii nu
stăpânesc acest subiect.”
– Gheorghe Vlase

motivul pentru care multe firme dau
faliment”, a comentat Gheorghe Vlase.

Și pregătirea
angajaților...
Fără disciplină și reguli clare în
domeniul transporturilor din România
și cu o forța de muncă slab pregătită
și lipsită de motivare, patronatul din
transporturi cu mari dificultăți poate
performa.
„Îmi amintesc, cu ani în urmă,
aveam o platformă, în Austria, cu peste o sută de camioane. În fiecare zi,
erau 3-4 camioane care rămâneau
acolo, iar partenerul austriac, în naivitatea lui, m-a întrebat de ce nu pleacă
respectivii șoferi la muncă. I-am răspuns: pentru că nu vor să plece, ori
pentru că s-au îmbătat prea tare cu o
zi înainte. Dar cum se vor descurca
cu veniturile diminuate, ei și familiile
lor?, a întrebat partenerul. Realitatea
este că sunt foarte mulți șoferi iresponsabili, cărora nu le pasă de nimic.
Astăzi, consider că 60% dintre șoferi
nu au ce căuta în acest domeniu”, a
spus Gheorghe Vlase.

Costuri
necontrolate
O problemă semnificativă este
legată de consumul de carburant nejustificat de mare, fără a se ține cont

de masa mărfurilor transportate, sau
de distanțele parcurse pe gol.
„Sunt mulți patroni care nu știu cât
consumă camionul pe gol. Iar, atunci
când accepți consumuri nejustificat de
mari, se produc pierderi importante
pentru fiecare camion, bani aruncați
pe țeava de eșapament, sau furați de
șoferi. Și asta doar pentru că nu știi să
ceri oamenilor ceea ce trebuie să dea.
Dacă tot mai mulți patroni ar fi bine
pregătiți și ar ști ce să solicite șoferilor,
aceștia din urmă ar începe să simtă
acea presiune care să contribuie la
îndreptarea lor. Însă s-a creat haos,
din cauza iureșului stârnit de nevoia
de șoferi”, a spus Gheorghe Vlase.
90% dintre transportatori
nu iau în calcul amortizarea.
Necalcularea amortizării face ca
parcul de camioane folosit pentru transportul național să fie unul foarte vechi.
„Este achiziționat un camion cu
15-30 de mii de euro, este exploatat
1-3 ani, în funcție de cât de «tăvălit»
este autovehiculul, și, la finalul acestui
ciclu, îl dai la fier vechi. Dacă ar fi fost
luată în calcul amortizarea, respectivii
bani ar fi trebuit să asigure achiziționarea unui nou camion, însă, în general, acesta este momentul în care
multe firme își încetează activitatea.
Sau cei care, inițial, au avut camioane
mai noi le vând și achiziționează unele
mai vechi, prelungind agonia încă o
vreme. Acesta este motivul pentru
care flota de național este într-o stare
deplorabilă”, a arătat Gheorghe Vlase.
În plus, lucrurile s-au degradat și
pentru că mentenanța se face haotic.
„Fără costuri identificate corect,
peste care să se adauge o marjă de
7%, această industrie nu are niciun
viitor.” – Gheorghe Vlase

Reviziile nu se mai fac
în service-uri specializate.

ASFALT ÎNCINS

Gheorghe Vlase

„Exemplu – a trecut iarna, care a
fost destul de umedă și cu multă sare
pe carosabil. Un efect este legat de
uzura mare a sistemului de frânare.
Ar fi trebuit realizate revizii imediat după ce sezonul rece s-a încheiat, însă
acest lucru a fost realizat de către
prea puțini transportatori. Iar consecințele se văd inclusiv în numărul mare
de accidente și de camioane care iau
foc”, a arătat Gheorghe Vlase.
Starea tehnică precară a camionului reprezintă o altă bilă neagră, care împiedică firmele de transport să facă performanță.

„Service-urile specializate au devenit teribil de scumpe și puțini își permit
să mai apeleze la ele. Astfel, s-a ajuns
la soluții de compromis, care înseamnă o mentenanță făcută pe genunchi.
Un alt exemplu grăitor este legat de
anvelope, unde asistăm la o invazie
de branduri necunoscute”, a arătat
Gheorghe Vlase.

Soluții?
Pentru o firmă de transport, o flotă
de 2-5 camioane reprezintă o misiune
imposibilă.
„Ca șofer-patron, cauți soluții de
supraviețuire. Însă, dacă mai ai alți
patru angajați, nu ai cum să faci față.
Practic, nu știi nici pentru tine ce trebuie să faci, cu atât mai puțin îi vei putea coordona pe ceilalți. Nu ai cunoștințe, resurse și energie suficiente
pentru a asigura o bună desfășurare
a afacerii. Doar te chinui și trăiești iluzia că faci business”, a arătat Gheorghe Vlase, care consideră că o șansă
corectă apare la o flotă de 10-20 de
camioane, însă cu un om care s-a
pregătit, înainte să achiziționeze camioanele.
„Un patron trebuie să fie, în primul
rând, empatic, pentru că are un număr
de angajați care și-au pus viața și cunoștințele în mâinile lui. Un patron trebuie să înțeleagă că are o mare responsabilitate”, a explicat Gheorghe Vlase.
O șansă pentru ca firmele mici să
supraviețuiască ar fi să se asocieze,
pentru a forma flote de minimum 20
de camioane.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Navigând către
oceanul albastru
Totul a plecat de la un vis, pe care mulți antreprenori îl au
– o firmă care se dezvoltă independent de directorul general
și/sau patron.

P

roprietarii Routier European
Transport au ajuns la concluzia că acest vis poate deveni
realitate doar prin asigurarea unui mediu în care bunăstarea oamenilor să
devină principalul obiectiv.
Etapele privind ambițioasa schimbare de cultură organizațională, precum și primele rezultate înregistrate au
fost împărtășite cu ocazia conferinței
„am MARFĂ. caut TRANSPORT”, ce
s-a desfășurat la Poiana Brașov.
„Visul meu, asemănător cu cel al
multor manageri și antreprenori, este
acela de a crea o companie independentă față de mine. Și nu mă refer
doar la capacitatea companiei de a-și
continua activitatea la același nivel de
cifră de afaceri și profitabilitate, chiar
și atunci când eu nu sunt prezent.
Ținta este de a-și păstra și același
ritm de creștere. Am studiat ce se
întâmplă la companii din afară și am
ajuns la concluzia că singura modalitate de a ajunge acolo este prin a
avea ca principal obiectiv al companiei
starea de bine a angajaților”, a arătat
Rareș Retegan, managing partner
Routier European Transport.

Schimbare
de paradigmă
George Bragadireanu, master certified coach, ce asistă compania clujeană în procesul de transformare a
culturii organizaționale, a atras atenția
asupra impactului pe care cultura unei
firme îl are, încă de la primul contact.
„Cultura unei firme se vede de la
recepție. Cei care au «recepție» bună
vor câștiga mereu inima și banii cumpărătorilor. Este vorba despre modul
în care ne tratăm angajații, clienții, furnizorii, cum vorbim cu aceștia...”, a
explicat George Bragadireanu.
Însă, înainte de a vorbi despre cultura unei firme, este important să cunoaștem elementele predominante din
cultura țării unde aceasta își desfășoară activitatea.
„Studiile arată că noi, românii, ne
raportăm la șefi la ca niște dumnezei
și așteptăm să ne spună ce să facem.
Acest aspect se corelează și cu faptul
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George Bragadireanu,
master certified coach:
„Sunt manageri care caută neputințele oamenilor și le penalizează, iar
respectivii angajați nu se mai simt la locul potrivit. Managerii care ascultă
angajații și țin cont de nevoile și valorile acestora ajung să elimine acele
structuri care duc la blocaje și să facă un loc într-adevăr potrivit, în care
oamenii vin cu drag.”

că suntem foarte puțin individualiști și
mai degrabă suntem colectiviști, relaționali social. De aici, apar și numeroase probleme legate de nepotism,
corupție...”, a arătat George Bragadireanu.

Totodată, românilor le este frică
de viitor și de necunoașterea acestuia
(90% dintre români) și au o orientare
pe termen lung foarte mică. Sunt
înglodați în probleme, optimizează pe
termen scurt, sunt interesați de ceea
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Performanța
= Potențial
– Interferențe

Rareș Retegan, managing partner
Routier European Transport:
„Prin acest mediu de lucru, atragi oamenii, recrutarea este mult mai eficientă
și colegii vin cu o atitudine mult mai pozitivă. Iar cei care lucrează în
companie radiază fericirea lor și către exterior. Se creează mai ușor
parteneriate cu furnizori și clienți și, implicit, oportunitatea de a fi mai
profitabili decât media industriei.”

ce fac mâine, poimâine și mai puțin
ce fac la pensie, mai arată studiul prezentat în cadrul conferinței.
De asemenea, indulgența (cât de
mult credem în visele noastre și facem
ceva pentru ele) este foarte mică.
Acesta este motivul pentru care mulți
români ajung cinici și pesimiști.
„I-am cunoscut pe frații Retegan
anul trecut și mi-au spus că vor să
facă o revoluție în compania lor. Iar
ceea ce țintesc este exact în răspăr
față de cultura specifică țării noastre,
asemănător cu trasarea unui drum
prin hățișuri, pe unde nu a mai umblat
nimeni. Își doresc să dea autonomie
și independență angajaților, împotriva
tipicului cultural românesc. Vor să îi
facă să gândească cu capul lor, să fie
responsabili pentru propriile acțiuni.

Sunt obiective pe care nu le-am mai
întâlnit în mediul de afaceri românesc”,
a precizat George Bragadireanu.
Al doilea lucru pe care îl țintește
RET este să dea orientare pe termen
lung angajaților. Aceștia să știe că există o viziune și să creadă în ea. Iar această viziune să iasă din interiorul
companiei și nu să fie creată de management sau patroni. În același timp, se
dorește creșterea gradului de optimism
în companie, încurajarea oamenilor,
care să creadă că visele lor se pot
împlini (profesionale și personale).

Oceanul albastru
Încerci să controlezi greșelile, sau
ai încredere în oameni că le rezolvă?
Răspunsul definește valorile unei
companii.

CONSULTANȚĂ

„Majoritatea firmelor se bat în
prețuri și în calitatea serviciilor, în rapiditatea curselor... și asta transformă
piața în care activează într-un ocean
roșu, plin de rechini. O firmă care își
ascultă viziunea din interiorul companiei și ia în seamă valorile angajaților,
ajunge într-un ocean albastru, în care
este singură și are monopol de piață,
iar clienții vin la ea pentru ce reprezintă
acea firmă, și nu pentru că are tarife
mai mici. Facem, adesea, greșeala
de a descoperi probleme pe care să
încercăm să le rezolvăm, una după
alta, pierdem timpul și ajungem doar
să plutim. Liderii foarte buni, oamenii
care fac business la nivel înalt, își pun
oamenii în bătaia vântului potrivit, le
deschid pânzele și merg înainte, chiar
dacă mai au găuri și probleme care îi
încetinesc”, a spus George Bragadireanu.

