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redeți că o nouă legislație europeană poate rezolva conflictul dintre transportatorii din
Est și cei din Occident?
Mă gândesc la o cursă de triatlon
– nu este un sport foarte mediatizat
și majoritatea fanilor sunt chiar cei
care practică acest sport – ca în transporturi. Concurenții iau startul și, după
prima probă (înotul), este evident că
există niște favoriți (au mai multă tradiție în legătură cu această disciplină
și, poate, s-au antrenat mai mult)...
Apoi vine partea de bicicletă... și acum
apar problemele – plutonul din spate,
care părea format, în întregime, din
amatori și cu echipamente de slabă
calitate, se apropie vertiginos. Bicicletele sunt, acum, de cea mai bună calitate și „amatorii” demonstrează o putere și o rezistență surprinzătoare.
Cum se simt, oare, favoriții? Simt că
ceva nu este în regulă, studiază regulamentul competiției, caută soluții
pentru a-i încetinii pe venetici... În caz
contrar, toate așteptările, inclusiv ale
organizatorilor, vor fi răsturnate. Începe să se vorbească despre culoarea
echipamentului, despre ce a mâncat
fiecare la cină, sau câtă apă trebuie
băută în timpul cursei. Ce legătură au
toate acestea cu competiția?!

Ne putem gândi că perioada legată de aderarea la UE și criza care
a urmat imediat a reprezentat proba
de înot pentru transportatorii români
(asemănător cu ceilalți Est-europeni).
Era evident decalajul de experiență,
capital și acces la cei mai importanți
clienți. Însă, o dată criza depășită, firmele de transport din Est încep atacul
chiar pe terenul occidentalilor – cu o
flotă nouă, multă ambiție și... cel mai
îngrijorător, un know-how care aproape anulează experiența firmelor din
Vest, ajunse, unele, la a treia sau a
patra generație de antreprenori. Merită
menționat faptul că tehnologia a jucat
un rol important aici. În special, producătorii de vehicule comerciale au
încurajat infuzia de tehnologie de
ultimă generație, care a dus la un proces rapid de scădere și, totodată, „nivelare” a costurilor operaționale înregistrate de către transportatori. De
asemenea, oferta consistentă de mijloace manageriale moderne, însoțite
de soluții IT dedicate, au anihilat mult
din avantajul experienței superioare
a occidentalilor.

În aceste condiții, firmele Est-europene au avut efectul unei forțe

invadatoare! Nu aspectele cel mai
adesea scoase în față (șoferi indisciplinați, hoți, bețivi sau, dimpotrivă,
abuzați de patroni) au produs teama
și nemulțumirea. Ci faptul că firmele
din Est pot livra, cantitativ și calitativ,
servicii similare. Calitatea sperie!

EDITORIAL

Organizator

Calitatea
sperie
C

Nemulțumirea occidentalilor este
firească – sunt dați la o parte, fără să
fi făcut vreo greșeală. Iar discuțiile
legate de plata șoferilor, cât și unde
dorm și cât de des ajung acasă...
indiferent de forma finală a unei noi
legislații, nemulțumirea nu va dispărea.

În triatlon, ca și în economia de
piață, concurența este nu numai
firească, ci, chiar, obligatorie – ținerile
de tricou, sau descalificări, fără o bază
bine întemeiată, nu sunt permise și
riscă să frângă însuși fundamentul
competiției (Uniunii).

Și atunci? Salut, ca pe un lucru
extrem de important, deschiderea
internațională a patronatelor în transporturi și, de asemenea, merită felicitate companiile românești (tot mai
multe) care își deschid filiale în țări
occidentale.

Până la urmă, problema este una
de percepție – Est-Vest. Iar direcția
trebuie să fie una bine definită – un
singur tip de jucător, unul european!
Doar privindu-ne ca egali putem concura, în mod real, în aceeași competiție.

Așa că, puneți-vă întrebarea: cine
sunteți? Cetățean și antreprenor...
europ...

Pot doar spera ca ultima probă a
competiției, alergarea, să ne găsească
pe toți, împreună, umăr la umăr.
Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

Împreună mișcăm lucrurile!
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„Dacă vrei să-i
cauzezi confuzie,
dă-i să aleagă.”
Proverb sirian

ȘTIRI

CONTRACT PENTRU LOTUL 5 COMARNIC –
BRAȘOV
CNAIR a semnat, cu
Asocierea SC Alpenside SRL
– SC Specialist Consulting
SRL, contractul pentru
proiectarea și execuția
Lotului 5 al Autostrăzii
Comarnic – Brașov, sector
Râșnov – Cristian, de 6,3 km,
precum și a Drumului de
Legătură cu municipiul
Brașov, de 3,7 km, la profil de
drum național cu 4 benzi,
separate pe zona mediană.
Valoarea contractului este de
118.019.701 lei, fără TVA, iar
durata de execuție este de 24
luni, din care proiectare 6
luni, iar execuția propriu-zisă,
18 luni. Garanția de bună
execuție a lucrărilor va fi de
48 de luni. Sectorul Râșnov –

13 OFERTE PENTRU DN6
ALEXANDRIA – CRAIOVA
CNAIR a primit 13 oferte, la
relicitarea contractului pentru
reabilitarea DN6 Alexandria –
Craiova, Lot 2: km 132+435 – km
185+230. Este vorba despre 48
de km de drum, iar valoarea
estimată este de 267,153,697 lei,
fără TVA. Durata de execuție a
contractului este de 18 de luni.

CONTRACT PENTRU
NODUL GILĂU

CNAIR a semnat, cu Tirrena
Scavi SpA., contractul de execuție
a finalizării lucrărilor la Nodul
Gilău și conexiunea dintre
Secțiunea 2B cu Subsecțiunea
3A1 din Autostrada Transilvania.
Valoarea contractului este de
25.675.230 lei, fără TVA. Durata
contractului este de 118 luni, din
care 10 luni perioada de execuție
și 108 luni perioada de notificare a
defecțiunilor. Construirea podului
va face posibilă deschiderea

Cristian face parte din
tronsonul Comarnic – Brașov
al Autostrăzii București –
Brașov, care are o lungime
totală de 168 de km.
Lungimea totală a sectorului
de autostradă Comarnic –
Brașov este de 58 de km, iar
valoarea estimată pentru
această investiție este de 997
milioane de euro, fără TVA,
respectiv 1,237 miliarde de
euro, cu TVA.
traficului pe un alt lot de
autostradă, Gilău – Nădășelu,
lung de 8,7 km. Calendarul
CNAIR prevede încheierea
lucrărilor la pod în aprilie 2018.

NOI REGLEMENTĂRI
PRIVIND RESTITUIREA
TAXEI AUTO

Guvernul a completat OUG nr.
52/2017, privind restituirea
sumelor reprezentând taxa
specială, taxa pe poluare pentru
autovehicule, taxa pentru emisiile
poluante provenite de la
autovehicule și timbrul de mediu
pentru autovehicule. Noua
Ordonanță de Urgență vine în
sprijinul persoanelor care se află
în imposibilitatea de a anexa
dovada plății taxei, în copie sau
original. În acest caz, ANAF va
verifica, în baza de date, existența
acestui document. De asemenea,
a fost reglementată și corectată
situația în care o persoană să fi
plătit taxa, dar să nu fi înmatriculat
autovehiculul, drept pentru care
să nu poată atașa la cererea de
rambursare a taxei copii ale cărții
autovehiculului și certificatului de
înmatriculare. În acest caz,
cererea de restituire va fi însoțită
de documentul de plată, în
original, care confirmă plata taxei
neutilizate. Documentul va avea

înscrisă mențiunea „taxă
neutilizată” și va fi semnat și
ștampilat de Serviciului Public
Comunitar Regim Permise de
Conducere și Înmatriculări
Vehicule. Totodată, sumele
stabilite prin hotărârile
judecătorești se restituie astfel:
taxa specială, taxa pe poluare și
taxa pentru emisiile poluante, în
termen de 120 de zile de la data
depunerii cererii, dar nu mai
devreme de 1 ianuarie 2018;
timbrul de mediu – în termen de
120 de zile de la data depunerii
cererii, dar nu mai devreme de 1
septembrie 2018.

FRONTIERA LIPNIȚA –
KAINARGEA,
INAUGURATĂ

După 4 ani de lucrări, punctul de
trecere a frontierei de la Lipnița –
Kainargea, realizat pe fonduri
europene, a fost inaugurat, în 3
octombrie, de premierul Mihai
Tudose și de omologul său din
Bulgaria, Boiko Borisov. Lucrările
au avut în vedere ca acesta să
întrunească condițiile pentru a fi
deschis în regim de trafic
internațional, conform catalogului
Schengen. Astfel, sunt artere de
control pentru fiecare sens, intrare
și ieșire din țară, cabine de control,
spații interioare, echipamente
tehnice și IT. Personalul de
supraveghere și control este
asigurat prin redistribuire de la
structurile Poliției de Frontieră.
Noul punct de frontieră se alătură
celorlalte 9 de la granița cu
Bulgaria. PTF Lipnița – Kainargea
funcționează în subordinea Gărzii
de Coastă și este deschis pentru
traficul internațional de persoane și
de mărfuri, până la limita unei
greutăți totale de 3,5 tone.
Programul de funcționare este de
la ora 08:00, la ora 20:00. Prin
acest punct de frontieră, nu este
permis transportul de materiale
periculoase, animale vii și al
produselor supuse controlului
fitosanitar.
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Care este factorul principal ce trebuie avut în vedere
pentru a dezvolta o relație pozitivă angajator-șofer?
1. Momentul angajării. Trebuie să te asiguri că șoferul angajat se
potrivește cu nevoile și stilul de lucru al companiei.
2. Beneficiile financiare. Asigurarea unor venituri care să îl
mulțumească pe șofer.
3. Comunicarea și atmosfera. Asigurarea unei atmosfere prietenoase
în companie și comunicarea corectă (transmiterea unor informații ușor
de utilizat și preluarea problemelor cu care se confruntă șoferii).
4. Alte beneficii...

Î N T R E BA R E A LU N I I

Despre relația cu șoferii

Spune-ți păr er ea!

Se poate și legal

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

Î

ntrebarea lunii trecute a abordat
o problemă spinoasă în transporturi. Alături de evaziunea fiscală,
manipularea tahografului reprezintă
fenomenul cu cel mai important impact, din punct de vedere al concurenței neloiale, în industria transporturilor.
Diferitele practici de fraudare a
tahografului sunt atât de răspândite,
încât este firesc să te întrebi dacă
afacerile de transport mai pot să se
dezvolte respectând integral legislația
privind timpii de conducere și odihnă
pentru șoferi.
Și totuși, nu mai puțin de 60% dintre respondenți consideră că se poate
face transport fără manipularea tahografului, respectând, integral, regulile.
Doar 6% consideră că, la ora actuală, „manipularea” tahografului a
devenit o practică utilizată pe scară

largă – o realitate de zi cu zi în
transporturi.
Un aspect important, care merită
să fie abordat separat, este reprezentat de operațiunile de încărcare/descărcare. Un sfert dintre cei care au

răspuns la întrebarea lunii trecute consideră că, pentru a rămâne în zona
performanței, trebuie să „manipuleze”
tahograful în aceste momente, pentru
a „salva” programul de condus al
șoferilor.
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EVW HOLDING A LANSAT NOUA GAMĂ DAF,
ÎN ROMÂNIA

Sub sloganul „Pure
Excellence”, s-a desfășurat
lansarea și testarea pe circuit
a noii game de camioane DAF
XF și CF model 2017, pe pista
autodromului Academiei Titi
Aur. Evenimentul se plasează
în cadrul circuitului pe care îl
efectuează flota oficială demo
a producătorului olandez,
pentru a face cunoscute
îmbunătățirile semnificative și
beneficiile acestui nou model.
Peste 200 de clienți,
parteneri, furnizori și
potențiali clienți, precum și
presa de specialitate, au avut
ocazia să se bucure de
frumusețea acestui nou
model, de îmbunătățirile
semnificative legate de
confort și eficiență, și să le
testeze în diferite condiții
care simulează exploatarea
reală.
Dintre progresele majore ale
acestui nou model amintim:
7% reducere a consumului de
carburant, 100 kg în plus de
încărcătură utilă, și

OPTIDRIVER XTENDED:
CRAWLER PENTRU
RENAULT C ȘI K

Vehiculele din gamele de
construcții Renault Trucks C și K
pot fi, acum, echipate, cu o cutie
de viteze robotizată, cu trepte
extra-lente, Optidriver Xtended. În
funcție de cerințe, clienții pot alege
una sau două trepte suplimentare,
poziționate deasupra treptei întâi.

200.000 km interval de revizie
recomandat.
Pe parcursul întregii zile,
sesiunile de test drive au fost
cât se poate de solicitate.
Două camioane XF-SpaceCab
și SuperSpaceCab, cu
semiremorci, au fost
disponibile pe circuitul de
asfalt, iar un cap tractor CF a
pus în evidență
manevrabilitatea pe circuitul
de jaloane. Au fost expuse
static, pentru comparație,
modele XF din 2017 și 2015,
pentru a permite invitaților să
se convingă de îmbunătățirile
semnificative aduse
confortului în cabină,
panoului de bord, și
sistemelor de navigare. În
plus, pentru completarea
ofertei de test-drive, EVW
Holding a pus la dispoziția
participanților, din parcul
propriu, o basculantă CF FAR
8x4 model 2015, care a făcut
teste pe circuitul de
macadam, și un autocar VDL
Futura.
Acestea le permit șoferilor să
deplaseze vehiculele cu viteze
extrem de reduse (între 0,7 și 2
km/h), în deplină siguranță și cu
înaltă precizie.
Optidriver Xtended îmbunătățește
confortul în timpul conducerii și
manevrabilitatea camioanelor în
condiții dificile, precum și
facilitează pornirea din rampe
abrupte și/sau cu încărcătură
completă. Optidriver Xtended
reduce, de asemenea, costurile
de operare ale clienților,
diminuând stresul asupra
ambreiajului și extinzând durata
de utilizare.
Versiunea lentă, cu 13 viteze
(Over Drive), este recomandată
pentru clienții care operează în
construcții normale sau grele, în

situații de transport care depășesc
80 t, precum și în aplicații care
necesită mișcare constantă, la
viteze foarte reduse, cum ar fi în
cazul sărărițelor sau al automăturătoarelor. Versiunea
extra-lentă cu 14 trepte (Direct
Drive și Over Drive), disponibilă
numai pe vehiculele cu tracțiune
integrală, este proiectată să
îndeplinească necesitățile
extreme din cadrul carierelor,
minelor, aplicațiilor forestiere sau
operațiunilor din domeniul
petrolier și al gazelor.

VOLKSWAGEN
PREZINTĂ NOUL T-ROC

Marca Volkswagen își extinde
gama de modele în clasa
compactă. Noul crossover T-Roc,
a fost disponibil pentru vizionare,
începând cu 28 septembrie 2017,
în București, Cluj și Timișoara,
urmând să fie lansat oficial, în țara
noastră, în luna noiembrie.
Modelul de intrare, cu motor de
1.0 TSI (115 CP), este disponibil
de la 19.747 euro, TVA inclus.
În plus față de aspectul
expresiv și liniile dinamice, T-Roc
este primul SUV Volkswagen
care va fi disponibil pentru
comandă cu o caroserie în două
culori și acoperiș cu linie plonjată
(inclusiv stâlpii A și oglinzile
exterioare).
Mai mult, modelul all-rounder, cu
opțiune de tracțiune față sau
integrală, combină puterea unui
SUV cu agilitatea unui model
compact sportiv. Echiparea
standard a vehiculului include
sistemele de ultimă generație de
asistenta frontală (Front Assist) și
cel de menținere a benzii de
rulare (Lane Assist); sisteme
suplimentare, precum asistența
pentru blocaj rutier (Traffic Jam
Assist), sunt disponibile ca
echipamente opționale.
Noul T-Roc poate fi comandat în
trei variante de motorizări agile și
eficiente. Pe lângă motorul de
bază de 1.0 TSI (115 CP), clienții
au opțiunea de a alege motorul de
1.5 TSI, cu o putere de 115 CP,
dar şi motorul 2.0 TDI, cu 150 CP
și cu tracțiune integrală
4MOTION.
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Visând la
majoritate...

La prima vedere, nu putem decât să visăm la o poziție majoritară
la nivel european, cu privire la pachetul rutier, atât de mediatizat
începând cu 31 mai, când Comisarul European pentru
Transporturi, Violeta Bulc, a prezentat propunerea Comisiei
Europene. Un document defavorabil celor din Est, care pare să
promoveze fățiș interesul unora dintre statele din Vest. De aceea,
poate, chiar, și într-o a doua analiză, concluzia rămâne aceeași –
nu putem decât visa la o majoritate care să ne promoveze. În
anumite condiții, însă, varianta susținută de Est-europeni se poate
transforma într-o poziție de forță.

U

NTRR a semnat, recent, o
Declarație comună, împreună cu alte asociații ale transportatorilor rutieri și asociații patronale
din 17 țări membre UE, organizații din
alte țări putând să se alăture, împotriva
aplicării Directivei privind Detașarea
Lucrătorilor (96/71/CE) care efectuează operațiuni de transport internațional
în UE. Iar semnatare sunt, inclusiv,
organizații din state din Vestul Europei.
Concret, au decis o poziție comună pe
o temă atât de disputată, precum detașarea, asociații din Bulgaria, Cehia,
Croația, Danemarca, Estonia, Grecia,
Ungaria, Irlanda, Letonia, Lituania,
Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia și Spania.

O declarație de forță

Iată textul documentului:
„La nivel general, salutăm pachetul
de mobilitate, deoarece este nevoie de
reguli europene clare, corecte și aplicabile. Cu toate acestea, nu trebuie
să introducem o aplicare disproporționată și simbolică a Directivei privind
Detașarea Lucrătorilor, care nu va asigura o Piață Unică mai puternică. De
aceea, nu suntem de acord cu propunerea Comisiei Europene pentru o
Lex Specialis, care presupune ca
transportul internațional (tranzit, transport bilateral și transport intracomunitar «cross-trade») să fie subiect al
Directivei privind Detașarea Lucrătorilor, și care intenționează să creeze
numai o derogare marginală.
În primul rând, aplicarea directivei
privind detașarea lucrătorilor la toate
transporturile internaționale, în care
lucrători hipermobili traversează frontierele în fiecare zi, contravine rațiunii
directivei în sine, deoarece intenția a
fost de a aplica regulile de detașare
angajaților care lucrează luni sau ani
pe teritoriul unui Stat Membru, altul
decât statul în care șoferul lucrează

Demersurile privind declarația comună au fost demarate cu ocazia unui
dineu dezbatere, organizat de IRU, la Parlamentul European de la
Strasbourg. Din partea UNTRR, au participat Radu Dinescu, secretar
general al uniunii și vicepreședinte IRU, precum și Claudia Țapardel și
Maria Grapini, europarlamentari.
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Radu Dinescu alături de Eddy Liegeois, Șef de Unitate Transport Rutier DG MOVE, prezent la București la
invitația UNTRR.

în mod obișnuit. Regulile de detașare
sunt, astfel, inaplicabile pentru angajații care lucrează la nivel de zile sau,
chiar, ore în diferite state membre.
În al doilea rând, aplicarea Directivei privind Detașarea Lucrătorilor nu
va putea fi implementată, din cauza
provocărilor administrative ridicate și
complexe pe care le provoacă. Directiva va impune aplicarea numeroaselor
legislații naționale la un salariu lunar
- autoritățile de control și companiile
vor trebui să lucreze cu până la 20 de
legislații naționale diferite, în funcție de
țările unde operează în fiecare lună,
cu până la 50 de salarii minime diferite
pe legislație, în funcție de vechimea
șoferului, de camion, de mărfurile
transportate etc. Aplicarea directivei
ar avea drept consecință aplicarea a
tot atâtea legislații naționale, în ceea
ce privește concediile minime plătite.
Aplicarea directivei ar restricționa, în
mod disproporționat, activitățile marii
majorități a companiilor de transport
din UE, în special ale întreprinderilor
mici și mijlocii, care au mai puțină flexibilitate și resurse pentru a duce cerințele stricte și împovărătoare; aceștia
își vor reduce, probabil, masiv activitățile transfrontaliere, se vor retrage
din astfel de activități sau, chiar, vor
ajunge în insolvabilitate. Astfel, propunerea complexă de reglementare va
avea, de asemenea, efecte negative
asupra pieței transportului rutier în ansamblu și, în consecință, asupra funcționării comerțului intracomunitar,
deoarece va deveni extrem de împovărător pentru companiile mici, mijlocii și mari de transport să aplice
diferite legislații naționale în materie
de muncă, cu sisteme de remunerare
diferite, componente diferite ale salariului minim, diferite drepturi sociale,
contracte colective diferite etc. la
șoferii transfrontalieri.
În al treilea rând, aplicarea Directivei privind Detașarea Lucrătorilor la
transportul internațional nu ar asigura

o Piață Unică mai puternică. Propunerea ar putea diminua creșterea în
UE, deoarece va crește costurile operațiunilor de transport internațional și,
astfel, va duce la o scădere a comerțului transfrontalier. Acest lucru ar slăbi
piața unică și va afecta negativ situația
financiară generală și ratele de ocupare a forței de muncă din UE. În cele
din urmă, aplicarea Directivei privind
detașarea lucrătorilor va deveni contraproductivă, deoarece:
1) va conduce, probabil, la crearea
mai multor conducători auto independenți, care nu trebuie să respecte
regulile de detașare, ceea ce va conduce la o concurență neloială și, chiar,
mai dificilă pe piață, și
2) va crește, probabil, și stabilirea
în țările terțe, pentru a eluda regulile
de detașare, sau, chiar, va conduce
la situația în care companiile de transport existente în afara UE vor prelua
părți ale pieței europene.
Din aceste motive, semnatarii prezentei declarații se opun aplicării
Directivei privind Detașarea Lucrătorilor la operațiunile de transport rutier
internațional și, prin urmare, îndeamnă
instituțiile să le excludă în mod explicit
din domeniul de aplicare al Directivei.”

Este timpul
să acționeze
autoritățile
române

Semnalul este clar, iar argumentele pe care documentul de poziție își
bazează concluzia sunt bine construite. Reprezentativitatea pe care o asigură asociații profesionale și patronale din 17 țări UE, numărul acestora
putând sa crească, este cel puțin importantă. „Este o poziție de forță, pe
care am decis să o adoptăm pentru
a transmite că lucrurile nu funcționează așa cum trebuie, din acest punct
de vedere”, ne-a declarat Radu
Dinescu, secretar general UNTRR.

„Dacă acest document ar fi dublat
de unul semnat de miniștrii Transporturilor, poziția noastră va trebui să fie
luată în seamă”, a subliniat el,
amintind că, în două rânduri, miniștrii
români ai Transporturilor au semnat
documente privind sectorul rutier,
alături de alți 11 miniștri, iar semnalul,
transmis în acest fel, a fost unul
extrem de important. „Atunci când, la
Bruxelles, oricare dintre organismele
europene primește o scrisoare semnată de 17 asociații, căreia i se adaugă
una purtând semnăturile miniștrilor,
solicitările noastre nu vor mai putea
fi ignorate.”

Senatul a adoptat un
document de poziție.
Ministerul
Transporturilor...