Primul pas în procesul de transformare a fost recomandarea unor cărți
persoanelor din managementul RET.
„Aceste cărți oferă numeroase
exemple de companii care merg împotriva curentului, sau în răspăr față
de ceea ce se întâmplă, în general,
în management și în business. Astfel,
conducerea RET a descoperit soluții
care pot fi aplicate și la ei. Au început
implementarea acestora și au apărut
efectele”, a arătat George Bragadireanu.
În continuare, s-a lucrat la misiunea și viziunea companiei și au fost
auditate valorile organizației.
„Ne-am uitat la cum sunt oamenii
din companie, care sunt valorile lor,
care sunt nevoile fundamentale, cum
își văd mediul de lucru și cum vor să
fie mediul de lucru în viitor. Evident,
vor urma schimbări structurale, pe
care le descoperă singuri, iar, la finalul
anului, vor face auditul din nou, pentru
a vedea dacă s-au îmbunătățit lucrurile”, a explicat George Bragadireanu,
care a atras atenția asupra faptului că
strategia este întotdeauna bătută de
cultură.
Indiferent cât de bune sunt planurile pe care le are o firmă și cât de bine
elaborată este strategia, s-ar putea
ca lucrurile să fie ținute în loc din cauza genului de cultură pe care o are,
de tipul oamenilor.
Astfel, o companie care lucrează
la nivelul culturii are mai multe șanse
să facă ceva extraordinar.
Structurile de lucru interne
cele mai potrivite sunt cele
descoperite de oamenii din
firmă, create chiar de ei.

iulie 2022 ......................................................................................................................................................
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Structurile de lucru nepotrivite sunt
date la o parte, fiind cele care împiedică atingerea performanței.
„RET a obținut un scor cultural de
67, ceea ce plasează compania pe o
poziție foarte bună, deasupra mediei
globale (51) și mult deasupra mediei
din domeniul transporturi (43). Acesta
este indicatorul de referință care reflectă sănătatea și puterea unei culturi”, a precizat George Bragadireanu.
Auditul a arătat că 60% dintre angajații RET își aduc valorile lor individuale la serviciu și le regăsesc acolo.
Cu alte cuvinte, mediul de lucru le
satisface nevoile, ceea ce este foarte
mult pentru România.
De asemenea, 50% sunt mulțumiți
de modul în care merge, astăzi, compania și vor să păstreze acest lucru.
Pentru viitor, angajații RET își doresc o colaborare mai bună între departamente, echilibru între casă și
muncă, calitatea vieții, profesionalism
și îmbunătățire continuă.
Un studiu internațional realizat
pentru industria transporturilor a arătat
și poziția RET în piață.
În general, angajații
din transporturi văd
cultura firmelor unde
lucrează ca fiind
caracterizată de birocrație,
de accent exclusiv
pe reducerea costurilor,
de ierarhie, de confuzie
și de control.
Entropia din cultura unei firme înseamnă gradul de agitație al oamenilor, cât de mult simt ei că sunt în locul nepotrivit, cât de multe fricțiuni,
tensiuni și conflicte au unii cu alții. O
entropie mică înseamnă armonie
mare.
„Sunt aspecte limitative, care creează entropie într-o firmă. Acestea
provin, de obicei, dintr-o nevoie a managementului de a controla lucrurile,
dintr-o neîncredere față de angajați.
Apar, astfel, structuri birocratice, proceduri care creează confuzie și tot
felul de mecanisme care să le asigure
controlul. Oamenii simt asta și nu mai
vin la serviciu cu același drag de muncă, pentru că se întâlnesc cu aceste
aspecte, care creează conflicte între
ei și management, între ei și clienți,
între ei și furnizori și între colegi. Structurile nepotrivite trebuie date la o parte,
pentru a facilita energia oamenilor.
Oamenii sunt capabili să găsească
singuri calea optimă pentru a ajunge
unde vor”, a explicat George Bragadireanu.
Structurile potrivite elimină interferențele care blochează energia oamenilor și, prin eliminarea structurilor care
îi țin blocați (fizice, legislative sau pro-
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cedurale), începe să se creeze performanță.
„S-a demonstrat, în urma a sute
de mii de studii, că, atunci când oamenii iau decizii pe bază de frică, entropia este foarte mare, iar angajamentul angajatului scade foarte mult.
La o entropie de 25%, angajamentul
este de sub 30%. Practic, din zece
oameni, trei muncesc și șapte se gândesc să plece. La RET, entropia este
de 12%”, a completat George Bragadireanu.
O altă corelare este cu profitul. O
entropie mare, de peste 20%, diminuează șansa de creștere a profitului
până spre 11%.
„La RET, încercăm să ducem entropia, anul acesta, la sub 10% și,
astfel, se creează șansa de a face de
trei ori mai mult profit”, a completat
George Bragadireanu.

Motivare
prin muncă
Apare întrebarea firească – dacă
mutăm focusul de pe profitabilitate, către
starea de bine a angajaților, nu riscăm
să devenim mai puțin profitabili?
„Noi ne-am asumat acest risc și
primele rezultate ne arată că lucrurile
au mers chiar spre bine și oamenii
s-au implicat mai mult în munca lor.
Practic, am mutat focusul de pe partea
financiară, către partea lucrului bine
făcut”, a precizat Rareș Retegan.
Bineînțeles, pentru a putea face
această schimbare, trebuie să te asiguri că nevoile financiare sunt satisfăcute.
„Suntem foarte atenți la nevoile
angajaților și foarte atenți să îi plătim
corect. Totodată, există studii care arată că munca pentru adulți este ceea
ce înseamnă joaca pentru copii. Dacă
lași oamenii să muncească, activitatea
în sine le va aduce satisfacție. La RET,
le dăm oamenilor încredere și autonomie, iar ei răspund cu aceeași încredere și responsabilitate”, a explicat
Rareș Retegan.
Sigur, pentru a parcurge acest
drum, patronul/managerul unei companii va trebui să accepte faptul că
propriile decizii nu mai sunt întotdeauna „literă de lege”.
„Colegele de la HR mi-au prezentat o problemă și am căutat împreună
soluția. Deși am avut o opinie diferită,
cele două colege au venit cu o altă
propunere și, în urma votului (așa procedăm la RET), s-a mers pe soluția
lor, chiar dacă țineam la opinia mea.
Am simțit că, pe termen scurt, am pierdut, pentru că se putea face mai bine,
dar, în același timp, m-am bucurat
pentru că, pe termen lung, am câștigat
doi angajați care au înțeles că este
important modul lor de a gândi, pentru

ca firma să meargă înainte”, a povestit
Rareș Retegan.
Astfel, la RET, liderii de echipă sau
oamenii mai vechi nu mai dau răspunsuri „de-a gata” angajaților. Dacă
cineva are o nelămurire, prima dată
este întrebat despre cum ar face el.
Dacă răspunsul nu este satisfăcător,
se încearcă îndrumarea și oferirea
tuturor informațiilor, pentru ca respectivul angajat să ajungă la soluție.
„În ședințele cu șoferii, nu doar îi
ascultăm, ci îi lăsăm să ia decizii
legate de modul de lucru, dotarea
camioanelor... Sunt aspecte pe care,
uneori, noi, cei de la birou, nu le considerăm utile. Decizia lor este importantă și vrem să simtă că fac parte
din companie”, a spus Rareș Retegan.
RET a eliminat
programele de lucru
pentru șoferi.
„Le spunem când trebuie să
ajungă, iar ei au libertatea să își facă
programul de lucru așa cum doresc
(pauze, parcări etc.). Procentul celor
care au creat probleme în urma acestor relaxări a fost foarte mic”, a arătat
Rareș Retegan.
De asemenea, RET a eliminat tot
ce presupune target în companie. A
dispărut, la șoferi, partea legată de
bonus în legătură cu stilul de condus,
iar, la dispeceri și planneri, a fost eliminat targetul legat de obiectivele de
marfă. Bonusurile nu au fost eliminate,
ci au trecut în salarizarea fixă. Iar rezultatele...
În șase luni de zile, veniturile lunare ale companie au crescut cu 31%,
iar profitabilitatea a crescut cu 1,7%
și, surprinzător, s-a redus rata fluctuației șoferilor de la aproape 14%, la
7,5%, iar pentru restul personalului,
de la 12%, la sub 5%.
„Tot în ideea de stare de bine,
avem contracte cu o firmă care oferă
ședințe de psihoterapie, avem abonamente de sănătate private și avem
ședințe de coaching, pentru a ne pregăti pentru lumea aflată în continuă
schimbare și pentru a pregăti angajații
să simtă că zona lor de confort este
în afara zonei de confort. Și investiția
noastră în digitalizare ajută foarte mult,
pentru că ferește oamenii de munca
repetitivă și le oferă mai mult timp pentru partea de creație”, a completat
Rareș Retegan.
Schimbarea de cultură nu înseamnă că managerii se pensionează, ci au
un alt rol, acela de a veghea la echilibrul noului mediu de lucru creat, pentru ca oamenii să se poată dezvolta.
Devin gardieni ai echilibrului.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Criza de personal
din transport
Anul acesta, în Uniunea Europeană, criza de șoferi s-a dublat,
față de 2020, ajungând la 14% locuri vacante neocupate.

I

RU a publicat, în luna iunie, un
studiu amplu privind criza conducătorilor auto profesioniști, la nivel
global. În cercetările lor, au făcut o
analiză pentru fiecare continent în parte, pentru a se vedea care este situația
reală, ce acțiuni au luat guvernele și,
totodată, ce ar trebui făcut pentru a
încerca o remediere a situației.
Până una-alta, 2,6 milioane de
posturi vacante erau neocupate, la
nivel planetar, în 2021, iar zonele cele
mai afectate sunt Eurasia și Turcia,
unde 18%, respectiv 15% din locurile
de muncă destinate șoferilor erau neocupate. Singurele țări unde lucrurile
sunt declarate a rămâne stabile, cel
puțin în acest moment, sunt China și
Argentina. Din cauza acestei crize globale, este de așteptat ca sectorul de
transport să fie limitat în creșteri,
pentru anul 2022. Pentru acest an, în
zona UE, 14% din poziții vor rămâne
vacante, în creștere față de 2021
(10%) și 2020 (7%), ceea ce de fapt
reprezintă că, în acest an, comparativ
cu 2020, criza de șoferi s-a dublat.

Un domeniu
neatractiv
La nivelul țărilor studiate, sunt
peste 50 de milioane de persoane care nu au un loc de muncă, iar, în unele
dintre acestea, rata șomajului depășește 10%, ceea ce, de fapt, reprezintă resursa umană disponibilă pentru
a încerca să se acopere acest deficit.
De fapt, acest lucru indică lipsa
de atractivitate a meseriei de șofer,
fapt care se poate vedea la nivel european, în special în țările unde a obține permisul de conducere reprezintă
un cost foarte mare cu școlarizarea și
formarea.

Alexandru
Borza

peste 5% din PIB-ul României, este
mai mult decât necesar.

Șoferii
extracomunitari
– o soluție ce trebuie
deblocată

Interesant de urmărit este
faptul că, la nivel european,
nivelul salariilor pentru
conducătorii auto
profesioniști a crescut cu
18%, fapt ce nu a atras un mai
mare interes în rândul celor
care vor să devină șoferi.
Uitându-ne pe plan național, situația este similară. Operatorii de transport anual „licitează” mărirea diurnei
pentru a atrage șoferi, însă sunt tot
mai puțini care vin din spate. Mai mult
decât atât, este o migrație vizibilă de
resursă umană către țările din vestul
Europei, unde se manifestă, deja, un
mare val de pensionări în rândul șoferilor, iar cei care vin să le ocupe posturile sunt cetățenii din estul Europei.
Cred că trebuie să explicăm și mai
mult autorităților române această criză,
deja tot mai acută, asta dacă nu dorim
să atingem, într-o zi, ceea ce Marea
Britanie experimentează, din cauza
exodului de șoferi post-Brexit. Un val
de măsuri și acțiuni clare, care să vină
în sprijinul acestui sector, care aduce

Discut cu mulți colegi de breaslă
și toți, la unison, se plâng de această
problemă majoră, la care efectiv nu se
găsesc soluții. Foarte multe companii
au importat resursă umană extracomunitară, pentru a-și ține afacerile în
viață, însă, și acolo, lucrurile parcă
sunt blocate. După ce, în 2022, Guvernul României a dublat față de 2021
contingentul de extracomunitari, de la
50.000 la 100.000, industria de transport din România nu are, în acest moment, acces la acest tip de lucrători,
din cauza unor blocaje legislative ce,
până în acest moment, nu și-au găsit
soluționarea. Mai exact, pentru a obține un permis de ședere în România,
un cetățean moldovean, de exemplu,
care dorește să muncească pe un camion românesc, trebuie să fie capabil
să prezinte la Serviciul de Imigrări un
atestat de competență profesională
(cod 95) emis de către un stat membru
UE. Însă, având în vedere faptul că
angajatorul român îl aduce pentru a-l
angaja, a preschimba permisul din MD
în RO și, apoi, a lua examenul de atestat, nu rezultă decât faptul că, în acest
moment, acest blocaj legislativ nu ajută deloc industria din România.
Concluzionând, studiul IRU poate
să fie un subiect de discuție și în cadrul Asociațiilor Patronale și al Ministerului Transporturilor din România,
pentru a lua niște măsuri concrete pentru a combate această penurie de conducători auto profesioniști. Mereu am
fost un susținător al găsirii de soluții
pentru a sprijini transportul și a avea
resursa umană, pentru a fi competitiv
pe o piață unde ultimele reglementări
privind Pachetul Mobilitate nu fac decât
să fie o povară și mai dificilă pe umerii
transportatorilor estici, mai ales că, din
cauza acestui nou regulament, se
observă, deja, o migrație tot mai mare
a forței de muncă către piețele vestice.
Alexandru BORZA
manager flotă
borza.alex@gmail.com
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Ce înseamnă
o remunerație corectă...
... dar, mai ales, simplă și transparentă și de ce este necesară?