Este esențial, în acest context, ca
Ministerul român al Transporturilor să
aibă o poziție foarte tranșantă. Mai
ales ținând cont că, în premieră, Senatul României a adoptat o poziție privind
pachetul rutier. O poziție în care a
preluat integral punctele de vedere
ale operatorilor de transport, în urma
consultărilor purtate pe această temă.
UNTRR a publicat, pe site-ul organizației, documentele adoptate în Senat
în a căror elaborare a fost implicată,
în mod direct. Dar solicită, în continuare, un semnal clar și din partea
ministrului de resort.
Poate România să se așeze, din
poziția minoritarului, într-una în care
vocea sa contează la nivel european?
UNTRR a arătat că, printr-o bună cunoaștere a fenomenelor internaționale
și prin consecvență, se poate. Sunt
dispuse și autoritățile de profil să facă
un pas în față?
E o întrebare la care vom afla, probabil, un răspuns, în perioada următoare.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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INTERVIU

Pe ce pune accent
ISCTR?
Este întrebarea la care am căutat răspunsul, în cadrul unui
interviu pe care Inspectorul de Stat Șef al Inspectoratului de Stat
pentru Controlul în Transportul Rutier, Alina Cațan, l-a acordat
Revistei Ziua Cargo.

Ziua Cargo: Cum puteți
caracteriza prima jumătate a
anului, din punctul de vedere
al rezultatelor obținute în
urma controalelor, în
comparație cu anul trecut?
Inspector de Stat Șef, Alina
Cațan: În urma controalelor efectuate
în trafic și la sediul întreprinderilor, în
prima jumătate a anului 2017, inspectorii ISCTR au întocmit un număr de
16.865 procese verbale de constatare
a contravenției, dintre care 1.825 au
fost aplicate persoanelor fizice sau juridice străine. Au fost sancționate, astfel, 19.077 de contravenții, în valoare
de 39.735.870 lei. Din analizele efectuate, rezultă că, în prima jumătate a
anului 2017, au fost sancționate mai
multe contravenții decât în perioada similară a anului trecut, când au fost
întocmite 15.000 de procese verbale de
constatare, care au vizat 17.651 de
contravenții. Mai multe informații privind
numărul sancțiunilor aplicate pot fi consultate pe site-ul ISCTR.
Care sunt principalele
probleme consemnate atât
în cazul transportului de
marfă, cât și al celui de
persoane?
Principalele abateri constatate de
către inspectorii ISCTR atât în cazul
transportului rutier de marfă, cât și al

celui de persoane sunt cele privind
nerespectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului,
privind armonizarea anumitor dispoziții
ale legislației sociale în domeniul
transporturilor rutiere.

Ce semnale aveți privind
elementele pe care se
pune accentul, în cadrul
controalelor realizate la
nivel european? Încotro se
îndreaptă controlul, la
nivelul UE?
În cadrul controalelor realizate la
nivel european, s-a constatat că accentul se pune pe controlul timpilor
de conducere și odihnă, pe verificarea
stării tehnice a vehculelor, sau a manipulării tahografului.

Astăzi, se acordă o mare atenție
modului în care sunt efectuate
operațiunile de cabotaj.

Pe lista de priorităților se află, de
asemenea, verificarea companiilor
pentru care, la nivel internațional, se
folosește denumirea „letter box”.
Pe ce veți pune accentul
în perioada următoare?
Există direcții de control
pe care vreți să le întăriți?

Inspector
de Stat Șef,
Alina
Cațan

În perioada următoare, se vor
efectua controale concertate (realizate
ca urmare a solicitărilor primite de la
Euro Control Route, în care ISCTR
este membru) și acțiuni de control tematice, în care se va pune accent pe
verificarea timpilor de conducere, a
pauzelor și perioadelor de repaus, pe
fraudarea tahografului, precum și pe
verificarea stării tehnice a vehiculelor
rutiere. De asemenea, vom avea în
vedere verificarea transportului de
mărfuri periculoase și a respectării
maselor admise sau autorizate ale
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Date de referință
ian. – iun. 2016
Număr procese verbale de
constatare a contravențiilor
15.000
Număr procese verbale de
constatare a contravențiilor aplicate
persoanelor fizice și/sau juridice străine 1.412
Număr contravenții aplicate
17.651
Valoare procese verbale de
constatare a contravențiilor
38.897.310

vehiculelor. Vreau să menționez că, în
acest caz, ISCTR întâmpină dificultăți, pentru că sunt zone în care nu
există locuri de control care să îndeplinească condițiile necesare pentru
utilizarea aparatelor de cântărire aflate
în dotarea inspectoratului. Este motivul
pentru care instituția pe care o reprezint a intrat în corespondență cu
CNAIR, iar, în perioada următoare, ne
așteptăm să se îmbunătățească aspectele privind locurile de control.

Ce aveți în vedere, pentru
creșterea eficienței
controlului?
Pentru creșterea eficienței controalelor, avem în vedere mai multe
aspecte. Primul ține de realizarea sistemului informatic, la care se lucrează
în prezent, astfel încât toate activitățile
desfășurate în urma controalelor efectuate de ISCTR să se înregistreze la
locul și momentul efectuării controlului.
În paralel, avem în vedere suplimentarea numărului de posturi din cadrul
inspectoratului, fiind făcute propuneri
în acest sens.

Ne propunem completarea
bazei materiale, astfel
încât activitatea de control
să se desfășoare la nivelul
inspectoratelor din cele mai
dezvoltate țări din Europa.

În același timp, vom continua
programul de pregătire profesională a inspectorilor, dar și procesul de armonizare a legislației
în domeniul transporturilor
rutiere, în concordanță cu
reglementările europene, astfel încât să fie
eliminate neconcor-

ian. – iun. 2017
16.865

1.825
19.077

39.735.870

danțele cu legislația națională. În plus,
avem în vedere implementarea celor
mai bune practici aplicate de inspectoratele cu experiență din Europa,
precum și reducerea formalităților administrative, ca urmare a controalelor
efectuate. Vrem ca sancțiunile aplicate
să fie eficiente, proporționale și cu caracter de descurajare, prin transmiterea
propunerilor necesare către direcția de
profil din cadrul Ministerului Tranporturilor.

Ce sfaturi puteți să le
transmiteți
transportatorilor?
Recomandăm transportatorilor să respecte legislația
în vigoare în domeniul
transporturilor rutiere,
deoarece acest lucru
duce la întărirea mediului de afaceri
din domeniu, la
creșterea siguranței rutiere,

dar și la asigurarea unor condiții normale
de muncă pentru persoanele care activează în domeniu, sau la protejarea mediului și a infrastructurii.
Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

FOCUS

Manipulăm tahograful?

Este o întrebare care, într-un anumit context, pare, chiar, legitimă.
Mai ales atunci când concurența (sau un alt șofer), îți râde în față,
pentru că poate să își adapteze programul de condus și odihnă,
pentru a reduce timpii alocați unei curse. Estimări făcute, la
începutul acestui an, la nivel european, indicau că numărul
aparatelor tahograf manipulate ajunge la 40% din total. Și totuși...

M

anipularea tahografului poate fi realizată prin metode
foarte simple, precum magnetul, condusul fără a utiliza cartela,
sau utilizând cartela altei persoane,
dar ajunge să implice, astăzi, dispozitive extrem de complexe. Odată cu
introducerea celei de-a doua versiuni
a tahografului digital și a celui inteligent (SMART - care va deveni obligatoriu, în cazul vehiculelor noi, din
2019), s-au găsit metode de manipulare a impulsorului (prin magnet și
telecomandă). Reprezentanții Euro
Controle Route (organizația inspectoratelor europene de control în transportul rutier) atrăgeau atenția, în cadrul
unui comunicat, emis în urma unei
reuniuni ținute la Varșovia, că inspectoratele naționale trebuie să țină pasul
cu lumea manipulării tahografului, care
evoluează rapid. Este motivul pentru
care descoperirile care se fac la nivel
național sunt transmise la nivel european. Manipularea, în interior, a unității
tahograf, a impulsorului și fraudarea
sistemului CANbus generează îngrijorări la nivel european, realizându-se
schimburi de experiență în domeniu.

Grup de lucru
cu poliția rutieră

Iar, pentru ca informația să fie utilizată la adevărata sa valoare, ECR și
TISPOL (organizația inspectoratelor
de poliție rutieră din Europa) au format
un grup de lucru care se concentrează
pe utilizarea frauduloasă și manipularea tahografelor, reunind cele mai
recente manipulări din Europa și
schimbând informațiile și cele mai
bune practici către membrii TISPOL și
ECR.

Exemple identificate
în timpul controlului

Trebuie menționat că, încă din
2016, TISPOL anunța, pe site-ul organizației, că serviciile de trafic rutier
olandez și belgian înregistrează un
număr tot mai mare de manipulări
foarte rafinate, din punct de vedere
tehnologic, atrăgând atenția că natura
lor certifică faptul că în realizare sunt
implicați experți în domeniul tehnicii.
Iată câteva exemple de manipulări
detectate încă din 2016.

Vehicul polonez: instalarea unui
așa-zis „troian” în sistem, care manipulează generatorul standard de
impulsuri, în transmiterea semnalului
de viteză către tahograf, prevenind
raportul.
Vehicul lituanian: instalarea un
„dummy” – un al doilea generator de
impulsuri – operabil prin telecomandă.
În decursul unei perioade de șapte
săptămâni, au fost detectate manipulări în patru vehicule ale aceleiași
companii.
Vehicul portughez: vehiculul a
fost, de asemenea, echipat cu un al
doilea generator de impulsuri, care a
fost activat prin intermediul CANbus.
Pe parcursul inspecției, s-a constatat
că șoferul păstra un jurnal scris al kilometrilor reali. Diferența dintre kilometrajul înregistrat de tahograf și kilometrii reali depășea 22.700 km.
Vehicul românesc: generator de
impulsuri manipulate („troian” inclus
în generatorul de impulsuri), activat
prin telecomandă.
Ofițerii olandezi au controlat, pe
autostrada A4, un camion condus de
un echipaj, identificând o perioadă de
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graful, cât și din partea unor patroni,
care afirmă că au identificat șoferi care
au montat „maimuțe”, pentru a-și stabili singuri perioadele de odihnă sau
de condus (mai ales în timpul nopții).
Iar, în Ungaria, nu durează mai mult
de două ore o astfel de implementare!
Totuși, inclusiv șoferii vechi susțin
că manipularea tahografului este, în
final, identificată, în timpul controlului.
De aceea, este indicat să eviți astfel de
practici. Mai ales atunci când amenzile
pot ajunge, de exemplu, în Franța, la
30.000 de euro și un an de închisoare.

FOCUS

Experiența
inspectorului
contează

Jocul cu moartea pe șosea

Sindicatul austriac VIDA, care reprezintă inclusiv șoferii profesioniști, atrăgea
atenția, la începutul acestui an, cu privire la riscurile privind siguranța rutieră, pe
care manipularea tahografului le poate atrage după sine. Oboseala reprezintă
una dintre principalele cauze ale accidentelor produse pe șosele. În plus,
inspectorul superior Horst Meixner, de la Departamentul de Transport Rutier
Burgenland, atrăgea atenția că, atunci când se operează asupra tahografului, au
de suferit inclusiv sistemele ABS, ASR și EBS, verificările realizate pe piste
specializate relevând faptul că un vehicul aflat în mers, în timp ce tahograful
înregistrează o pauză completă, se comportă altfel decât unul asupra căruia nu
s-a umblat.
Prin intermediul unui eveniment, denumit „Jocul cu moartea pe șoselele
noastre”, sindicatul VIDA a solicitat autorităților austriece măsuri drastice, pentru
combaterea manipulării tahografului.