Remunerația
În general, venitul unui șofer este
compus din: salariu, indemnizație de
delegare, bonusuri pentru ore conduse, pentru încărcări, pentru descărcări,
pentru tranzitarea anumitor state, pentru pașaport, pentru deținere atestat
ADR și multe alte variațiuni pe aceeași
temă. Apoi, bonusul pentru ore conduse este descompus în mai multe
părți, și anume: dacă șoferul conduce
X ore, are bonus X sumă, dacă este
la prelată, are X sumă, dacă este la
frigo, are X sumă.
În primul rând, nu cred că trebuie
să începem să bonusăm ceva pentru
care angajatul deja primește salariul.
Am văzut asta de prea multe ori. Dacă
se oferă bonus pentru faptul că ai condus X ore, vei avea o categorie de
șoferi nemulțumiți pentru faptul că ei
au primit cele mai scurte curse și nu
aveau cum să atingă acel bonus, lucru

Monica
Derecichei

care nu depinde de ei și, desigur, vor
deveni frustrați și, cel mai probabil, îi
vei pierde. Apoi, recruiterilor le este extrem de greu spre imposibil să explice
prin telefon un astfel de sistem.

Un sistem
prea complex
Un sistem de remunerație complex
nu te ajută absolut deloc în recrutarea
de noi talente. Deja știm faptul că una
dintre primele întrebări în procesul de
recrutare este „Salariul?” și nu este ceva
greșit. Omul vrea să știe care este suma

pentru care va veni să presteze munca
în compania ta, iar, în momentul când
începi să îi povestești posibilului angajat
faptul că venitul lui este compus din X
+ Y + Z, doar că Z este de fapt o necunoscută și îl câștigă doar în anumite
condiții, Z variază de la o divizie la alta
și depinde dacă este transport prelată,
sau container, sau dacă este transport
mărfuri periculoase, sau mărfuri generale... Ce se întâmplă într-un final? Șoferul ajunge să nu mai înțeleagă nimic,
își pierde răbdarea și nici nu mai vrea
să audă ce ai de spus mai departe.
Suntem în momentul în care este
obligatoriu să ne uităm la sistemul de
remunerație; dacă acesta este compus din ceea ce am explicat mai sus
și, dacă și ție, ca antreprenor, ți se
pare greu de înțeles, înseamnă că
exact așa și este: „greu de înțeles”.

CONSULTANȚĂ

D

in top 3 greșeli pe care companiile de transport le fac cu
angajații lor, face parte zona
de bonusuri, un sistem de remunerație
extrem de complex, și lipsa deschiderii
către șoferi începători, pe care să îi
formezi, dar mai ales lipsa deschiderii
către angajarea de femei în interiorul
companiilor de transport.
Cu toate că s-au mai schimbat lucrurile, există extrem de puține femei
șoferi, încă, și extrem de puține femei
lideri în companiile de transport.

Sigur că recrutăm greu și
foarte greu, dar unul dintre
motive este faptul că, în loc
să simplificăm lucrurile,
uneori le complicăm mai mult
decât este cazul.
Sfatul meu este să existe un sistem de remunerație simplu, șoferul să
își poată face cu ușurință calculul legat
de cât va câștiga la finalul lunii și să
nu aibă nevoie de un expert contabil
pentru asta, pentru că, dacă un sistem
este mult prea complex și oamenii nu-l
înțeleg, vor începe să devină suspicioși cu privire la companie și la transparența sistemului de plată și vor avea
impresia că tu, ca antreprenor, vrei să
faci o înșelătorie.

Și cei fără
exeperiență?
Apoi, să începem să avem deschidere și către oamenii care își doresc o carieră în domeniul transporturilor, însă nu le oferă nimeni nicio
șansă, pentru că nu au experiență.
Trebuie să fim deschiși, să fim mentori
pentru începătorii din acest domeniu.
Nu a trecut prea mult de când chiar
noi am fost în acești papuci, nu?
Atunci, „Fii liderul de care aveai nevoie
atunci când tu erai un junior”.
Monica DERECICHEI
consultant HR
monica.derecichei28@gmail.com
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ACTULITATE

O nouă lege pentru ONRC:
firmele, înființate online
Parlamentul a adoptat o nouă lege pentru organizarea
și funcționarea Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC),
care transpune în legislația națională noutăți din cea europeană,
în privința simplificării regulilor de interacționare a instituției
cu firmele și persoanele fizice.

C

oncret, formalitățile de înființare a companiilor se vor derula
online. Astfel, actul constitutiv
se va putea întocmi prin completarea
unui formular-tip, cu opțiuni predefinite,
disponibil pe site-ul ONRC, și se va
semna de către toți fondatorii sau de
reprezentanții acestora cu semnătură
electronică calificată. Cererile de înregistrare și înscrisurile depuse în susținerea acestora, ce sunt întocmite de avocați sau de notari publici, se vor putea
semna de către aceștia cu semnătură
electronică calificată și se vor putea
transmite online.
Certificatele de înmatriculare și
certificatele constatatoare vor putea
fi emise și în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată/sigiliu electronic calificat.

Ce s-a eliminat
din vechea lege
Totodată, a fost eliminată din vechea lege cerința de efectuare a vărsământului aportului la capitalul social
al SRL-urilor la momentul constituirii
(se va face etapizat), a acordului Secretariatului General al Guvernului
(SGG) și al autorităților locale pentru
folosirea anumitor cuvinte în denumire
(verificarea va fi făcută intern, la
ONRC), a depunerii unor declarații pe
propria răspundere și a cerinței depunerii specimenului de semnătură pentru reprezentanții legali.

Registrator,
o nouă ocupație
În cadrul ONRC, se înființează ocupația de registrator, cu specialitate
juridică. Accesul la profesie se va face
pe bază de examen sau concurs, iar
numirea și eliberarea din funcție va fi
făcută de directorul general al ONRC.
Registratorul va răspunde disciplinar,
civil și penal pentru faptele sale.
Astfel, înregistrarea în registrul comerțului se va face în baza controlului
de legalitate făcut de un registrator.
Această persoană se va ocupa de
controlul prealabil înregistrării companiilor, dar și de fuziuni, divizări, dizolvări și radieri.
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„Înregistrarea în registrul comerțului se face în baza încheierii registratorului, prin care se soluționează
cererile de înregistrare sau, după caz,
în baza unei hotărâri judecătorești definitive, ori, acolo unde legea prevede,
a unei hotărâri executorii. În cazul în
care înregistrarea se dispune prin hotărâre judecătorească, aceasta se
poate realiza și în baza actului procedural care redă dispozitivul hotărârii
judecătorești. Încheierea registratorului
este executorie, dacă legea nu prevede altfel”, se arată la articolul 5.

Acces online
la informații
despre firme din UE
Accesul va fi făcut online la informațiile despre firme, chiar și în cazul
celor din alte state UE. „ONRC asigură interoperabilitatea Registrului Comerțului cu sistemul de interconectare
a registrelor comerțului din statele
membre ale Uniuni Europene, documentele și informațiile fiind disponibile
în format standard de mesaj și fiind
accesibile prin mijloace electronice,
cu respectarea standardelor de securitate pentru transmisia și schimbul datelor, în condițiile legii”, prevede noul
act normativ. Documentele și informa-

țiile referitoare la persoanele fizice și
juridice înregistrate în Registrul Comerțului se vor arhiva și în format electronic, pentru a permite furnizarea rapidă de copii electronice, certificate de
pe actele prezentate (chiar dacă acestea au fost depuse în format tipărit).

Mai multe date
în registru
O să devină disponibile mai multe
date în registru. De exemplu, cele referitoare la sucursale (în registrul sucursalei, date despre societatea-mamă
dintr-un alt stat membru și, invers, în
registrul societății-mamă, informații
despre sucursală).
Odată intrat în vigoare, după promulgarea de către președintele Klaus
Iohannis, noul act normativ va înlocui
prevederile actuale ale Legii 26/1990
(Legea ONRC), cele ale Legii 359/
2004 (simplificarea formalităților de
înregistrare a persoanelor fizice și juridice) și cele ale Ordonanței de Urgență 116/2009 (unele măsuri privind
înregistrarea la ONRC).
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

foto: Jean-Mihai Pîlșu
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Performanță în cele
mai mici spații

ȘTIRI

CURSURILE FIATA ALE USER, REVALIDATE
USER, singura organizație
care desfășoară cursuri
complete de expediții de
mărfuri, membră FIATA,
este abilitată să organizeze
cursurile pentru obținerea
Diplomei FIATA în Expediții
de Marfă. O dată la patru ani,
cursurile trebuie revalidate de
către FIATA, prin Institutul său
de Logistică (FLI), înființat
pentru a reuni sub o singură
umbrelă toate activitățile și
inițiativele acestei federații
internaționale în domeniul
formării și educației. USER
obținuse ultima revalidare a
programului său de cursuri în
2018. Procesul de revalidare
a fost unul complex, durând
două luni, iar, la finalul
verificării întregii
documentații, USER a
participat la o întâlnire online
cu validatorii FIATA și cu
președintele FLI, răspunzând
întrebărilor acestora, încheind,
astfel, cu succes auditul și
obținând Certificatul de

CARGUS ESTIMEAZĂ
O CREȘTERE CU 20%

Compania de curierat Cargus
estimează o creștere cu 20% a
volumelor, pentru 2022, și continuă
să investească în inovații
tehnologice și în servicii de livrare
out-of-home. În ultimii 2 ani,
Cargus a investit 20 de milioane
de euro în noi depozite logistice,
echipamente pentru curieri,
extinderea rețelei Ship&Go și
inovații digitale. Anul trecut,
segmentul B2C a crescut cu 7%,
odată cu schimbarea
comportamentului de consum din
timpul pandemiei. În 2022, Cargus
estimează o creștere cu 20% a
volumelor de livrări, atât la nivel
național, cât și internațional. Sunt
planificate investiții semnificative
pentru anul acesta, dar și pentru
următorii doi, cu un puternic accent
pe inovațiile tehnologice și pe noile
soluții de livrare, cum ar fi rețeaua
APM (lockere), care urmează să
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revalidare pentru încă patru
ani. La Reuniunea HQ, ce a
avut loc în luna mai, la
Geneva, președintele FIATA,
Ivan Petrov, i-a înmânat acest
certificat președintelui USER,
Marius Cae. Începând din
septembrie 2022, USER
organizează o nouă serie de
cursuri. Cei interesați să
urmeze doar pachete de curs
specializat pe moduri de
transport (rutier, aerian,
maritim, feroviar), obținând
Diploma de competență
USER, sunt invitate să
completeze formularul de
înscriere de pe site-ul USER:
https://user.ro/cursuri/

fie lansată în a doua jumătate a
anului 2022. Inovațiile și soluțiile
integrate de livrare pentru piața de
e-commerce reprezintă direcții
strategice pe termen lung pentru
companie.

SCUMPIREA
MATERIALELOR
INFLUENȚEAZĂ
VALOAREA
CENTRELOR LOGISTICE

Într-un context volatil generat de
scumpirea materialelor de
construcție, a utilităților și de
creșterea inflației, piața locală
imobiliară ar putea înregistra, pe
termen scurt și mediu, o creștere
a valorii de listare a proprietăților
imobiliare comerciale de tip mall,
clădiri de birouri și centre logistice,
conform Colliers. Pe de altă parte,
încetarea acordării de reduceri de
chirie ca urmare a restricțiilor
COVID are un impact de până la
0,5% în evoluția valorilor de piață

ale proprietăților comerciale de tip
shopping malls, tendința pozitivă
fiind susținută și de închirierile
stabilite în funcție de cifra de
afaceri. Deși creșterea vânzărilor
în retail este de 8% în primul
trimestru al acestui an, comparativ
cu perioada similară a anului
trecut, creșterea încasărilor din
chirii procentuale din marile centre
comerciale a fost mai mare,
arătând o revenire chiar și peste
cifrele aferente anului 2019.
Astfel, pe termen scurt, putem
vorbi despre o creștere a valorii
proprietăților comerciale, însă
rămâne de analizat cum va
influența consumul sfârșitul de an,
când efectele compresiei
economice se vor resimți mai
puternic.

GLOBALWORTH,
FINANȚARE DE 85
DE MILIOANE DE EURO
Mihai
Zaharia

Globalworth a contractat o
finanțare de 85 milioane de euro
de la IFC, divizia de investiții a
Băncii Mondiale, pentru proiectele
verzi din România. Împrumutul
este pentru o perioadă de 6 ani
între Globalworth Holdings Cyprus
Limited (o subsidiară a companiei)
și IFC, în calitate de creditor,
compania acționând ca garant.
Consiliul Globalworth consideră că
împrumutul va consolida și mai
mult lichiditățile companiei și va
oferi grupului capital flexibil
in termeni atractivi. În conformitate
cu termenii acestuia, împrumutul
sau o sumă echivalentă va fi
alocată proiectelor imobiliare
comerciale eligibile din România,
conform Cadrului pentru
„Împrumuturi verzi” al companiei.
„Ne bucurăm să ne extindem, prin
acest credit, colaborarea cu IFC.
Este primul nostru «credit verde»
de când am lansat «obligațiunea
verde» inaugurată în anul 2020 și
credem că demonstrează fără
îndoială sustenabilitatea afacerii
Globalworth și a piețelor pe care
activăm”, a spus Mihai Zaharia,
director de Investiții pentru
România și director Piețe de
Capital Globalworth. Finanțarea pe
termen lung acordată de IFC va
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ajuta compania să își consolideze
poziția lichidității și să își atingă
obiectivele de mediu – să aibă un
portofoliu comercial de birouri
100% verde.

PLATFORMA FAN RETUR,
LANSATĂ

FAN Courier a lansat platforma
FAN Retur, creată cu scopul de a
veni în întâmpinarea nevoii
clienților de a-și eficientiza timpul.
FAN Retur este o soluție simplă,
rapidă și sigură, de care pot
beneficia atât retailerii, cât și clienții
finali. Prin completarea unui singur
formular, beneficiarii – indiferent
dacă au făcut achiziția online sau
direct din magazin și indiferent de
compania de curierat care a făcut
expediția inițială – pot demara
procesul de retur pe care FAN

timpului de retur, iar, prin
intermediul platformei FAN Retur,
procesul de returnare se simplifică
și se scurtează semnificativ, ceea
ce duce, în final, la creșterea
gradului de satisfacție a clienților”,
a declarat Cornel Morcov, chief
commercial officer FAN Courier.

CALEA FERATĂ DIN
PORTUL CONSTANȚA
DEVINE OPERAȚIONALĂ
Infrastructura feroviară din incinta
Portului Constanța va deveni
operațională, până la sfârșitul
acestui an. Au fost semnate
ordinele de începere a lucrărilor și
procesele verbale de predare a
amplasamentelor. Vor fi reparate
35 de linii de cale ferată, cu o
lungime totală de 13,39 km,
precum și 75 de aparate de cale.
Lucrările se desfășoară pe raza
stațiilor Port Zona A, Port Zona B și
Port Mol V. „Durata de execuție a
lucrărilor este de 149 de zile,
iar finanțarea este asigurată din
Fondul de Rezervă al Guvernului”,
a anunțat ministrul Transporturilor
și Infrastructurii, Sorin Grindeanu.
PUBLICITATE

ȘTIRI

Cornel
Morcov

Courier îl va prelua în totalitate,
fără a fi necesară contactarea
telefonică sau prin e-mail a
retailerului. Produsele returnate pot
fi ridicate de la o adresa indicată
de către client sau pot fi aduse la
unul dintre sediile FAN Courier,
întregul proces fiind preluat,
ulterior, de companie. În viitor,
retururile vor putea fi făcute și prin
intermediul lockerelor FANbox și al
magazinelor partenere Collect
Point. „Odată cu lansarea FAN
Retur, venim în întâmpinarea
nevoilor clienților noștri cu o
modalitate de retur care va scurta
considerabil procesul și va salva
timp prețios pentru aceștia. Prin
intermediul platformei, procedura
de retur se inițiază completând un
formular unic, nu sunt necesare
documente fizice și singurele
acțiuni pe care expeditorul trebuie
să le facă sunt să ambaleze coletul
și să aștepte curierul. Clienții pot
returna produsele indiferent de
modalitatea de achiziție, online sau
fizic, din magazin. În acest caz,
cel care returnează produsele se
asigură că retailerul acceptă
retururile efectuate prin firmele de
curierat. Prioritatea este reducerea

LOGISTICĂ

STILL RXE 10-16C

Performanță în cele
mai mici spații
Noul STILL RXE 10-16C își face loc pentru orice manevre strânse
și operațiuni dificile, la încărcarea și descărcarea camioanelor,
containerelor sau pe culoare înguste. Modelul este
cel mai „proaspăt” în rândul stivuitoarelor electrice cu furcă
de la producătorul din Hamburg și e un gigant în ceea ce privește
compactitatea și performanța. În plus, succesorul legendarului
STILL RX 50, unul dintre cele mai bine vândute stivuitoare
electrice din clasa sa, impresionează cu numeroase caracteristici
de siguranță.

D

e fapt, noul STILL RXE 10-16C
oferă un raport extrem de echilibrat între confortul la condus,
manevrabilitate și siguranță. Datorită
dimensiunilor sale compacte și direcției
foarte sensibile, stivuitorul cu trei roți
este extrem de eficient și manevrabil,
în cele mai înguste spații. Acest lucru
îl face prima alegere pentru mutat încărcături ce cântăresc până la 1,6 tone, cu
cerințe minime de spațiu. Cu o înălțime
de puțin sub doi metri și o lățime mai
mică de un metru, echipamentul mic și
compact trece în siguranță prin orice
ușă – de exemplu, la descărcarea containerelor și camioanelor – sau chiar
prin culoare foarte înguste, în depozit.
Dar nimeni nu trebuie să îi subestimeze
performanța. „În ciuda dimensiunilor
compacte, RXE 10-16C ridică o jumătate de tonă, la o înălțime de aproape
șapte metri, fără niciun efort. Este o
realizare foarte impresionantă pentru
un stivuitor mic. O poate face datorită
centrului de greutate deosebit de jos și
designului foarte rigid al catargului de
ridicare”, subliniază Jürgen Wrusch, expert produse pentru stivuitoare electrice
la STILL GmbH.

Dinamic pe pistă,
sigur în curbă
STILL RXE 10-16C nu este doar
deosebit de manevrabil. Cu o viteză
maximă de 12,5 km/h încărcat, este
și destul de rapid pe distanțe lungi, în
depozit. Pentru a nu se pierde pentru
niciun moment din dinamica sa electrizantă de deplasare, din motive de siguranță, este echipat standard cu
funcția de asistență pentru controlul
vitezei în curbe (Curve Speed Control). Reglarea automată a vitezei în
curbe îl menține în siguranță pe pistă
în orice moment – chiar și în curbele

50
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În conformitate
cu tradiția familiei
Nu numai sistemele de asistență,
ci și conceptul uniform de operare al
familiei de stivuitoare electrice cu furcă
RX a fost transferat la noul RXE 1016C. Potrivit lui Jürgen Wrusch, „oricine este deja familiarizat cu alte echipamente din familia RX se va înțelege
foarte bine și cu cel mai mic, imediat.
Urmând tradiția familiei, a moștenit de
la frații săi mai mari spațiul confortabil
și ergonomic pentru operator, conceptul inovator de operare și computerul
inteligent de la bord – STILL Easy
Control – care afișează clar toate informațiile relevante și funcțiile de performanță.” Este un avantaj pe care
operatorii îl vor aprecia, cu siguranță.
Operatorii pot trece cu ușurință de la

LOGISTICĂ

oarecum mai strânse. În plus, catargul
deosebit de subțire și barele plafonului
de protecție optimizate pentru vizibilitate oferă operatorului o vedere optimă de jur împrejur, putând, astfel, identifica persoane sau obiecte din
raza de acțiune a stivuitorului. Siguranța maximă în timpul muncii este garantată și de celelalte opțiuni configurabile
individual – de la indicatorul de direcție, la iluminatul de siguranță Safety
Light 4Plus, indicatorul înălțimii de ridicare, asistentul de stabilitate sau detectarea suprasarcinii. „Nu am făcut
compromisuri în ceea ce privește caracteristicile de siguranță, nici măcar
cu cel mai mic reprezentant al familiei
noastre de stivuitoare electrice. Cu
numeroasele sisteme de asistență a
operatorilor, dintre care unele sunt disponibile ca opțiuni, RXE 10-16C prezintă o siguranță la fel de înaltă ca și
membrii mai mari ai familiei de stivuitoare electrice STILL”, explică Dyrk
Draenkow, manager de produs pentru
stivuitoare electrice și sisteme energetice.

un model de stivuitor la altul, deoarece
sunt deja familiarizați cu modul de
funcționare, fără a mai fi nevoie să se
obișnuiască cu el. De exemplu, cu
funcțiile de control care pot fi selectate
individual – multi-manetă, mini-manetă, fingertip sau Joystick 4Plus – care
asigură un confort maxim la conducere, în cazul seriilor RXE 10-16C, RX
20 și RX 60 de stivuitoare electrice
cu furcă. Sau beneficiază de confortul
oferit de spațiul generos pentru picioare, lung de 44 de centimetri. Există
suficient spațiu pentru încălțăminte de
siguranță până la mărimea 45.

Mult mai multă
putere a sistemului
de transmisie
Noul stivuitor își obține dinamica
de la o unitate de curent alternativ trifazată, poziționată pe roțile din spate,
cu tehnologie de 24 de volți, care este
la fel de eficientă chiar și cu cerințe mici

de întreținere și se bazează pe conceptul de acționare sau pe componentele de acționare ale stivuitorului
FM-X cu operare la mare înălțime. Un
avantaj major al noului sistem de transmisie: lanțul de direcție cu întreținere
intensivă a fost înlocuit cu o direcție
hidraulică cu roată dințată, în care un
motor hidraulic de direcție conduce
roata motoare prin intermediul unei roți
dințate. A fost regândită și greutatea
pe spate. Acum, oferă mai mult spațiu
pentru sistemul electric, inclusiv pentru
comanda de acționare.
Pentru RXE 10-16C alimentat cu
baterii plumb-acid, accesul la încărcare este foarte ușor, de deasupra. Dacă
trebuie schimbată bateria, se poate
face – ca la RX 50 – din lateral, prin
intermediul unui stivuitor cu platformă
opțională cu role interne și externe.
Orice baterii plumb-acid existente de
la RX 50 pot fi utilizate în continuare
în noul RXE. Trebuie doar să schimbați
fișa bateriei la o versiune de 320 A.
Desigur, RXE 10-16C este disponibil și
cu o opțiune Li-Ion Ready, cu acces
integrat la încărcare rapidă. Prin urmare, o baterie Li-Ion de la STILL poate
fi montată ulterior fără probleme.
„Cu gama sa largă de opțiuni și
sisteme de asistență, noul STILL RXE
10-16C este mult mai mult decât un
upgrade atractiv. Confortul și siguranța
sporite îl fac un ajutor perfect și foarte
versatil pentru furnizorii de servicii logistice, în aprovizionarea în producție
sau în depozitele centrale ale comercianților cu amănuntul. La urma urmei,
noul-venit compact a dovedit deja un
lucru: RXE 10-16C încape – întotdeauna”, rezumă managerul de produs
Dyrk Draenkow de la STILL.
adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Noi modele
Combilift
Recent, producătorul irlandez de echipamente pentru depozite
și operațiuni logistice a anunțat lansarea a două noi produse,
încărcătorul lateral electric Combi-FSE
și transportorul de cutii mobile Combi-SBT.