În final, vă propun un moment de
reflecție.
Manipularea tahografului se sancționează, în România, cu o amendă
cuprinsă între la 9.000 și 12.000 de
lei (iar în alte state europene sumele
sunt mai mari); depășirea cu până la
0,5 ore a duratei maxime de conducere neîntreruptă este încadrată, însă,
la încălcări minore și sancționată cu o
sumă cuprinsă între 250 și 500 de lei.
Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

PUBLICITATE

14 ore de odihnă, înregistrată în timp
ce vehiculul rula. După ce au încercat
să conducă inspectorii pe o pistă falsă,
șoferii au prezentat telecomanda. În
plus, pe bord, se afla un buton, care
trebuia activat, pentru a face dispozitivul de manipulare să funcționeze
corect.
Inspectorii au preluat vehiculul,
pentru a identifica, direct la service-ul
producătorului camionului, cum a fost
realizat dispozitivul de manipulare și
unde era amplasat. Trei ore mai târziu,
au aflat că, în cablajul din interiorul
stâlpului A, de pe partea pasagerului,
era introdus un cip (receptor) cu care
comunica telecomanda, întrerupând
semnalul de viteză la tahograf. Modul
de funcționare este unul similar magnetului. „Atunci când se utilizează un
magnet, sau acest cip, se generează
un cod de eroare în sistemul de management al motorului. Codul de eroare
apare pentru că tahograful indică repausul, în timp ce sistemul ABS indică
deplasarea. Prin acționarea comutatorului pe bord, însă, ABS-ul a fost deconectat, situație în care atât sistemul
ABS, cât și tahograful, indicau și înregistrau că vehiculul nu se mișcă.
Codul de eroare nu mai era generat,
în acest context. Mecanicul care a
evaluat camionul mi-a spus că aceasta se numește metoda maghiară”, preciza polițistul olandez citat în comunicatul TISPOL.

Potrivit reprezentanților ISCTR,
chiar dacă metodele de manipulare a
tahografului sunt extrem de sofisticate,
experiența celui care realizează verificările, bunele practici care, așa cum
precizam, sunt împărtășite între autorități, precum și datele furnizate prin
intermediul programului TachoScan,
utilizat de autoritatea română (dar și
de alte inspectorate europene), pot
duce la concluzii corecte. Sunt luate
în calcul inclusiv numărul de kilometri
parcurși și distanța scursă între punctul de plecare și punctul unde are loc
controlul. Iar, atunci când frauda este
identificată, amenzile sunt mari și
merg, în România, până la 12.000 de
lei, fiind aplicate firmei sau șoferului.
Din păcate, legislația românească nu
este clară privind situațiile în care
sancțiunile vizează conducătorul auto,
sau compania.

Profesioniștii spun
că nu merită...

La redacție, am primit atât plângeri
din partea șoferilor, care susțin că sunt
obligați de patron să manipuleze tahooctombrie 2017 ............................................................................................................................................
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ANTICORUPȚIE

DGA destructurează o
grupare specializată în
trafic cu mașini de lux
Începând cu acest număr, lansăm o rubrică nouă, bazată pe
informații furnizate de Direcția Generală Anticorupție. Vom
prezenta cazuri interesante, pe care ofițerii DGA le-au soluționat,
dar și elemente care să vă ajute să acționați pârghiile corecte,
atunci când vreți să luptați pentru dreptate.

L

a data de 15 mai 2017, ofițerii
de poliție judiciară ai Direcției
Generale Anticorupție, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și
Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara – Biroul Teritorial Caraș-Severin, au
desfășurat 6 percheziții domiciliare, pe
raza municipiilor București, Timișoara,
Reșița și a județului Caraș-Severin,
pentru probarea activităților infracționale ale unui număr de 7 suspecți.
Persoanele menționate erau cercetate pentru infracțiunile de constituire a
unui grup infracțional organizat, abuz în
serviciu, trafic de influență, cumpărare de
influență, luare de mită, dare de mită, furt,
tăinuire, folosirea, la autoritatea vamală,
a documentelor vamale de transport sau
comerciale falsificate, înșelăciune, fals
intelectual, fals material în înscrisuri
oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură
privată, uz de fals și spălarea banilor.

O sesizare din oficiu

În cauză, ofițerii DGA – Serviciul
Județean Anticorupție Caraș-Severin

s-au sesizat, din oficiu, cu privire la
faptul că, în ultimii ani, la nivel transnațional, s-a constituit și a acționat un
grup infracțional organizat, având
drept scop furtul unor autovehicule de
lux din Uniunea Europeană, în special
din Italia. Autovehiculele erau, ulterior,
introduse în România prin punctele
de trecere a frontierei din zona de
Vest, fiind folosite, în acest scop, la
autoritatea vamală, documente vamale de transport sau comerciale falsificate. Pentru a crea aparența de legalitate, membrii grupării achiziționau
documente ale unor autovehicule accidentate, având aceeași marcă și
aproximativ aceleași caracteristici cu
autovehiculele furate.
Ulterior, autovehiculelor furate le
erau aplicate seriile de identificare
prevăzute în actele respective, după
care se efectua inspecția RAR. Autoturismele erau, apoi, introduse în circuitul civil, fiind înmatriculate fie provizoriu, pe numele a diferite persoane,
fie definitiv, în sensul că autovehiculul
furat prelua locul autovehiculului accidentat, ale cărui documente fuseseră
folosite de membrii grupului.

După înmatriculare, aceste autovehicule erau înstrăinate către diferiți
cumpărători de bună credință, care
plăteau prețul lor real, de piață.

Implicați,
angajați
din cadrul
RAR Timiș

Din investigațiile derulate de Direcția Generală Anticorupție, a rezultat
că membrii grupării au beneficiat, de-a
lungul timpului, de sprijinul unor funcționari din cadrul RAR Timiș, al căror
rol era acela de a ascunde, cu ocazia verificărilor de specialitate efectuate, datele tehnice care demonstrau
faptul că autovehiculele supuse
verificării erau, în realitate, furate.
Cu ocazia cercetărilor, au fost
identificate mai multe autoturisme de
lux, care au fost indisponibilizate, în
vederea continuării cercetărilor.

Articol realizat
cu sprijinul
Direcției Generale Anticorupție
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ACTUALITATE

Caruselul accizei

Acciza la carburanți s-a majorat cu încă 0,16 bani/litru, de la
1 octombrie, dar Guvernul le promite transportatorilor o nouă
schemă de rambursare.

P

remierul Mihai Tudose le-a dat
asigurări
reprezentanților
UNTRR, la întâlnirea din 5 octombrie – la care a participat și
ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa – că,
în perioada următoare, va implementa
o nouă schemă de restituire a supraaccizei pentru transportatorii rutieri.
La întâlnirea de la Guvern, a fost analizat impactul creșterii accizei și a prețului petrolului asupra celui al motorinei, prin analiza comparativă a
prețurilor de la finalul lunii august și
începutul lunii octombrie.
„Având în vedere că majorarea
accizei a avut un impact semnificativ
în creșterea prețurilor la carburanți,
premierul a confirmat deschiderea ca
o parte din supraacciza la motorină
să le fie rambursată transportatorilor
rutieri. În vederea stabilirii detaliilor
necesare, UNTRR a solicitat o întâlnire de lucru cu Ministerul Finanțelor
Publice, în care să se analizeze cifrele
reale privind volumele alimentate și
diferențele de preț față de țările vecine,
pentru stabilirea mecanismului de
rambursare a supraaccizei, cât și
cuantumul care ar urma să fie restituit,
astfel încât să se asigure competitivitatea transportatorilor români, în raport

Potrivit INS, majorarea accizei la carburanți din 15 septembrie – prima
etapă – a mărit de la 1,1 la 1,8% media anuală a scumpirilor (inflația) în
luna septembrie faţă august, iar media lunară a avansat la 0,5%.
Urmează ca și majorarea din 1 octombrie a accizei să-și arate efectul
asupra inflației.

cu cei Est-europeni. Propunerile întâlnirii de lucru ar urma să fie prezentate
pentru aprobarea Ministrului de Finanțe și Prim-Ministrului. UNTRR își exprimă sprijinul pentru adoptarea cât mai
rapidă a unui mecanism de rambursare a accizei suplimentare, într-o formă îmbunătățită față de sistemul precedent și cu o valoare rambursată
suficient de mare”, a precizat UNTRR.

FORT amenință cu
proteste, ca la RCA

Augustin Hagiu, președintele FORT,
îl acuză pe premierul Tudose că încear-

FORT: Protestele au rolul de a determina
Guvernul actual:

- Să renunțe la creșterea accizelor la carburanți și să returneze, către
transportul comercial, minimum 5 eurocenți/litru din acciză.
- Să introducă o simplificare de returnare a cotei părți de acciză, după
introducerea datelor autovehiculelor eligibile în sistem, returnarea să se facă
pe baza facturii și a desfășurătorului de alimentări. Returnarea să nu fie
condiționată de artificii birocratice inutile, menite să descurajeze solicitarea
de returnare, așa cum s-a întâmplat anul trecut.
- Să renunțe, în totalitate, la introducerea Split TVA. Din experiența guvernelor
care au introdus astfel de moduri de colectare a TVA, se poate concluziona că
acest mod de colectare nu aduce mai multe venituri la bugetul de stat și
îngreunează, artificial, activitatea sectorului privat care operează legal.
- Să rezolve problemele de reglementare în domeniul transporturilor de
mărfuri și pasageri.
- Să își asume, cu termene clare, dezvoltarea infrastructurii rutiere la
standarde europene.

că să dezbine patronatele din transporturi, chemându-le, separat, la discuții.
Reprezentanții federației au fost invitați,
în data de 9 octombrie, la Guvern, dar
întâlnirea a fost amânată pentru 13
octombrie. Asta în timp ce FORT începuse, deja, mobilizarea pentru proteste
de amploare în toată țara: „Menținerea
accizei aplicate carburanților la nivelul
actual, lipsa infrastructurii de transport
și a măsurilor legislative care să salveze
unul din cele mai importante sectoare
economice autohtone au determinat
FORT să organizeze ample manifestații
de protest atât în Capitală, cât și la nivel
național. Pe data de 3 noiembrie, conform solicitării depuse la Primăria Capitalei, membrii FORT se organizează,
pentru a manifesta în Piața Victoriei și
pe centura Capitalei, după modelul aplicat în 2016, atunci când s-a reușit plafonarea tarifelor practicate de asigurătorii RCA”.
În paralel, asociațiile și filialele
membre FORT vor organiza coloane
de autovehicule de transport marfă,
ce se vor deplasa purtând în loc vizibil
mesajul „Nu distrugeți complet economia! – Protest național”, iar transportatorii de pasageri vor opri activitatea,
în anumite intervale orare.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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LANSARE

DAF – gamă
com ple tă

Noi l e game XF și C F su nt co mpl ete . DAF a a dău gat 11 noi
c o n f ig u r a ț ii – o p t r ig i d e c u 2 , 3 ș i 4 p u n ț i ș i t r e i c a p e t e t r a c t o r
c u 3 ș i 4 p u n ți .

D

AF a lansat primele versiuni
CF și XF destinate transportului pe distanțe lungi, la începutul verii, iar, acum, a trecut la configurațiile destinate aplicațiilor speciale
– vehicule cu mai multe punți și rigide.
Creșterea eficienței reprezintă,
însă, ținta principală, iar noile camioanele sunt cu până la 7% mai performante, din punct de vedere al consumului de combustibil, sunt cu cel puțin
100 kg mai ușoare și au module integrate pentru constructorii de caroserii,
pentru a scurta timpul de producție.
Printre inovațiile prezentate odată
cu lansarea ultimelor modele, se numără: puntea spate viratoare cu sistem electro-hidraulic, noi configurații
pentru puntea motoare, șasiu 8x4, cu
masă redusă, pentru mixer de beton,
sistem de monitorizare a energiei bateriilor, noi motoare PACCAR MX-11
și MX-13, o nouă transmisie TraXon...

Pentru noua generație de motoare,
puterea a crescut cu cel puțin 10 CP,
ajungând, la unele modele, la un plus
de 20 CP. De asemenea, cuplul pentru
toate noile motoare a crescut cu 50 –
200 Nm. În plus, DAF utilizează „Multi
Torque” pentru noile CF și XF, ceea
ce are ca rezultat eliberarea a încă
100 până la 150 Nm în cea mai mare
treaptă de viteză. Acest lucru permite
condusul, pe perioade mai lungi, în
cea mai mare treaptă de viteză, ceea

ce conduce la optimizarea consumul
de combustibil.
Noile motoare PACCAR MX-11 și
MX-13 sunt livrate, standard, cu cutiile
de viteze automate TraXon. Aceste
transmisii au frecări mai reduse și
asigură schimbări rapide și line ale
treptelor de viteză. Au fost realizate noi
softuri, cu strategii speciale de schimbare a treptelor, pentru transportul
standard, transportul de lichide, transportul greu...
Noua generație DAF
asigură o reducere
a consumului de
carburant cu până
la 7%.