C

ombi-FSE este un încărcător
electric bidirecțional pentru
încărcare laterală, cu patru
roți, care propune versiuni atât cu
capacitate de ridicare de 5.000, cât și
de 6.000 de kilograme.
Ca parte a efortului Combilift de
a-și ajuta clienții să-și îndeplinească
obiectivele privind operațiuni mai sustenabile, peste 60% din produsele
companiei sunt, acum, electrice. Modele recente, cum ar fi Combi-XLE și,
acum, noul Combi-FSE se concentrează pe aplicații grele pentru sectoare industriale, precum prelucrarea
lemnului, producția de oțel, de tuburi
și conducte și cea a materialelor de
construcții. Datorită experienței Combilift în inginerie și design, Combi-FSE
oferă fiabilitate, durabilitate, putere și
ușurință în întreținere, combinate, desigur, cu o operare silențioasă și fără

emisii poluante, pe care din ce în ce
mai muți clienți o solicită.

Combi-FSE
dispune
de un sistem
de tracțiune inovativ
Sistemul de tracțiune patentat de
pe acest nou produs joacă un rol major în asigurarea optimizării performanței modelului Combi-FSE în toate
condițiile meteorologice. Senzorii de
pe axa față directoare, conectați la
sistemul inovativ de control electronic
al tracțiunii, le permit celor două motoare independente de 15 kW de pe
puntea spate să fie controlate individual, viteza fiecărei roți fiind guvernată
de unghiul de direcție al roților din față,
pentru a-i oferi un grad de control mai
bun operatorului, o rază mai bună de

bracaj și uzură redusă a pneurilor.
Această nouă tehnologie, combinată
cu frânarea regenerativă (care recuperează energia cinetică a încărcătorului
din timpul decelerării, aceasta putând
fi folosită pentru reîncărcarea bateriilor,
pentru extinderea vieții acestora), face
ca acest sistem să fie cel mai avansat
din portofoliul Combilift.
Suprafețele vitrate generoase ale
cabinei, în special parbrizul din tavan
în podea, permite operatorului o vizibilitate excelentă asupra încărcăturii, a
echipamentului și a împrejurimilor. Efortul considerabil pentru a asigura o vizibilitate optimă a presupus montarea
bateriilor sub podea, în partea posterioară, între motoarele electrice – ceea
ce oferă o vedere neobstrucționată către spate, la mersul în marșarier. Poziția
acestora permite, de asemenea, o demontare ușoară a bateriilor.
Combi-FSE
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Mentenanța este menținută la minimum, datorită unor elemente cheie,
precum schimbarea rapidă a bateriilor
pentru lucrul în ture, puncte de gresare
centralizate în partea frontală și cea
posterioară a platformei de încărcare
și panouri demontabile, pentru un acces facil la compartimentul motorului.

LOGISTICĂ

Nou pentru industria
betonului
– Combi-SBT
Transportorul de cutii mobile
Combi-SBT poate manipula o varietate largă de containere și cutii mobile,
de la cele standard, la cele destinate
transportului panourilor din beton. Cu
o capacitate maximă de ridicare de
50.000 kg, echipamentul este disponibil cu motor diesel sau GPL. Echipamentul are un design cu 3 axe și 6 roți,
pentru un centru de greutate mai jos.
Roțile din spate sunt propulsate hidrostatic și sunt directoare, cu control din
partea din față, asigurând o manevrabilitate excelentă.
O pereche de platforme de ridicare
susține încărcătura în timpul transportului, acestea fiind controlate din cabină, ceea ce garantează faptul că
operatorul se află într-o poziție sigură,
atunci când încărcătura este urcată și
coborâtă. Platformele pot fi, de asemenea, urcate și coborâte independent, permițând echipamentului să ridice cutii mobile care nu sunt la nivelul
solului. Platforma frontală este echipată cu ghidaje care îndeplinesc prevederile standardului ISO pentru colțuri,
iar platforma din spate nu dispune de
ghidaje. Acest lucru permite o încărcare fără efort a cutiei mobile, având
în vedere faptul că operatorul trebuie
să alinieze doar 2 ghidaje, care, dacă
sunt în poziție corectă, garantează
faptul că și platforma din spate este
în poziție corectă de ridicare.

Siguranță
și vizibilitate
În termenii siguranței și vizibilității,
Combi-SBT oferă numeroase avantaje

comparativ cu un echipament cu trailer, cu încărcătura în spatele șoferului.
Cabina este montată la 90 de grade
și descentrată față de încărcătură,
ceea ce oferă o vizibilitate de 360 de
grade și linie vizuală către toate zonele
echipamentului. Cu adăugarea oglinzilor și a unei camere retrovizoare, nu
există unghiuri moarte, ceea ce permite poziționarea echipamentului sub
cutia mobilă, rapid, ușor și în siguranță. Operatorul poate, de asemenea, să
completeze un ciclu de lucru fără să
coboare din cabină.

La cererea
clienților...
Dezvoltarea modelului Combi-SBT
a fost, în parte, condusă de către clienți,
la fel ca în cazul multor alte produse
Combilift. Un producător major de panouri prefabricate din beton și-a proiectat fabrica pentru niveluri înalte de producție, dar numărul panourilor terminate
depozitate pe podeaua fabricii încetinea

producția și reducea gradul de siguranță
la locul de muncă. Acesta a contactat
Combilift, pentru a vedea dacă poate
veni cu o soluție pentru o mutare rapidă
a produselor, care să poată ridica panourile pe dedesubt și care să poată
opera în spații înguste. Combi-SBT a
fost răspunsul la această problemă.
Timpul dintre ciclurile de turnare a fost
redus, iar fluxul de lucru a crescut cu
50-70 de loturi pe zi. Combinația utilizată anterior, de tractor cu remorcă,
necesita efortul a două persoane timp
de 15 minute per încărcătură, în timp
ce acum este o treabă de două minute, pentru o persoană. Combi-SBT
poate fi condus în marșarier până sub
cutia mobilă și ridică rapid produsul de
la pământ în poziție de transport. Designul cu 3 axe permite, de asemenea,
o operare facilă în zone cu pietriș compactat, unde nu poate fi garantată o suprafață uniformă.
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Combi-SBT
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ANTICORUPȚIE

ACTUALITATE

Drumul Integrității
Vă aduc în atenție exemplul unui ofițer sub acoperire din cadrul
Direcției Generale Anticorupție – Ministerul Afacerilor Interne
care, în cursul anului 2021, a dat examene pentru a obține atestat
de șofer profesionist, iar apoi a lucrat ca șofer luni de zile
la o societate de transporturi, mergând inclusiv în curse externe.

A

stfel, colegul meu a putut investiga corupția în anumite
puncte din competența Poliției
de Frontieră, iar, la finalul anului, au
putut fi concertate percheziții de amploare la Vama Borș I, atât la sediile
Poliției de Frontieră Borș, cât și la domiciliile polițiștilor de frontieră respectivi.
Șase dintre aceștia pretindeau sau
primeau mită de la șoferii de TIR care
tranzitau Vama Borș, ori pentru a nu
le verifica documentele, ori pentru a-i
introduce peste rând în fața altor transportatori.
Dincolo de toate detaliile modului
de operare dovedit în instanță de anchetatorii DGA, doresc să accentuez
un lucru: de pe scaunul unui șofer de
TIR, se văd și se aud multe. Iar de pe
acela al unui transportator de persoane, și mai multe.

Îngeri sub acoperire
În altă ordine de idei, sunt studii
și proiecte implementate care au demonstrat rolul extraordinar în reducerea și prevenirea criminalității al unor
actori sociali nebănuiți (mie îmi place
să-i numesc îngeri sub acoperire)
care, deși nu au o pregătire specială,
sunt real interesați de binele comun
și pot informa, ajuta și inspira publicul.
Acești adulți responsabili sunt persoane care au contacte mai dese cu publicul, pot observa mai bine oamenii,
au disponibilitatea de a spune o vorbă
bună celor care au nevoie de ea, pot
da un sfat informat, pot anunța autoritățile, în cazul în care cineva este în
pericol, ori când sesizează o nedreptate.
Acești eroi sub acoperire pot fi:
șoferi transport persoane sau mărfuri,
frizeri, barmani, paznici, vânzători, personal medical, lucrători în turism, însă
lista este mult mai lungă și poate fi
completată.
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Dragi șoferi, sunteți primii pe această listă! Sunteți parte din „sistemul
circulator al economiei” – transportul
intern și internațional. Aveți acest rol
vital de a hrăni celulele organismului
național sau european. Refuzați să
hrăniți tentaculele corupției! Puteți fi,
mai bine, acei adulți responsabili (eroi
sub acoperire) care transmit mai departe spiritul integrității, inspiră pe cei
din jurul lor, ori anunță autoritățile, în
cazul în care cineva este în pericol,
oricând sesizează o nedreptate.
Stau și mă întreb ce s-ar întâmpla
dacă, în momentul în care vi se înapoiază asigurarea („prietenii știu de
ce”), ori când vi se cer documentele
„cu tot ce trebuie”, ați strecura un bilețel cu Call Centerul Anticorupție al
DGA: 0800.806.806...?

Să vă dau un pont...
... se numește dare de mită și se
pedepsește ca atare inclusiv promisiunea de bani sau alte foloase, direct
sau indirect… Cu alte cuvinte, nu încercați nici măcar să dați doar cumva
de înțeles, așa... pe departe, că veți fi
atent, pentru că polițiștii sunt obligați
să refuze, să cerceteze situația și să
o raporteze imediat, în situația în care
se dovedește că este dare de mită sub
forma promisiunii; mulți mituitori nu
mai ajung acasă, ajung direct în arest.
Dacă polițiștii nu ar refuza, ar putea
fi acuzați de luare de mită (acceptarea
promisiunii) și nu ar mai ajunge nici ei
acasă... Pentru că se numește luare
de mită și se pedepsește ca atare
inclusiv acceptarea promisiunii de bani
sau alte foloase, direct sau indirect.
Trebuie să știți că se numește luare
de mită și atunci când funcționarul doar
vă pretinde indirect bani sau alte
foloase, adică atunci când este subversiv și doar vă dă de înțeles...

Corupția
și calitatea vieții
O faptă de corupție nu pune în pericol și nu vizează doar relațiile, pierderile și sumele care privesc doar acea
situație concretă. O faptă de corupție
face parte din întreaga țesătură a corupției, care sugrumă lent și se hrănește cu resursele întregii societăți,
afectând calitatea vieții fiecăruia dintre
noi.
Documentele interne și internaționale în materie arată legătura de cauzalitate dintre corupție și calitatea vieții:
corupția afectează viața, integritatea
fizică, patrimoniul cetățenilor, încrederea în instituții, agravează sau chiar
cauzează problemele economice și
sociale, dezvoltarea statelor, politica
externă și imaginea acestora, independența justiției, democrația și statul
de drept, facilitând proliferarea crimei
organizate, organizațiilor de tip mafiot
și capturarea statului de către acestea.
Corupția fiind strâns legată de
criminalitatea organizată, fiecare leu
dat șpagă susține „afacerile” ilegale,
contrabanda, traficul de droguri și
traficul de persoane. Atunci, statul își
pierde controlul și autoritatea, lăsând
loc liber haosului...
Mergeți pe „drumul integrității” cu
onoare, este tot ceea ce contează!
Acesta este un mod de a trăi potrivit
principiului distinsului filozof Immanuel
Kant: „Cerul înstelat deasupra mea și
legea morală în mine.”
Inspirați-i pe cei din jurul vostru
iar, cu timpul, vom fi o masă critică
suficientă, care va genera bunăstare
și va crește calitatea vieții!
Succes și drum întins!
Ciprian GHIȚULEASA
comisar-șef de poliție
ofițer prevenire DGA
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VW AMAROK
PASAGERI

Mai bun,
la toate capitolele

ȘTIRI

PESTE 11.200 DE ZBORURI
BLUE AIR, ANULATE
Blue Air a anulat 11.289
de zboruri, în ultimul an,
corespunzătoare unui număr
de 178.405 rezervări, au
constatat inspectorii ANPC.
Pentru aceste rezervări, au
fost efectuate plăți de peste
66,5 milioane de lei (la cursul
BNR), de către consumatori
din 20 de state membre UE
(Croația, Luxemburg,
Polonia, Portugalia, Austria,
Grecia, Țările de Jos, Irlanda,
Bulgaria, Danemarca,
Spania, Suedia, Finlanda,
Germania, Belgia, Franța,
Italia, Cipru și România).
În ciuda faptului că
operatorul aerian a fost
avertizat, consiliat și i s-au
interzis practicile comerciale
incorecte depistate în trecut,
acesta a recidivat, au
precizat reprezentanții
ANPC. Centrul European al
Consumatorilor România a
centralizat 924 de reclamații
transfrontaliere referitoare
la serviciile operatorului
aviatic, primite la nivelul
rețelei ECC-Net. Practica

ÎNCĂ 20
DE TRENURI ELECTRICE
DE LUNG PARCURS

Achiziționarea a încă 20 de
trenuri electrice de lung parcurs
a fost avizată în Consiliul
Tehnico-Economic al Ministerului
Transporturilor. Licitația va fi
derulată de Autoritatea pentru
Reformă Feroviară prin PNRR,
la o valoare estimată de 180 de
milioane de euro, la care se
adăuga costurile întreținerii și
reparațiilor, de aproximativ
270 de milioane de euro (sumă
asigurată de operatorii feroviari,
în cadrul implementării
contractelor de servicii publice).
Condițiile pe care trebuie să le
îndeplinească noile trenuri
achiziționate sunt: să circule
cu o viteză maximă de 200 km/h,
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operatorului economic de a
lansa oferte, de a îndemna
către achiziționarea biletelor,
în multe cazuri, la un preț
avantajos (beneficiind de
diverse promoții) pentru
consumatori, în condițiile în
care aceștia plătesc sumele
aferente zborului și, în multe
cazuri, după o scurtă
perioadă, operatorul
economic anulează
zborurile, fără a oferi o
justificare aferentă anulării,
precum și fără a proceda la
restituirea contravalorii
achitate și a compensațiilor
cuvenite în aceste situații,
„este considerată a fi o
practică comercială
incorectă, contrară cerințelor
diligenței profesionale”,
conform Regulamentului
CE 261/2004.

să aibă o capacitate minimă de
160 de locuri pe scaune (clasa I
și clasa a II-a) și să asigure
confortul pentru deplasări de
lung parcurs (7-10 h/direcție).
Mentenanța va fi asigurată de
furnizor, pentru o perioadă de 15
ani, cu posibilitatea de extindere
la 30 de ani. Traseele pe care
vor circula noile trenuri electrice
sunt: Oradea-Cluj NapocaSighișoara-Brașov; Cluj
Napoca-Alba Iulia-Simeria
(Deva)-Târgu Jiu-CraiovaCalafat; Brașov-Sfântu
Gheorghe-Miercurea CiucBacău-Iași; Brașov-Sfântu
Gheorghe-Miercurea CiucBacău-Suceava;
Galați-Mărășești (Focșani)Bacău-Iași; Galați-Mărășești
(Focșani)-Bacău-Suceava;
Galați-Brăila-ConstanțaMangalia; Iași-Bacău-Mărășești
(Focșani)-Barboși (Galați)-BrăilaConstanța-Mangalia;
Suceava-Bacău-Mărășești
(Focșani)-Barboși (Galați)-BrăilaConstanța-Mangalia;
Giurgiu-București-Ciulnița
(Slobozia)-Călărași. Serviciile
vor fi oferite, inițial, pe liniile deja
electrificate la momentul punerii

în circulație a trenurilor, apoi vor
fi extinse, odată cu punerea în
funcțiune a instalațiilor pentru
asigurarea tracțiunii electrice
(Cluj Napoca-Oradea, BucureștiGiurgiu, Constanța-Mangalia).

BILETELE DE TREN,
MAI SCUMPE

Ordinul ministrul Transporturilor
și Infrastructurii, Sorin
Grindeanu, de scumpire cu 20%
a biletelor de tren, începând din
luna iulie, a fost publicat în
Monitorul Oficial. OMTI
548/2022 abrogă prevederile
OMT 1.050/2013. În motivarea
deciziei de scumpire din noul
ordin, sunt aduse ca argumente
majorarea prețurilor la materii
prime, materiale, piese de
schimb, energie electrică,
motorină și uleiuri, precum și
devalorizarea monedei naționale
în raport cu euro. Tariful unic, de
24 de lei (orice distanță și clasă),
a fost stabilit pentru Secția
Anina-Oravița și de 5 lei pentru
ruta București Nord-Aeroportul
„Henri Coandă” Otopeni.

CURĂȚENIA
ÎN VEHICULELE STB,
EXTERNALIZATĂ

Curățenia în tramvaiele,
troleibuzele și autobuzele
Societății de Transport București
este efectuată, începând din
iulie, de către firme private,
în cele 11 depouri (Victoria,
Bucureștii Noi, Dudești,
Alexandria, Colentina, Giurgiu,
Titan, Militari, Vatra Luminoasă,
Berceni și Bujoreni) și șapte
autobaze (Alexandria, Ferentari,
Militari, Nordului, Floreasca, Titan
și Obregia). Toate mijloacele de
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BILETE PLĂTITE
CU CARD, ÎN TREN

A fost lansată licitația pentru
achiziționarea de „Servicii de
plată pentru legitimațiile de
călătorie cumpărate în tren,
cu card bancar contactless, prin
dispozitivele mobile ale CFR
Călători”. Valoarea estimată a
contractului este între 308.000
și 1.431.000 de lei, fără TVA.
Depunerea ofertelor are loc
până pe 22 iulie, iar evaluarea
ofertelor se va face în octombrie
2022. Prestatorul va avea
obligația de a dezvolta o
aplicație care să conecteze
interfața software dezvoltată
de Informatică Feroviară
(xSellMobile) cu aplicația ce
permite plata contactless (pusă
gratuit la dispoziție de prestator).
Pachetul utilizat de CFR Călători
va cuprinde, în final, dispozitive
mobile cu tehnologie NFC și
sistem operare Android,
imprimante termice mobile,
soluții software de emitere,

verificare și validare, servicii de
transmitere securizate și soluții
software de administrare a
transmisiilor de date.

STB A ÎNFIINȚAT
BIROUL
DE SUPRACONTROL
Societatea de Transport
București (STB) a înființat Biroul
de Supracontrol, pentru
„eficientizarea activității de
verificare a titlurilor de călătorie
în mijloacele de transport public,
în conformitate cu obligațiile
contractuale prevăzute în
Contractul de delegare a
gestiunii serviciului public de
transport local de călători,
semnat cu Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară
pentru Transport Public
București-Ilfov (TPBI). Astfel, au
fost repartizate în traseu echipe
de controlori care nu poartă
vestele albastre cu însemnele
Control-STB, așa cum era
obișnuit până acum publicul
călător. Scopul acestei acțiuni
este de a determina toți călătorii
să circule cu titlu de călătorie
valabil și de a elimina situațiile
în care aceștia achitau călătoria
doar la vederea vestelor de
control. Echipele sunt instruite
ca, la momentul controlului, să
prezinte legitimația de serviciu
(cardul de operator) și delegația
de control.

MODERNIZARE
LA AEROPORTUL
INTERNAȚIONAL SIBIU

Aeroportul Internațional Sibiu
intră la modernizare. Contractul
pentru proiectarea și execuția
lucrărilor, faza I, a fost semnat la
Consiliul Județean (CJ) Sibiu, cu
asocierea CON-A (lider)-BOG’Art
(asociat)-UTI Construction and
Facility Management (asociat),
la o săptămână după parafarea
contractului de finanțare, la
sediul Ministerului Transporturilor
și Infrastructurii. Licitația, lansată
în luna decembrie 2021, a fost

finalizată în 30 mai. Valoarea
totală a proiectului este de peste
272 de milioane de lei, sumă din
care 85% reprezintă contribuția
FEDR, 13% – de la bugetul de
stat și 2% – din bugetul CJ Sibiu.
Cheltuielile neeligibile, în valoare
de 78,8 milioane de lei, sunt
finanțate de la bugetul
aeroportului. Termenul limită de
finalizare a construcției este 31
decembrie 2023. Terminalul va
avea o suprafață construită de
22.400 mp, cu o capacitate totală
de procesare de aproximativ 2,5
milioane de pasageri, 6 filtre de
securitate, 7 automate pentru self
check-in, 10 ghișee check-in cu
operator (unul pentru VIP),
7 porți de îmbarcare, precum și
alte dotări necesare traficului
aerian internațional, plus spații
publice comerciale și utilitare.

ȘTIRI

transport în comun vor beneficia
de un program complex de
salubrizare, cu trei tipuri de
operații: igienizare zilnică, la
retragerea în autobază/depou,
spălare/igienizare la 10 zile sau
la comanda STB și
spălare/igienizare la STB, înainte
de a intra în hala de întreținere,
pentru executarea reviziilor
tehnice, sau ori de câte ori este
necesar. „Prin decizia de
externalizare a unor servicii ce
nu țin de obiectul principal de
activitate, STB oferă calitate
utilizatorilor serviciului de
transport public de călători,
păstrarea curățeniei din
mijloacele de transport, însă
condițiile în care călătorim depind
de fiecare dintre noi. Păstrarea
mijloacelor de transport în comun
fără a fi vandalizate și a
copertinelor din stații în condițiile
inițiale este o cerință obligatorie
pentru fiecare cetățean al
metropolei”, a declarat Adrian
Criț, director general STB.

REORGANIZARE
LA CNAB

Compania Națională Aeroporturi
București (CNAB) a fost
reorganizată, fără disponibilizare
de personal, astfel că numărul
posturilor (1.499) nu s-a
modificat. Au fost transformate
30 de poziții de conducere în
posturi de execuție. Operațiunea
a mai constat în „transferarea
unor posturi vacante din zona de
suport-administrativ (financiar,
resurse umane, strategie,
comunicare etc.) către zona
operațională, respectiv inspecție
și control al activităților de
terminal și facilități sau poziții
aferente activităților pe
platformă”, potrivit companiei.
Astfel, s-a obținut o suplimentare
a personalului care intră în
contact direct cu pasagerii,
ce ia măsuri pentru reducerea
aglomerației. Au fost amenajate
spații de așteptare pentru
pasagerii ale căror zboruri au
fost întârziate, sau care au sosit
la aeroport cu mult timp înainte
de zbor. Posesorilor de pașaport
biometric le este recomandată
utilizarea celor 6 posturi de
control automat de pe fluxul
de plecări internaționale.
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Transportul public...
tot mai electric
Dacă, în urmă cu un deceniu, se vorbea despre autobuzele
electrice ca despre o soluție ipotetică și, cumva, îndepărtată,
pentru mobilitatea urbană, la ora actuală, aceasta este
o realitate, iar societățile de transport public din România
au înțeles rapid avantajele acesteia.