Noile PACCAR MX-11
și MX-13

Motoarele PACCAR MX-11 și MX13 au fost complet regândite, iar ideea
principală a fost aceea de a reduce
turația motorului, pentru a se obține,
astfel, un consum mai mic de carburant. Totodată, s-a obținut o creștere
a cuplului maxim, care, acum, este
disponibil la doar 900 rpm.
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Noua punte spate
directoare

Una dintre cele mai importante
inovații din cadrul noii generații CF și
XF este noua axă spate directoare,
cu acționare electro-hidraulică. Aceasta asigură o foarte bună manevrabilitate, aspect pe care am putut, de
asemenea, să îl apreciem din plin în
timpul sesiunii de drive-test.
În plus, noul sistem EHS (Electric
Hydraulic Steering) este cu 30 kg mai
ușor. Precizia direcției este obținută
prin faptul că sistemul EHS calculează, în mod continuu, unghiul optim de
rotire pentru roțile din spate, pe baza
vitezei și ampatamentului. Beneficiile

Noi motoare PACCAR MX-11 și MX-13

MX-13
530 – 530 CP și 2.500/2.600
480 – 483 CP și 2.350/2.500
430 – 428 CP și 2.150/2.300
MX-11
450 – 449 CP și 2.200/2.300
410 – 408 CP și 2.000/2.100
370 – 367 CP și 1.800/1.900
MX-11 Distribuție

Nm la 1.000 rpm
Nm la 900 rpm
Nm la 900 rpm
Nm la 900 rpm
Nm la 900 rpm
Nm la 900 rpm

340 – 340 CP și 1.500 Nm la 900 rpm
300 – 299 CP și 1.350 Nm la 900 rpm

sunt vizibile mai ales în zonele urbane
și în cazul manevrelor. Reducerea
pierderilor prin frecare și faptul că
pompa de direcție este activată numai
în cazul virajelor asigură o reducere
suplimentară, de 1%, a consumului
de combustibil.
La viteze de peste 40 km/h, axul
se blochează în poziție dreaptă, pentru
a asigura stabilitatea vehiculului. Întregul sistem este conceput pentru a
conține componente mai puține, ceea
ce duce la o mai bună robustețe și
fiabilitate.
Noua punte spate directoare poate
fi montată pe modele rigide 6x2 și 8x2,
precum și pe capete tractor.

Monitorizarea
bateriilor

DAF a introdus un nou sistem pentru monitorizarea energiei bateriilor –
BEM (Battery Energy Monitoring). Cu
ajutorul unui senzor nou dezvoltat,
sunt măsurate condițiile exacte de în-

cărcare a bateriei, fiind luate în considerare inclusiv condițiile de mediu.
Astfel, BEM se asigură că vehiculele
sunt gata de lucru în orice moment.

LANSARE

O atenție specială a fost acordată
configurațiilor destinate sectorului de
construcții, atât pentru a asigura tracțiunea necesară, cât și pentru protejarea diferitelor componente ale transmisiei.
O nouă arhitectură electrică și
electronică, având o nouă unitate de
comandă, asigură, pentru toate camioanele DAF, o gestionare integrată
a tuturor componentelor sistemului de
propulsie. Funcții precum EcoRoll și
Cruise Control sunt, acum, mai intens
utilizate, pentru îmbunătățirea consumului.
Puntea motoare a fost, de asemenea, îmbunătățită, cu noi configurații pentru diferențial, atingându-se,
astfel, viteze de croazieră de 85 km/h,
la 1.000 rpm. De asemenea, există
un impact pozitiv și asupra nivelului de
zgomot, aspect pe care l-am remarcat
imediat, în timpul testelor.

Inovațiile LF

Gama LF, ce acoperă segmentul
7,5 - 19 t, s-a aliniat, la rândul ei, noii
generații de camioane DAF. Printre
noutăți, se numără motorul PACCAR
de 3,8 litri și transmisii mai eficiente din
punct de vedere al consumului.
În același timp, design-urile exteriorului și interiorului au fost redesenate, în armonie cu noua linie DAF,
deja prezentă pe gamele CF și XF.
Noul motor PACCAR PX-4 de 3,8
litri este disponibil pentru versiunea
de 7,5 tone, cu două variante de putere: 156 și 172 CP și cuplu maxim
de 500, respectiv 600 Nm, între 1.200
și 2.000 rpm. DAF a introdus acest
nou motor special pentru aplicații de
distribuție urbană. În timpul sesiunii
de drive-test, a fost evident faptul că

Monitorizarea presiunii în anvelope
și a energiei din baterii – elemente
importate pentru creșterea
eficienței, dar și a confortului
psihic al șoferilor.
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DAF pune accent pe „relația”
optimă între om și mașină. Postul
de conducere este aerisit și clar,
permițând șoferilor să se adapteze
aproape imediat la modul de
amplasare al comenzilor.

noul motor asigură, fără probleme,
puterea necesară la viteze mici,
specifice în interiorul orașelor. În cazul
unor aplicații care implică și segmente
consistente de transport extra-urban,
ar fi de preferat alegerea unor motoare
mai mari.
Astfel, sunt disponibile motoarele
de 4,5 litri PACCAR PX-5 (184 CP –
213 CP) și motoarele de 6,7 litri
PACCAR PX-7 (234 CP – 325 CP).
Aceste motoare au fost îmbunătățite,
la sfârșitul anului 2016, cu software
nou și un mai bun management al climatizării. Cuplul maxim al ambelor
motoare este cu 5 până la 12% mai
mare față de variantele anterioare și
se obține la turații mai mici cu 100 –
200 rpm.
Cuplul maxim al motoarelor PX-5
și PX-7 este, acum, 850 Nm (la 1.200
– 1.500 rpm) și 1.200 Nm (la 1.100 –
1.700 rpm). Puterea motorului
PACCAR PX-7 a crescut cu 11 CP.
Utilizând noi rapoarte ale punții
spate, turațiile motorului sunt reduse
cu 150 – 200 rpm, la viteză de croazieră. În combinație cu inovațiile motorului, această optimizare a transmisiei
oferă economii de combustibil de până
la 6%, în timp ce confortul șoferului
este îmbunătățit, în continuare, prin
reducerea zgomotului motorului.
În ceea ce privește cutia de viteze,
DAF oferă o serie de transmisii manuale și automate cu 5, 6, 9 și 12 trepte pentru gama LF. În plus, transmisia
automată Allison poate fi comandată

pe cele mai puternice versiuni ale modelului PX-7.

Pentru orice aplicație

O atenție specială a fost acordată,
în cazul LF, flexibilității, din punct de
vedere al configurării pentru diferite
aplicații. Astfel, sunt disponibile numeroase variante de ampatament, până la un maximum de 6,9 metri. Acest
lucru permite o lungime a caroseriei
de peste 9 metri. În plus, ampatamentul lung permite un volum maxim al
rezervorului de combustibil de până la
1.240 de litri.
Merită menționat și faptul că LF
dispune de noi module pentru prinderea caroseriei, care facilitează atașarea ușoară a caroseriei sau a echipamentelor.
La capitolul design, pe lângă aspectul modern, specific noii generații
DAF, au apărut și elemente menite să
crească utilitatea și siguranța în exploatare.
Posibilitatea de amplasare a unui
geam în partea inferioară a ușilor crește semnificativ vizibilitatea pentru șo-

Climatizarea „inteligentă” reduce
consumul – prin utilizarea căldurii
reziduale a motorului în cazul
staționărilor și aer condiționat cu
ventilație și răcire la cerere.

fer, nemaiexistând riscul ca pietonii
sau bicicliștii aflați lângă cabină să rămână neobservați.
Interiorul, cu un puternic accent
pus pe „funcționalitate”, va fi, de asemenea, apreciat de către șoferii noului
LF.
Panoul de informații din bord (DIP)
a fost reproiectat, iar modificările aduse graficelor fac ca mesajele să fie
mai clare.

Eficiență și siguranță

DAF Connect, sistemul telematic
al constructorului olandez, este disponibil pentru noul LF. Astfel, informațiile despre poziția vehiculului, consumul de combustibil, kilometrajul, modul
de exploatare a vehiculului sunt disponibile într-o interfață online, ușor de
utilizat, care poate fi personalizată în
funcție de nevoile fiecărui operator.
Sistemul permite inclusiv optimizări în
legătură cu planificarea curselor și utilizarea flotei și timpilor de conducere
pentru șoferi. În plus, DAF Connect
permite operatorului de transport să
programeze mai bine întreținerea și
reparațiile.
La capitolul siguranță, noul LF (de
la 8 tone și cu suspensie pneumatică
spate) este echipat, standard, cu sistemul avansat de frânare de urgență
(AEBS), avertizare de coliziune (FCW),
sistem adaptiv de control al vitezei
(ACC) și sistem de avertizare la părăsirea benzii (LDWS).
Sistemele AEBS și FCW previn
coliziunile, într-o situație de urgență,
prin acționarea automată a frânei, în
caz de urgență.

Radu BORCESCU
Barcelona, Spania

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Tehnologia
la... extrem

EVENIMENT

Renault Trucks & MKR Adventure Days

Să „alergi” cu peste 120 km/h pe un teren plin de hârtoape și noroi
reprezintă, fără îndoială, una dintre experiențele extreme pe care
le poți trăi. Și, totodată, o dovadă a performanțelor pe care le
putem atinge, astăzi, cu ajutorul tehnologiei.

R

enault Trucks, în cooperare
cu echipa MKR Technology, a
organizat, la finalul lunii septembrie, cel de-al treilea eveniment
Renault Trucks & MKR Adventure
Days, pentru clienți și jurnaliști.
Astfel, în Slovacia, au fost prezenți
peste 750 de clienți din 23 de țări europene și Nord-africane, iar rolul prin-

cipal a aparținut specialităților Dakar
și gamei de produse Renault Trucks.
Întregul eveniment s-a desfășurat
pe un teren împădurit de lângă Sekule,
Slovacia, care a oferit participanților
un mediu perfect pentru o experiență
off-road autentică.
Faptul că, în cadrul competițiilor
off-road, camioanele special pregătite

pot atinge viteze de 140 km/h nu reprezintă o noutate, însă să te afli la
bordul unui asemenea bolid, să obParticipanții au avut șansa de a
face o plimbare în vehiculele
speciale pregătite pentru Dakar, cu
Martin van den Brink.
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servi controlul pe care pilotul îl păstrează asupra vehiculului, să constați
surprinzătoarea atenuare a șocurilor,
în ciuda terenului accidentat și a vitezei amețitoare... Tehnologia care
echipează aceste camioane este,
într-adevăr, impresionantă și reprezintă o pertinentă sursă de inspirație
pentru viitoarele vehicule comerciale
obișnuite. De altfel, prezentările realizate de către specialiștii Dakar au
arătat nivelul de acuratețe tehnică la
care se lucrează cu aceste camioane,

Renault Trucks K520 2015 Dakar Edition

Model: Renault K520 4x4
Proiectant: MKR Technology
Cabină: Renault Trucks K
Motor: Renault Trucks DXI 13, pregătit de MKR Technology
Număr cilindri: 6
Cilindree: 12,8 litri
Putere maximă: 1.050 CP
Cuplu maxim: 4.700 Nm
Transmisie: ZF automatic/1600
Punți față/spate: AxleTech International
Sistem frânare: Meritor
Viteză maximă: 140 km/h
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EVENIMENT