T

recerea spre transportul electric sustenabil este mai dificilă
în anumite sectoare decât în
altele. Dacă, la autoturisme, evoluția
este rapidă, dar utilizatorii sunt limitați
la un anumit program de funcționare,
la autobuze, tranziția este mult mai
rapidă, pentru că deja există un anume tipar în utilizarea vehiculelor. Autobuzele electrice circulă pe rute prestabilite, au de parcurs un număr
relativ constant de kilometri pe zi, iar
seara se retrag la garaje, unde pot fi
încărcate lent, până la 100% din procentul acumulatorilor.
Practic, cu excepția prețului inițial
de achiziție a vehiculelor, autobuzele
electrice sunt net superioare celor diesel, mai ales în circulația urbană. Lipsa
zgomotului, mentenanța mai redusă și
costul de exploatare per kilometru sunt
principalii factori care fac autobuzul
electric mai eficient decât orice concurent diesel de pe piață. La toate acestea se adaugă, bineînțeles, și lipsa
poluării din aglomerările urbane, emisiile de CO2 și particule produse de
motoare fiind zero.

Gamă completă
de autobuze electrice
În România, transportul public cu
autobuze electrice a început, în mare
parte, datorită finanțărilor prin programe europene de dezvoltare. La început timid, cu autobuze de dimensiuni
mici, pentru ca, mai apoi, să se facă
tranziția spre vehicule de 12 și chiar

18 metri. Totodată, și evoluția vehiculelor, motoarelor, acumulatorilor și tehnologiilor de control s-a îmbunătățit
considerabil. Astfel, dacă în urmă cu
un deceniu se puteau număra pe degetele de la o mână câți furnizori există pe piață de asemenea vehicule, la
ora actuală, toți producătorii au în ofertă un asemenea vehicul.
Anadolu Automobil Rom este unul
dintre principalii promotori ai mobilității
electrice. A început cu producătorul
ceh SOR, al cărui autobuz a parcurs
mii de kilometri în România, fiind testat
de către cele mai importante regii și
societăți de transport public de la noi
din țară. La ora actuală, această marcă poate fi întâlnită în mai multe orașe
mari, dar și în localități unde transportul public este în stadiu incipient, sau
este efectuat cu un număr redus de
vehicule.

Karsan, de asemenea importat de
AAR, este unul dintre puținii furnizori de
vehicule electrice care asigură o gamă
largă de produse, cuprinse între 6 și 18
metri. Mulțumită micului model Jest
Electric, care are un preț de achiziție
mult mai atractiv decât autobuzele de
peste 8 metri, mai multe societăți de
transport public din țară au înțeles avantajele transportului electric. Dacă vreți,
s-ar putea spune că este un vehicul care
deschide apetitul pentru astfel de soluții
de mobilitate urbană. Avantajele oferite
de producător s-au reflectat, de altfel, și
în licitația organizată de Primăria Slatina,
unde Karsan e-ATA este deja în circulație, iar, de curând, au intrat în exploatare și vehiculele de 18 metri, produse
de uzinele Karsan din Turcia.
Pentru mulți, însă, Anadolu Automobil Rom înseamnă Isuzu. Producătorul turc era cunoscut în principal
pentru modelul de succes Turquoise.
Dar evoluția și dezvoltarea lui Anadolu
Isuzu a continuat și spre segmentul
mobilității urbane sustenabile. Astfel,
luna aceasta, am remarcat prima victorie a lui Novociti Volt la o licitație organizată în România, la Bumbești-Jiu.
Autobuzul urban electric de 8 metri
se află abia la început de drum. Un
drum pe care, cu nici un deceniu în
urmă, nu existau autobuze electrice.
Astăzi, în schimb, acest gen de vehicule a dovedit că nu reprezintă doar
un curent de moment, ci o soluție permanentă, de viitor.
Tudor ȘERBAN
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VW AMAROK

Mai bun,
la toate capitolele
După o îndelungă așteptare, în care s-a vorbit mult despre noul
Volkswagen Amarok, acesta a fost, în sfârșit, lansat.
Constructorul anunță un pick-up îmbunătățit la toate capitolele,
față de generația anterioară, și un concurent de luat în seamă
în segmentul premium. Noul vehicul va intra pe piețe la finalul anului.

V

olkswagen Vehicule Comerciale (VWCV) a lansat acest pickup ca un vehicul multifuncțional, capabil de performanțe ridicate,
atât pe asfalt, cât și în regim off-road.
Proiectat și conceput în Germania și
Australia, noul Amarok este produs în
Africa de Sud și este anunțat ca un
pick-up premium, pentru Australia și
Noua Zeelandă, numeroase țări din Africa, Orientul Mijlociu și Europa. VWCV
au vândut peste 830.000 de unități ale
primei generații, pe tot mapamondul.
Acum, a sosit cea de a doua generație,
complet nouă din punct de vedere al
designului, producătorul spunând despre Amarok că „a devenit mai mare,
mai puternic, mai atletic și mai carismatic”. „Pentru noua generație, am modificat semnificativ designul arhetipal al
lui Amarok. Acum, este, fără ambiguitate, mai expresiv și chiar mai impresionant”, spune Albert Kirzinger, șeful de
design la Volkswagen Vehicule Comerciale. O declarație în sine este noua
parte frontală a pick-up-ului, care se diferențiază în variantele de specificații
Amarok, Life și Style, precum și versiunile de top PanAmericana (stil off-road)
și Aventura (stil exclusiv). Din lateral,
roțile cu jante de aliaj 21 de inch, încadrate de impunătoarele pasaje ale aripilor, emană putere. Noul Amarok este
disponibil atât în varianta SingleCab
(două uși), cât și DoubleCab (cu patru
uși).

Încordat
Noul Amarok vine cu peste 20 de
noi sisteme de asistență a șoferului,
servicii mobile online, motoare extrem
de eficiente, ce livrează mult cuplu,
două tehnologii de tracțiune integrală,
accesorii personalizate și ADN-ul bine
definit al designului Volkswagen. Noul
Amarok are, acum, o lungime de 5.350
de milimetri, cu 96 mm mai lung decât
predecesorul său. De asemenea, și
ampatamentul este mai lung cu 173
mm, ajungând la 3.270 mm, fapt ce
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oferă mai mult spațiu, în special pe al
doilea rând de scaune al cabinei duble.
Rezultatul: proporții mai bine definite
și abilități off-road îmbunătățite, datorită
unghiurilor de apropiere mai bune.
Capacitățile pe teren accidentat ale lui
Amarok, care va avea tracțiune integrală standard pe multe piețe, sunt,
de asemenea, îmbunătățite de adâncimea de vad mult mai mare pentru

conducerea prin apă. Anterior era 500
mm, acum este 800 mm.

Interior de calitate
Interiorul, digitalizat, a fost configurat într-un mod funcțional și cu note
de înaltă calitate. Spectrul de unități
de afișare este alcătuit din instrumente
digitale de 8 inch („Digital Cockpit”,
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Transmisie
automată nouă
și două sisteme
4MOTION

Spațiul cargo poate fi, de asemenea,
asigurat, utilizând un capac acționat
electric. Acesta poate fi deschis și închis din benă, din habitaclu sau prin
telecomanda cheii vehiculului.

Motoare adaptate
individual piețelor
Pentru noul Amarok, au fost
dezvoltate patru motoare diesel (TDI)
și un motor turbo pe benzină (TSI).
Calitățile comune ale tuturor propulsoarelor sunt eficiența ridicată și cuplul
generos. Pe piața africană, de exemplu, motorul de bază este un TDI de
2.0 l, cu 4 cilindri, care livrează 150
CP. Al doilea motor, ca putere, destinat
multiplelor piețe mondiale, este un TDI
de 2.0 l, cu 4 cilindri, care furnizează
170 CP. Al treilea și cel mai puternic
2.0 TDI de 4 cilindri este bi-turbo și
dezvoltă 204 sau 209 CP, în funcție
de piață. Motorul de top este un TDI
V6 de 3.0 litri, cu 241 sau 250 CP, tot
în funcție de piață. Un motor turbo pe
benzină, de 2.3 litri și 302 CP, a fost
proiectat special pentru piețele tradiționale de motoare pe benzină.

Peste
20 de noi sisteme
de asistență
Sunt disponibile până la șase moduri de conducere diferite, ce ajută
șoferul, pe suprafețe alunecoase sau
pe terenuri dificile. Noul Amarok este
mai ușor de condus și cu ajutorul sistemelor sale de asistență pentru șofer.
Mai mult de 20 dintre aceste sisteme
– de exemplu ACC+ Adaptive Cruise
Control (citește indicatoarele rutiere
în controlul automat al vitezei) și farurile IQ.Light (cu matrice LED) – sunt
premiere pentru Amarok și fac vehiculul mai ușor de utilizat.

AUTOBUZE ȘI SERVICII

complet digital, și de 12 inch la Style
și mai sus) și un ecran tactil sub formă
de tabletă (de 10 inch; 12 pe Style și
mai sus, în standard) pentru sistemul
de infotainment. Alte caracteristici,
cum ar fi sistemul de sunet Harman
Kardon – standard la Amarok PanAmericana și Ventura și opționale pentru alte echipări – se potrivesc bine în
această scenă a detaliilor de înaltă
calitate. Este un sistem audio folosit
exclusiv în Amarok.
De asemenea, standard la PanAmericana și Aventura este panoul de
instrumente cu aspect de piele și
cusături elegante de contrast. Poziționarea premium a vehiculului este consolidată și de noile scaune, șoferul și
pasagerul din față călătorind pe scaune cu design ergonomic, care în echipare superioară pot avea reglaj electric pe mai multe poziții. Partea din
spate a DoubleCab oferă, de asemenea, destul de mult spațiu și confort
pentru ca trei pasageri adulți să se
bucure de călătorie. Scaunele versiunii
Style au huse ArtVelours ca standard,
în timp ce la PanAmericana și Aventura se utilizează piele de înaltă calitate.

Începând cu versiunile de 209 CP,
toate Amarok-urile vor avea în standard o nouă cutie de viteze automată,
cu 10 trepte, acționată printr-un selector electronic. Pentru versiunea de
204 CP, această transmisie automată
va fi disponibilă opțional. Noua cutie
de viteze cu 10 trepte înlocuiește
transmisia automată cu 8 trepte a modelului anterior. În plus, vor exista
transmisii automate cu 6 trepte și cutii
de viteze manuale cu 5 sau 6 trepte,
pentru diverse motoare.
Pe multe piețe, Amarok va fi furnizat standard cu tracțiune integrală
4MOTION. În funcție de regiune și motor, vor exista două sisteme 4MOTION
diferite: unul cu tracțiune integrală selectabilă și unul cu tracțiune integrală
permanentă. Tehnologia sistemului de
propulsie asigură faptul că și noul
Amarok este capabil să stăpânească
orice teren și, în funcție de versiunea
motorului, poate tracta până la 3,5 t.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Sarcină utilă
de până la 1,16 t
Spațiul cargo este unul extrem de
generos, indiferent pentru ce tip de
cabină se optează. Așa cum a fost
cazul modelului anterior, platforma de
încărcare dintre pasajele roților are
suficient spațiu pentru un europalet
încărcat lateral. Versiunea SingleCab
poate prelua chiar și doi paleți încărcați lateral. Încărcătura este legată
prin inelele de pe platforma de marfă,
acestea putând suporta fiecare o încărcătură de până la 500 de kilograme. În conformitate cu această capacitate de încărcare mare, sarcina utilă
maximă a crescut de la 1 la 1,16 t.
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CAMPER LIFE (III)

Cu LAIKA,
prin KOSMOs
A venit vremea să facem cunoștință și cu familia autorulotelor
semi-integrate, prin intermediul unuia dintre cele mai interesante
modele, Laika Kosmo F 510.

C

ompania Laika a luat ființă în
1968, în San Casciano, Val
di Pesa (Toscana, Italia). Italienii, mai ales cei din Toscana, sunt
niște adevărați artizani, au stilul în
sânge și pasiune pentru frumos. Este
imposibil să nu remarci aceste lucruri
peste tot în Italia, de la marile capodopere de artă, până la cele mai mici
detalii ale vieții de zi cu zi. De aceea,
cele mai elegante, dar și practice
„case de vacanță pe roți” nu puteau
veni decât din Italia, o combinație între
armonia formelor și materiale de calitate superioară.

Serie „entry-level”,
pentru așteptări
înalte
Seria Kosmo, așa-zisă „entry-level”, din punctul de vedere al producătorului italian, poate reprezenta începutul unei adevărate povești de
dragoste... față de natură, față de un
stil de viață „outdoor”, față de libertate.
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Potrivit unei familii de 4-6 persoane, modelul F 510, cu alcov, este cel
mai mare din gama semi-integratelor
Laika, o autorulotă dotată cu absolut
tot ce ți-ai putea dori și care îți oferă,
de la primul pas în interior, sentimentul
de „acasă”.
Autorulota propune două zone de
dormit. Prima se află în alcovul de
deasupra cabinei și este dotată cu un
pat cu dimensiuni 198×210 cm. A
doua zonă de dormit se află în partea
din spate, având un pat de 185×193
cm. Locul de luat masa are patru
scaune fixe și o masă de dimensiuni
mari. Autorulota este dotată cu un frigider cu o capacitate de 150 l și cu
congelator de 15 l. De asemenea, dispune de o baie spațioasă, cu duș
separat.
Modelul este echipat cu sistem de
aer condiționat staționar, iar încălzirea
se face cu ajutorul unui sistem pe gaz
Truma Combi 6, boilerul pentru apă
fiind, de asemenea, pe gaz. Autorulota
oferă suporți pentru 2 butelii de gaz
de câte 11 kg. Rezervoarele de apă
curată și de apă gri au fiecare o capacitate de 110 l.
Autorulota dispune de o marchiză
de dimensiuni mari, suport de biciclete, iar, opțional, se poate monta pe
ea un sistem de smart TV cu router
de internet.

Recomandări...
pentru
economie
Laika Kosmo F 510 este o semiintegrată compactă, putând fiind condusă cu permis de categoria B. Pentru
o călătorie optimă din punctul de vedere al costurilor, este recomandabilă
menținerea unei viteze de până în 110
km/h, nivel la care consumul de combustibil se situează undeva la 12,5
l/100 km. La o viteză de 90-100 km/h,
puteți obține, chiar, un consum de aproximativ 10,5-11 l/100 km.
Prețurile pentru vehiculele noi
F 510 cu alcov pornesc de la 70.000
de euro, plus TVA. Modelele mai
vechi, din 2019, au prețuri cuprinse
între 48.500-52.500 de euro, plus TVA.
Unele dintre ele sunt foarte bine dotate, având inclusiv panouri solare de
300 W, suspensie pneumatică pe axa
spate și upgrade la motor de la 130
la 160 CP. Nu în ultimul rând, pentru
a veni în sprijinul clienților săi care își
doresc, de exemplu, să facă trecerea
de la rulote la semi-integrate sau integrate, Bavaria Bus le propune un avantajos sistem de buy-back.
(Va urma).
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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INEDIT

Gara București Nord
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…sau Gara de Nord, așa cum o știm cu toții, este cea mai mare
stație feroviară a României, situată în București. Și, probabil,
cea mai cunoscută gară a țării. București Nord este capătul liniei
și are un număr de opt peroane și paisprezece linii.
File de poveste
Pe modelul Ștefan cel Mare, dar
ceva mai axat pe nevoile vremii, și
Regele Carol I a fost un ctitor. Prima
cărămidă a fost pusă pe 10 septembrie 1868, pe un loc ales special de
acesta.
Inaugurarea s-a făcut pe 13 septembrie 1872, atunci când s-a dat în
exploatare circulația feroviară pe linia
Roman-Galați-București-Pitești. Stația
a fost denumită, inițial, Gara Târgoviștei (pentru că artera numită astăzi
Calea Griviței se numea, pe vremea
aceea, Calea Târgoviștei) urmând ca,
în 1888, să ia denumirea actuală.
Chiar dacă, la început, această stație
nu era concepută pentru a deveni principala gară a Bucureștiului, odată cu
trecerea anilor, aceasta a devenit principalul nod feroviar al Capitalei, dar și
al României.
Construcția s-a derulat pe parcursul a 4 ani, între 1868-1872, fiind concepută în formă de U. Este compusă
din două corpuri paralele, legate, la capătul dinspre ateliere, de un alt corp
în orientare perpendiculară, iar, de-a
lungul timpului, i s-au adus modificări.
Între 1895 și 1896 a fost construită
o nouă aripă a gării, care includea o
„Sală Regală”, datorită vizitei împăra-

tului Franz Joseph al Austro-Ungariei.
Deși, odată cu intrarea în circuitul celebrului Orient Express, s-a pus problema construcției unei gări centrale
noi, până la urmă s-a mers pe ideea
modernizării Gării de Nord.
Gara de Nord a început să devină
neîncăpătoare încă din 1880, iar, în
1928, a beneficiat de o expansiune,
ajungând să aibă șase linii pentru plecări și patru linii pentru sosiri.
Al Doilea Război Mondial nu a ocolit nici Gara de Nord, care a suferit
bombardamente importante, făcute
de către Aliați, în aprilie 1944, în timpul
unei campanii care vizase liniile de aprovizionare ale Axei, întrucât gara a

jucat un rol important în rețeaua feroviară românească și a fost principalul
punct de plecare pentru trupele îndreptate spre Frontul de Est. Începând
cu august 1944, s-a început refacerea
instalațiilor de centralizare electrodinamică din gară, iar liniile și peroanele
au fost prelungite, pentru a se obține
lungimi utile de 350 m.
Pe vremea regimului comunist instaurat în România, stația a primit o
serie de îmbunătățiri, cum ar fi un pod
pietonal (anii 1950 sau 1960), electrificare parțială, la 16 februarie 1969,
și apoi o extindere, între 1978 și 1984,
și electrificare completă. Modernizarea
a continuat și după 1990, primind o
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Distanțe față de alte orașe (gări) din România:
București
București
București
București
București
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București
București
București
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București
București
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București
București
București
București
București
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Nord
Nord
Nord
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Nord
Nord
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Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
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și Alexandria – 133 km
și Arad (via Alba Iulia) – 620 km
și Arad (via Craiova) – 604 km
și Bacău – 302 km
și Baia Mare (via Siculeni) – 624 km
și Baia Mare (via Cluj Napoca) – 689 km
și Brașov – 166 km
și Brăila – 199 km
și Botoșani (via Verești) – 476 km
și Buzău – 128 km
și Cluj-Napoca – 497 km
și Constanța – 225 km
și Craiova (via Caracal) – 209 km
și Deva (via Craiova) – 455 km
și Drobeta Turnu Severin – 323 km
și Galați (via Urziceni) – 229 km
și Iași – 406 km
și Oradea – 650 km
și Ploiești – 59 km
și Pitești – 108 km
și Satu Mare (via Baia Mare) – 750 km
și Satu Mare (via Oradea) – 782 km
și Sibiu – 315 km
și Suceava – 447 km
și Târgoviște – 80 km
și Timișoara – 533 km
și Tulcea – 334 km
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Distanțe față de alte orașe (gări) din Europa:
revizie a platformei (înlocuirea plăcilor
cu asfalt, operațiune ce a durat din
2006 până în 2010), îndepărtarea pasarelei (ce a fost înlocuită cu Pasajul
Basarab, în 2009) și, în 2018, înlocuirea tabelei clasice de afișare a mersului trenurilor cu display-uri bazate
pe tehnologia LED.

Monument istoric
Clădirea gării este inclusă în lista
monumentelor istorice cu codul LMI
B-II-m-B-18803. Ultima restaurare a
avut loc în 1997-1999. În ultimii ani,
traficul din Gara de Nord a scăzut foarte mult. Conform unui studiu, efectuat
în urmă cu mai mulți ani, s-a calculat
că, pentru renovarea gării, ar fi nevoie
să se investească în jur de 300 de

• România București
• România București
– 1.900 km
• România București
– 872 km
• România București
– 897 km
• România București
• România București
• România București
– 1.227 km
• România București
• România București
• România București
– 1.110 km

și Serbia Belgrad – 709 km
și Germania Berlin (Gara Berlin Hbf), (via Praga)
și Ungaria Budapesta (Budapest Keleti), (via Arad)
și Ungaria Budapesta (Budapest Keleti), (via Oradea)
și Republica Moldova Chișinău (via Iași) – 529 km
și Germania Frankfurt Hauptbahnhof – 1.879 km
și Ucraina Kiev (Gara Kiev Pas), (via Suceava)
și Bulgaria Sofia – 539 km
și Italia Veneția – 1.723 km
și Austria Viena (Wien Hauptbahnhof), (via Arad)

milioane de euro, iar modernizarea ar
dura trei ani. O astfel de renovare ar
putea transforma Gara de Nord într-o
stație pentru trenuri de mare viteză,
dar și într-un un punct de atracție pentru călători și operatorii feroviari.

Legături interne
și internaționale
În prezent, din gara București Nord
pornesc trenuri care circulă în special
pe magistralele 300 (B. Nord-BrașovCluj-Napoca-Oradea), 500 (B. NordBuzău-Bacău-Suceava-Verești), 700
(B. Nord-Brăila-Galați), 800 (B. NordConstanța-Mangalia), 900 (B. NordCraiova-Timișoara Nord), 901 (B. NordCraiova) și 1000 (B. Nord-Ploiești). În

ceea ce privește transportul peste
hotare, sunt oferite legături directe spre
câteva capitale și orașe mari din
Europa, respectiv Budapesta, Chișinău,
Istanbul, Sofia, Ungheni și Viena. Încă
de la inaugurarea trenului Orient Express, în 1906, compania La Compagnie Internationale des Wagons-Lits
a negociat cu guvernul român parcursul, ce include Gara de Nord din
București ca stație de oprire înainte de
Constanța, unde se face transbordarea
în vapor până la Istanbul. În prezent,
trenul Orient Express realizează două
călătorii pe an.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

sursa: wikipedia.com
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ÎNTREBAREA LUNII

Spune-ți părerea!

Despre impozite și diurne
Conform propunerii de modificare a Codului fiscal, nivelul
neimpozabil al diurnelor acordate șoferilor s-ar putea reduce
la un plafon lunar de 33% din salariul de bază corespunzător
locului de muncă. Ce efecte ar genera o astfel de măsură
la nivelul industriei transporturilor?
1. Ar reprezenta o lovitură de grație pentru foarte multe dintre
companiile active, mai ales la nivel internațional, destabilizând
major sectorul.
2. Va duce la un mare număr de falimente, dar companiile bine
organizate vor găsi resurse de reorganizare și de recalibrare
a tarifelor cu clienții.
3. Cei mai mulți dintre transportatorii români vor găsi variante
să se descurce, chiar dacă va fi greu.

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

Tarifele au crescut, dar nu
în aceeași măsură cu costurile

A

ceasta este concluzia întrebării lunii iunie: „Cum
au evoluat tarifele, în ultimele luni?”. 81% dintre
cei care au răspuns sunt de părere că tarifele au
crescut, dar nu în aceeași măsură în care au crescut costurile. Un procent de 7% susține că au existat creșteri importante ale tarifelor, numai punctual și speculativ. În timp
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ce numai 6% arată că au crescut tarifele, acoperind majorarea costurilor, pentru că, în cazul parteneriatelor pe
termen lung, ambele părți încearcă găsirea unui echilibru.
Tot 6% arată că, deși tarifele au crescut mult, problemele
anticipate la nivelul economiei ar putea inversa, foarte rapid, acest trend, aparent pozitiv pentru transportatori.
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