Prezentarea tehnică, realizată de
constructorul Mario Kress, a scos
în evidență problemele pe care le
întâmpină camioanele participante
la Dakar și câteva dintre soluțiile
adoptate pentru rezolvarea
acestora. „Feedback-ul pe care îl
primim este peste așteptări. Este
un eveniment absolut fantastic și
aștept cu nerăbdare următorul pe
care îl vom găzdui împreună”, a
spus Mario Kress, constructor șef
și conducător al MKR Technology.
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Renault Trucks K520 2016 Dakar Edition
Riwald

Model: Renault Trucks K520 4x4
Proiectant: MKR Technology
Cabină: Renault Trucks K
Motor: Renault Trucks DXI 13 pregătit de MKR Technology
Număr cilindri: 6
Cilindree: 12,8 litri
Putere maximă: 1.080 CP
Cuplu maxim: 4.700 Nm
Turbo: sistem de creștere a presiunii în două etape, de max. 5,2 bar
Transmisie: ZF automatic/1600
Punți față/spate: AxleTech International
Sistem frânare: Meritor
Viteză maximă: 140 km/h

Renault Trucks CBH (Sherpa) 2016
Dakar Edition

Model: Renault Trucks CBH 4x4
Proiectant: MKR Technology
Cabină: CBH 871
Motor: Renault Trucks DXI 13 pregătit de MKR
Technology
Număr cilindri: 6
Cilindree: 12,8 litri
Putere maximă: 1.080 CP
Cuplu maxim: 4.700 Nm
Turbo: sistem de creștere a presiunii în două etape, de
max. 5,2 bar
Transmisie: ZF automatic/1600
Punți față/spate: AxleTech International
Sistem frânare: Meritor
Viteză maximă: 140 km/h (conform reglementărilor)

supuse la solicitări extreme. Noi ajustări ale motorului, materiale inovatoare,
noi generații de lubrifianți... acesta
este locul unde se testează viitorul.
Pe lângă prezentarea tehnică a lui
Mario Kress, designerul și proprietarul
echipei MKR, pentru cei prezenți, evenimentul a fost o zi plină de adrenalină, aventură și experiențe neobișnuite.
Iar cursele cu vehiculele speciale
K 520 și Sherpa au reprezentat momentele culminante ale zilei.
În plus, fiecare participant a putut
să-și testeze abilitățile la volanul unui
K 480, într-o configurație normală, co-

mercială. Un nou prilej de a aprecia
calitățile off-road ale gamei de construcții Renault Trucks.
„Zilele de aventură Renault Trucks
& MKR Technology au depășit cu succes, anul trecut, granițele regiunii
noastre și ne bucurăm de interesul tot
mai mare al colegilor și clienților noștri
din alte țări europene și, chiar, din
Africa de Nord, care au decis să vină
și în acest an. Feedback-ul pozitiv al
tuturor oaspeților și dorința de a participa și în alți ani ne conving că, în
colaborare cu MKR Technology, am
pregătit un eveniment unic, care a

confirmat nu numai robustețea modelelor noastre, dar și relațiile bune cu
clienții, care au participat cu entuziasm
la toate momentele pline de adrenalină ale zilei”, a declarat Zoltan Tringer,
directorul de vânzări al Renault Trucks
Central East.
Pentru clienți și jurnaliști, evenimentul anual organizat în comun de Renault
Trucks Center East și MKR Technology
reprezintă o experiență off-road unică.

Radu BORCESCU
Sekule, Slovacia

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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EVENIMENT

Volvo Trucks –
Future Trends & Innovation

Spectacolul
tehnologiei

Evenimentul Volvo Trucks - Future Trends & Innovation, organizat,
la jumătatea lunii septembrie, pe Slovakia Ring, le-a oferit celor
peste 900 de clienți și reprezentanți media din Europa
oportunitatea de a afla ce combustibili alternativi au cel mai mare
potențial și care sunt proiectele Volvo Trucks în domeniul
camioanelor autonome, deja aflate în testare. De asemenea, au
putut experimenta deplasarea în convoi („platooning”), au putut
testa I-Shift Dual Clutch și au aflat mai multe detalii despre
sistemele avansate de siguranță.

V

olvo Trucks a fost, dintotdeauna, în avangarda sistemelor
de propulsie, a reducerii consumului de combustibil și a protecției
mediului. Eforturile sale se traduc, în
primul rând, printr-o îmbunătățire continuă a motoarelor, dar și printr-o concentrare asupra tuturor celorlalte elemente care conduc la un grad mai
înalt de eficiență a vehiculelor: aerodinamică, materiale etc.
Din punctul de vedere al combustibililor alternativi, Volvo Trucks a prezentat, în urmă cu 10 ani, șapte vehicule,
care propuneau șapte tipuri diferite de
astfel de combustibili. Dintre aceștia,
se pare că au trecut testul timpului doar
trei dintre ei: DME (dimetil eter), HVO
(ulei vegetal hidrogenat) și metan. Dacă,
deocamdată, DME și HVO nu se

dovedesc a fi niște soluții cu adevărat
sustenabile, din lipsa infrastructurii
necesare, metanul – gazul natural și
biogazul – rămâne, pentru moment,
singura alternativă viabilă pentru diesel.
De altfel, la mai puțin de o lună după
prezentarea din Slovacia, Volvo Trucks
a lansat, în premieră mondială, modelele FH și FM, de lungă distanță, propulsate cu gaz natural lichefiat (LNG), a
căror prezentare o puteți citi și în acest
număr al revistei Ziua Cargo.
La acest capitol, Volvo Trucks a
insistat, de asemenea, pe prezentarea
câtorva detalii interesante despre eforturile realizate în domeniul soluțiilor
hibride, al electro-mobilității, dar și al
dezvoltării unor concepte de camion
al căror target este creșterea eficienței
transporturilor cu 50%.

Siguranța este
esențială

Este bine-cunoscut faptul că Volvo
Trucks consideră siguranța un element esențial, atunci când este vorba
despre camioanele pe care le construiește, și nu numai. Unul dintre cele
mai elocvente exemple este faptul că
fabricantul suedez a oferit lumii unul
dintre cele mai importante daruri în
acest domeniu: centura de siguranță
în trei puncte.
Dezideratul declarat este ca niciun
camion Volvo să nu fie implicat în
vreun accident, dar, în nefericitul caz
în care, totuși, acest lucru se produce,
efectele acestuia să fie cât mai reduse
cu putință. Aici, un rol important îl are
vizibilitatea, domeniu în care Volvo
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vine în sprijinul șoferului cu mai multe
seturi suplimentare de „ochi”, senzori
și camere, care să acopere în întregime unghiurile moarte din jurul vehiculului, precum și cu o serie de sisteme de asistență, care să compenseze
limitările umane. Printre acestea, se
numără asistența la schimbarea benzii
de circulație, sistem de avertizare la
părăsirea acesteia, sistem de menținere a distanței față de vehiculul din
față, sisteme de stabilitate, sistemele
de frânare de urgență etc.
Pentru a dezvolta soluții precum
sistemul de avertizare privind pericolul
de coliziune (Collision Warning), sau
cel de frânare de urgență (Emergency
Brake), punctul de pornire este experiența reală. Iar acest lucru se realizează, la Volvo Trucks, prin intermediul
unei echipe de investigare a accidentelor, care, începând din 1969, a pus
la punct o bază de date unică, în privința modului în care se produc accidentele în care sunt implicate camioane.
Nu în ultimul rând, și aici viitorul
aparține vehiculelor inteligente, capabile să comunice între ele, cu ceilalți
participanți la trafic și cu infrastructura.

Automatizarea –
provocări și
oportunități

Nu mai putem spune că automatizarea aparține viitorului, de vreme
ce se întâmplă, deja, astăzi, în multe
sectoare. Inclusiv în transporturi, unde
Volvo se află, din nou, în linia întâi,
conducând, după cum știm, câteva
proiecte concrete: camioane autonome implicate în aplicații miniere, de
colectare a deșeurilor, sau de recoltare
a trestiei de zahăr, în America de Sud.
Demnă de menționat este și implicarea constructorului suedez în proiectul european Truck Platooning
Challenge, în cadrul căruia un convoi
de camioane aparținând celor mai
importanți producători a străbătut continentul, pentru a identifica atât provocările, cât și potențialul plutoanelor de
camioane automatizate.
Deși automatizarea ridică destule
semne de întrebare privind locurile de
muncă ale șoferilor, Volvo Trucks subliniază faptul că, în prezent, aceasta

NU înlocuiește șoferul, ci îi vine în ajutor, reprezentând, totodată, un element de eficientizare a consumului de
combustibil și, în final, a activității operatorului de transport.
De altfel, de acest lucru am avut
ocazia să ne convingem și pe Slovakia
Ring, în cadrul unor demonstrații pe
viu cu un pluton de trei camioane.
Și, pentru că tot a venit vorba despre demonstrații practice și despre
eficiența transporturilor, o altă demonstrație mult apreciată de cei prezenți

la evenimentul Volvo din Slovacia a
fost „competiția” dintre I-Shift și I-Shift
cu dublu ambreiaj.
Cred că nu are nu are rost să precizăm care anume a câștigat...
Despre toate acestea și multe
altele, vă invităm să citiți în următoarele numere ale revistei Ziua Cargo.

Raluca MIHĂILESCU
Bratislava, Slovacia

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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VOLVO FH și FM LNG

Aceeași performanță,
mai puțină poluare

Volvo Trucks a prezentat, recent, în premieră mondială, modelele
FH și FM destinate transportului de lungă distanță, propulsate cu
gaz natural lichefiat sau biogaz (LNG).

N

oile autocamioane oferă același nivel de performanță, manevrabilitate și consum de
combustibil ca autocamioanele Volvo
cu motor diesel. În plus, emisiile de
CO2 ale noilor autocamioane sunt cu
20 – 100% mai mici în comparație cu
ale modelelor echipate cu motoare
diesel, în funcție de opțiunea de combustibil aleasă. „Cu noile noastre autocamioane, care funcționează cu gaz
natural lichefiat sau biogaz, putem
oferi o alternativă cu impact redus asupra mediului, care, de asemenea, îndeplinește și cerințele ridicate cu
privire la performanță, eficiența consumului de combustibil și aria de operare. Aceasta este o combinație pe
care o solicită clienții noștri din dome-

niul transporturilor regionale și de
cursă lungă”, afirmă Lars Mårtensson,
director pentru mediu și inovație la
Volvo Trucks.

Dezvoltări pe bază...
diesel

În locul unui motor de tip Otto, aceasta fiind soluția convențională pentru autovehiculele alimentate cu gaz,
Volvo FH LNG și Volvo FM LNG funcționează cu motoare care utilizează
tehnologia bazată pe ciclul diesel. Acest
lucru înseamnă că un operator de
transport care alege varianta pe gaz
poate face acest lucru fără a compromite manevrabilitatea, eficiența consumului de combustibil sau fiabilitatea.

Motorul cu gaz de 460 CP oferit
de Volvo dezvoltă un cuplu maxim de
2.300 Nm, iar cel de 420 CP produce
2.100 Nm, aceleași performanțe oferite de modelele Volvo cu motor diesel.
În plus, consumul de combustibil este
echivalent cu cel al motoarelor diesel
oferite de către Volvo, dar cu 15 –
25% mai mic decât consumul motoarelor convenționale, cu gaz.

În comparație cu
autocamioanele alimentate cu
gaz disponibile în prezent pe
piață, noile vehicule Volvo
Trucks utilizează cu 15 - 25%
mai puțin combustibil.

32 .............................................................................................................................................. octombrie 2017

Motorul de 460 CP este,
după cele declarate de
către constructor, cel mai
puternic propulsor pe gaz
de pe piață.
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Combustibilul utilizat este gaz natural sub formă lichefiată, sau biogaz,
cunoscut ca bio-LNG. Ambele tipuri
de combustibil conțin metan. Dacă
este utilizat biogazul, amprenta asupra
mediului se poate micșora chiar și cu
100%, iar, dacă se utilizează gaz natural, aceasta se micșorează cu 20%.
Acest lucru este asociat cu emisiile
vehiculului din timpul utilizării („de la
rezervor la roată”).

Autonomie de
1.000 km

Pentru a maximiza autonomia,
rezervoarele sunt alimentate cu LNG,
care este stocat la presiunea de 4 –
10 bar, și la o temperatură situată în
intervalul -140 și -125°C. Cel mai mare
rezervor de combustibil poate conține
suficient LNG pentru o distanță de
aproximativ 1.000 km. Timpul de alimentare cu gaz este similar cu cel necesar pentru alimentarea rezervorului
cu motorină. În timpul condusului,
combustibilul este încălzit, presurizat
și transformat în gaz, înainte de a fi
injectat în motor. Pentru a aprinde gazul, este adăugată o cantitate infimă
de motorină, la momentul injecției. O
reducere de 100% a emisiilor de CO2
necesită ca motorina fosilă să fie înlocuită cu HVO (uleiuri vegetale hidrogenate) și combinată cu bio-LNG.
Volvo Trucks colaborează, acum,
atât cu furnizorii de gaz, cât și cu
clienții, pentru a dezvolta extinderea
infrastructurii LNG în Europa. Această
dezvoltare este susținută politic în

Volvo FH LNG și Volvo FM LNG

- Versiuni disponibile: autotractoare (4x2, 6x2, 6x4) și autoșasiuri (4x2, 6x2,
6x4), cu masă totală de până la 64 de tone, pentru operațiuni de transport
regional și de cursă lungă.
- Motor: Volvo G13C Euro 6, 13 litri, cu 6 cilindri în linie, common-rail, unități
injectoare cu duze separate pentru gaz și diesel. Disponibile în variantele 420
CP/2.100 Nm și 460 CP/2.300 Nm.
- Transmisie: Volvo I-Shift.
- Rezervoare de combustibil: disponibile în variante cu 115 kg (275 l), 155 kg
(375 l) sau 205 kg (495 l) LNG, pentru o autonomie de până la 1.000 km. De
asemenea, este montat și un rezervor diesel mic.
- Tratarea ulterioară a gazelor de eșapament: SCR și filtru de particule.
- Au omologare de tip, fiind aprobate și certificate conform standardului
european ECE R110.

multe țări, dar și de către U.E. O strategie pentru extinderea infrastructurii
LNG este, de asemenea, inclusă în
pachetele de acțiuni ale Comisiei Europene și ale Statelor membre, privind
securizarea pe termen lung a rezervei
de energie din Europa.
„Gazul natural oferă avantaje clare
pentru mediu, prețul acestuia în multe
tari este foarte competitiv și există
suficiente rezerve pentru a justifica
utilizarea pe scară largă. Concentrarea noastră pe camioane LNG creează noi premise pentru clienții noștri, de
a efectua operațiuni eficiente din punct
de vedere al combustibilului și al costurilor. În același timp, facem posibilă
reducerea considerabilă a impactului
asupra mediului, pentru operațiunile
cu autocamioane grele”, afirmă Lars
Mårtensson.
Vânzările modelelor Volvo FM
LNG și Volvo FH LNG vor începe în
2018.

Adaptarea:
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Ford Trucks se impune
pe piața Vehiculelor
Municipale
Interviu cu Virginia Maftei, Municipal and Specialized Vehicles
Sales Manager Ford Trucks.
Ziua CARGO: Care este
oferta Ford Trucks pe
piața din România, în
general? Ce modele și ce
configurații aveți în oferta
de Vehicule Municipale?
Virginia Maftei: Ford Trucks
oferă 3 game de produse – Construcții, Vehicule Specializate și Autotractoare. Gama cu MTMA între 18 și 41
de tone se remarcă prin consum scăzut de combustibil, servisare ușoară,
posibilitatea montării unei varietăți de
suprastructuri pentru solicitări diferite
și preț competitiv.
Cu noua linie de camioane pentru
construcții, Ford Trucks a fost premiat
ca fiind cel de-al treilea cel mai bun
brand la International Truck of the Year
2016.
În domeniul Vehiculelor Municipale, venim cu o gamă largă, care include: autogunoiere cu capacități
cuprinse între 15 - 23 mc, pe șasiu 4x2
sau 6x2 pentru transportul gunoiului
menajer, automăturători, hooklift-uri și
skip loadere pentru transportul containerelor, vehicule specializate echipate cu macara, platformă sau benă
basculabilă.

De când sunt disponibile
pe piața românească? Dar
internațională? Ce vânzări
ați înregistrat până în
prezent și câte unități
estimați să vindeți până la
final de an, în funcție și de
comenzile pe care le
aveți?
Ford Trucks combină o experiență
de producție de 55 de ani cu abilitățile
de dezvoltare a produselor specifice pieței, pentru a crea principalele componente ale vehiculelor, inclusiv noile motoare.
Noua gamă de produse se adresează atât micilor întreprinzători, cât
și proprietarilor de flote de dimensiune
medie sau mare, care activează în
segmentul construcțiilor, al distribuției
locale și al instituțiilor publice, cu nevoi
de transport foarte specializat.
Gama de vehicule municipale este
disponibilă pe piața românească din

Virginia Maftei

luna mai 2017. Deși au trecut doar
câteva luni, până în prezent, am livrat,
deja, 10 unități. Până la sfârșitul acestui an, estimăm că vom livra cel puțin
35 unități – cele mai multe fiind deja
contractate.

Care sunt principalele
avantaje competitive ale
produselor Ford Trucks,
comparativ cu altele de pe
piață?
În prezent, Ford Trucks lansează
vehicule care respectă standardele
EURO 6, cu oferte de produs înalt
competitive. Cei 4 ani de lucru, ai unei
echipe formate din 750 de ingineri,
150 milioane de euro investiți în dezvoltare, peste 2 milioane de kilometri
de test drive, în 8 regiuni diferite, de
pe 3 continente, în cele mai dificile
condiții din lume, au ca rezultat noua
serie de camioane grele, echipate cu
motoare Ecotorq®, fabricate de Ford.
Seria se remarcă prin putere, eficiență
și performanțe tehnologice.
În România, Ford Trucks oferă o rețea de distribuție și asistență tehnică în
București, Constanța, Craiova, Timișoara, Arad, Deva, Cluj și Brașov, iar, până
la finalul anului 2017, acoperirea teritorială va fi extinsă în toate zonele țării.

Aveți astfel de vehicule pe
stoc? Câte și ce modele?
Intenționați să creșteți
numărul unităților de pe
stoc și, eventual, să
extindeți gama?
Pentru a asigura promptitudinea
livrării, am consolidat un stoc de aproximativ 40 de unități. Structura lui este
optimizată permanent, pentru a răspunde cu promptitudine nevoilor pieței.
Stocul de Vehicule Municipale
Ford Trucks asigură livrarea imediată
a autogunoierelor de 15 mc și a
automăturătoarelor, fiind produsele
cele mai solicitate.
Care este termenul de
livrare pentru camioanele
ce nu sunt pe stoc?
Pe lângă promptitudinea livrării
vehiculelor comerciale – de aproximativ două luni de la data comenzii
(lansare în producție) –, ne mândrim
și cu parteneriate care ne asigură livrarea în maxim 4 luni, pentru cele mai
complexe suprastructuri.

Ce opționale și accesorii
solicită, de obicei,
cumpărătorii? Există
anumite pachete de
servicii pe care le preferă
(finanțare, service
complet, intervenții în
teren ș.a.) clienții din
domeniu?
Cabina șasiului Ford Trucks este
dotată, standard, cu aer condiționat,
senzor ploaie, senzor faruri, cruise
control, radio CD.
Din gama de servicii, țin să amintesc faptul că toate vehiculele Ford
Trucks sunt livrate cu sistem GPS și
un abonament inclus de Fleet Management, pentru 24 luni, asigurat de
Viasat. Aceasta soluție profesională
de monitorizare permite proprietarului
să aibă la îndemână toate informațiile
tehnice și operaționale legate de vehicul (kilometraj, consum, poziție, eficiență stil condus) și funcționează perfect integrat în orice sistem ERP de
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Cefin Trucks activează, de peste 20 de ani, în
domeniul auto, ca furnizor de servicii și
produse, iar, în prezent, își derulează
activitatea prin trei divizii: Ford Trucks, Divizia
de Camioane Rulate și Service.
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companie, sau ca furnizor independent de informații.
În ceea ce privește sistemele de
finanțare, în prezent, oferim un sistem
de leasing financiar foarte avantajos,
pe care îl derulăm cu Unicredit
Leasing.
Am amintit, mai sus, rețeaua națională de service Ford Trucks, prin
care putem asigura clienților noștri
intervenții în cel mai scurt timp, atât
în locații, cât și prin intermediul atelierelor mobile, care se pot deplasa și
pot derula intervenții pe teren, în cazul
unui incident.
Nu în ultimul rând, la solicitarea
clientului, putem mări perioada standard de garanție oferită (2 ani garanție
integrală la toate vehiculele comerciale
Ford Trucks) la 3 ani.
Pentru carosare, acolo
unde este cazul, colaborați
cu firme din România, sau
din alte țări?
În principal, aducem în România
vehiculul carosat, gata de livrare, dar
bineînțeles că avem discuții cu mulți
carosieri din țară și putem colabora,
în funcție de proiecte.

Cum apreciați ca a mers,
în 2017, piața românească
a vehiculelor de uz
municipal, comparativ cu
anii anteriori? Ce domenii
au înregistrat cea mai
mare variație?
Piața de vehicule municipale cu
masă mai mare de 16 t a înregistrat o

ușoară scădere, în prima parte a anului, ianuarie – august, comparativ cu
anul trecut, tendință manifestată, în
ansamblu, în cadrul pieței vehiculelor
comerciale cu masa mai mare de 16 t.
Modificările notabile în cadrul
structurii pieței de vehicule municipale
sunt creșterea segmentului de Gunoiere, care, în perioada ianuarie – august, a ajuns la o pondere de 47%,
față de 21%, în 2016.

Care este forma de
finanțare preferată de
cumpărătorii din aceste
domenii? Cât la sută din
vânzări s-au făcut pe bază
de fonduri europene?
Vânzarea vehiculelor municipale
Ford Trucks a început în luna mai
2017, iar principala formă de finanțare
preferată de cumpărători a fost
leasingul financiar.
În legătură cu vânzările făcute pe
baza fondurilor europene, deocamdată nu am livrat nimic, dar am fost contactați de către potențialii beneficiari ai
acestora și suntem în discuții pentru
dezvoltarea unor astfel de parteneriate.

Câte dintre ele au fost
vândute prin licitație? Sunt
licitații pentru care vă
pregătiți în prezent? Când
vor avea loc ele, pentru ce
tip de vehicule sunt și
despre câte unități este
vorba?
Chiar dacă suntem la început de
drum, am câștigat, deja, o licitație pu-

blică și am și livrat vehicule destinate
domeniului public – capete tractor și
semiremorci basculabile. Participăm,
în continuare, la licitații și, desigur,
sperăm să câștigăm cât mai multe.

Cât la sută din vânzări
sunt către municipalități
direct și cât la sută către
firme care lucrează pentru
municipalități?
În domeniul salubrității, majoritatea
clienților noștri provin din domeniul
privat – aceștia participă la licitațiile organizate de municipalități, cu vehiculele achiziționate de la noi.
Ce estimări aveți,
pentru 2018, în acest
domeniu?
Având în vedere că, în aceasta
perioadă, se derulează foarte multe
licitații pentru servicii de salubritate,
în diverse orașe din România, odată
cu încheierea acestor licitații ne așteptăm la o creștere a vânzărilor de vehicule municipale, în anul 2018.

Vindeți și astfel de
echipamente second-hand?
Divizia de Camioane Rulate Cefin
Trucks integrează servicii de achiziții
și vânzarea de camioane și semiremorci rulate aparținând tuturor mărcilor. Le oferim clienților noștri posibilitatea unui trade-in – cumpărăm de la ei
vehiculul uzat și le livrăm unul nou.

Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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125 ani Schmitz

Schmitz Cargobull a marcat aniversarea a 125 de ani printr-un
eveniment spectaculos, desfășurat în Germania, la fabrica din
Altenberge.

P

este 2.500 de persoane –
clienți, asociații profesionale,
autorități, presă – au participat
la eveniment. Pe lângă aniversarea
propriu zisă și reamintirea celor mai
importante momente din istoria
producătorului, specialiștii Schmitz
Cargobull au oferit celor prezenți
oportunitatea de a afla cele mai noi
informații legate de actualele produse,
precum și de tendințele pentru viitor.

Proiectul
TransFormers

Analizând, permanent, schimbările
care au loc în piață, Schmitz Cargobull
pregătește produsele viitorului. Un
proiect elocvent, în acest sens, este
TransFormers. Împreună cu Comisia
Europeană și alături de alți 12 parteneri, Schmitz Cargobull s-a angajat
să realizeze modificări ale semiremorcii, astfel încât să atingă o reducere
a emisiilor de CO2 cu 25%. Iar acest
rezultat ambițios a fost obținut printr-o
îmbunătățire a aerodinamicii, prin
creșterea eficienței încărcării mărfurilor
și printr-un motor/generator electric.
Astfel, în cazul coborârilor și frânărilor,
energia este recuperată și transformată în electricitate, urmând ca motorul electric să o utilizeze, la nevoie,
pentru a ajuta capul tractor la propulsia

vehiculului. Astfel, s-a atins o scădere
cu 6% a emisiilor de CO2, iar optimizarea sistemului va aduce noi reduceri.
Alte 9% sunt obținute prin utilizarea unor elemente care îmbunătățesc
aerodinamicitatea. Iar, aici, 4% provin
din realizarea unui acoperiș ajustabil
în înălțime. Proiectul TransFormers a
dus la realizarea primei semiremorci
electrificate omologate, care, pe termen mediu, va duce la o creștere a
eficienței transporturilor. Pe termen
scurt, generatorul și bateriile vor asigura alimentarea unităților de refrigerare pentru semiremorcile utilizate la
transportul mărfurilor la temperatură
controlată.

Lider de piață

La nivel global, Schmitz Cargobull
este, la ora actuală, lider pe zona
semiremorcilor și caroseriilor, cu venituri anuale ce depășesc 2,5 miliarde
de euro.
Producția a crescut constant, în
ultimii cinci ani înregistrându-se o majorare cu 8,4%. Anul acesta, se vor
produce peste 57.000 de vehicule. În
ceea ce privește cifra de afaceri, în ultimii cinci ani, aceasta s-a majorat cu
7,2%. Astăzi, Schmitz Cargobull are
peste 5.700 de angajați și 11 fabrici,

amplasate în Germania, Spania, Lituania, Turcia, Rusia și China.
Printre cele mai noi linii de business
lansate se numără realizarea carosărilor
pentru van-uri, segmentul 3 - 6 t.
Ultima perioadă a însemnat, pentru producătorul german, o concentrare puternică pe zona serviciilor, de la
finanțare și service, la trade-in și telematică.

La înălțimea
provocărilor

Cei 125 de ani de existență demonstrează rezistența pe care
Schmitz a avut-o, compania fiind capabilă să traverseze momentele dificile ale istoriei – amintim cele două
războaie mondiale și numeroasele
răsturnări de putere politică și organizare socială.
Din 1892, compania a crescut, de
la o simplă turnătorie, până la ceea
ce este astăzi, numeroase decizii
strategice transformând-o, încă de la
început, într-un pionier al industriei,
iar stabilirea și urmărirea unor standarde ridicate, pentru calitatea produselor și serviciilor oferite, a urmărit întreaga istorie a constructorului.
În 1892, fierarul Heinrich Schmitz
a înființat o companie, în Altenberge,
lângă Münster. Turnătoria a oferit dife-

Investiții importante
în servicii digitale

Schmitz Cargobull va înființa o
nouă companie digitală, în
următoarele trei luni.
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rite servicii, în primii ani, inclusiv potcoave pentru cai și reparații, și a fost,
de asemenea, implicată în comerțul cu
mașini agricole și feronerie. Odată ce
transportul de mărfuri a devenit motorizat, în secolul XX, compania a început să producă vehicule. Pentru a
reflecta acest lucru, numele companiei a fost schimbat, în 1932, în
Heinrich Schmitz, Maschinen und
Fahrzeugbau. Aproximativ 75 de persoane lucrau, deja, pentru companie
în acest stadiu.
Josef și August Schmitz, cei doi fii
ai fondatorului, au preluat conducerea
societății în 1943 și au redenumit-o
Schmitz-Anhänger Fahrzeugbaugesellschaft, în 1948. Sub motto-ul
„Schmitz-Anhänger vollenden un Zug”
(„Remorcile Schmitz completează
transporturile”), producătorul din Mün-

sterland a devenit cunoscut în întreaga
Germanie, în anii cincizeci și șaizeci.
Vehiculele au devenit apreciate și la
export. În 1961, aproximativ 300 de
angajați au construit mai mult de 300
de vehicule, generând o cifră de afaceri de peste 10 milioane de mărci
germane (DM).
A treia generație, formată din dr.
Heinz Schmitz și Peter Schmitz, a preluat conducerea la începutul anilor
șaptezeci, iar Bernd Hoffmann s-a
alăturat echipei în 1974. Compania
s-a bucurat, apoi, de o creștere fără
precedent, dezvoltând afaceri cu țările
producătoare de petrol, din Libia și
până în Irak. Schmitz - Anhänger a
depășit 500 de angajați, pentru prima
dată, în 1977, peste 1.000 – în 1986,
și mai mult de 2.000 – în 1992. Cifra
de afaceri a crescut de zece ori, la

Compania a deschis a nouă fabrică în Adapazari, Turcia, în aprilie 2017, unde
sunt produse semiremorci cu prelată și dube. O linie suplimentară, pentru
basculante, se află, de asemenea, în plan. Achiziționarea unei participații la
producătorul Sud-african GRW marchează cel mai recent pas către o nouă piață.
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Pachet special aniversar

Schmitz Cargobull a pregătit „ediția limitată pentru 125 de ani”, pentru a marca evenimentul – 1.250 de prelate S.CS,
1.250 semiremorci frigorifice S.KO și 375 S.KI, cu pachete speciale aniversare. Opțional, clienții pot îmbunătăți și mai
mult vehiculele, cu un pachet EXECUTIVE, inclusiv ofertele Full Service și telematică. Modelele ediției limitate sunt
echipate cu tehnologii orientate spre viitor, la prețuri atractive.

peste 250 de milioane DM, între 1970
și 1990 – compania devenind, deja,
cel mai mare producător de remorci
din Germania.
Oprirea comenzilor venite din partea țărilor producătoare de petrol, reunificarea Germaniei, în 1990, și crearea pieței unice europene, în 1993,
au fost principalii factori care au dus
la o schimbare radicală în strategia
companiei – „creștere prin sacrificiu”.
Proiectul Genesis a fost lansat în
1994 și, de atunci, Schmitz-Anhänger
a construit doar remorci cu platformă
și prelată, dube și basculante, precum
și port-container.
Noile metode și tehnologii introduse au redus timpul de producție al
unei semiremorci, de la cinci săptămâni, la cinci zile, iar orele de producție – de la 190, la 35.
Conceptul a dat roade: în anul
1992/93, au fost fabricate 5.100 de
vehicule și, apoi, câte 17.000 pe an,
până în 1998/99, cifra de afaceri atingând aproape 1 miliard DM. Compania a devenit Schmitz Cargobull AG
la sfârșitul anului 1998, cu acțiuni împărțite în mod egal între cele trei familii, ale lui Peter Schmitz, dr. Heinz
Schmitz și Bernd Hoffmann.
Peter Schmitz a fost președinte al
consiliului în perioada 1999-2003, urmat de Bernd Hoffmann, până în
2008. Directorul Ulrich Schümer a devenit, apoi, președinte al consiliului
de administrație al Schmitz Cargobull
AG, până când Andreas Schmitz preia
conducerea, în 2016. El a introdus
Strategia 2025, împreună cu alți patru
membri ai consiliului, deschizând calea dezvoltării viitoare a grupului, în
epoca digitizării și globalizării.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Volum mai mare...
provocări în creștere

Piața de transport express se află într-o creștere accelerată. Este
o realitate pe care cifrele o susțin, fără să lase loc de interpretări.
În ciuda cererii suplimentare, tarifele de transport nu urmează, însă,
un trend constant pozitiv. Chiar din contră, în anumite perioade.

P

rincipalele provocări cu care
se confruntă piața de profil țin
de cadrul legislativ (atât intern
cât și extern), cât și de zona resurselor
umane, potrivit celor care au participat
la cea de-a IV-a ediție a Conferinței
Anuale a Transportatorilor Express de
Mărfuri din România, desfășurată în
perioada 21-23 septembrie, la Băile
Felix. „Rămân valabile, ca și în urmă
cu un an, cele două provocări majore
care vizează resursa umană, pe de o
parte, și contextul legislativ, pe de alta.
Din păcate, presiunea generată de
aceste două zone în activitatea curentă a transportatorilor s-a accentuat,
în ultima perioadă. Înregistrăm, astăzi,
un minus de 10.000 de șoferi profesioniști, pentru că am pierdut, din păcate, aproximativ 20% din resursa
umană, care a migrat către țările UE.
Din păcate, evoluția negativă continuă”, a afirmat Augustin Hagiu, președinte FORT. În opinia sa, una dintre
problemele majore pentru care inclusiv
industria transportului express va
trebui să găsească soluții ține de reglementările protecționiste adoptate
de mai multe țări din UE. „Chiar dacă
aceste practici nu vă afectează deocamdată, în mod direct, știți foarte
bine că UE nu ne mai dorește, indiferent de tipul de transport. Mai grav
este că s-a trecut și la capitolul abuzuri

10 dintre participanții la eveniment au câștigat, în cadrul tombolei, un
abonament pe un an la revista Ziua Cargo.

Cea de-a patra ediție a Conferinței Anuale a Transportatorilor Express de
Mărfuri din România s-a desfășurat în perioada 21 - 23 septembrie. Ca și
în cadrul ultimelor două ediții, organizatorii, Kefren Expres și Euromaidec
Touring, au ales același cadru special de 5 stele, oferit de Hotelul Lotus
Therm din Băile Felix.

și o mare parte dintre cărăuși s-au
confruntat cu ele pe teritoriul Italiei,
Franței, Austriei sau Germaniei”, a
apreciat el, subliniind că, în măsura în
care piața de transport express va
crește, firmele românești de profil vor
deveni mai vizibile și vor începe să
deranjeze. De altfel, în pachetul de
mobilitate prezentat, în mai, de Comisarul European pentru Transporturi,
Violeta Bulc, era stipulată autorizarea
vehiculelor sub 3,5 t.

Amenințări și
oportunități

La nivelul unei analize SWOT,
Gabriel Sîrbu, Director de Vânzări
pentru Sudul Europei Trans.eu, menționa, pe lângă amenințările trecute
în revistă de președintele FORT, o se-
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rie de puncte tari, pe care le au la dispoziție companiile românești de transport express. Este vorba despre flexibilitatea și adaptabilitatea la nevoile
pieței, care, astăzi, acordă o atenție
din ce în ce mai mare zonelor e-commerce și logistics 4.0. „Vorbim despre
o piață care a reprezentat, în 2016,
un procent de 75,58% din valoarea
B2B în Europa, valoarea sa ridicându-se la aproximativ 50 de miliarde
de dolari”, a arătat Gabriel Sîrbu, menționând că, pentru perioada 20172021, este estimată o creștere anuală
de 3%. „Este o piață foarte valoroasă
și, cu cât valoarea sa crește, ne facem
remarcați, situație în care intervin interese din mai multe zone, inclusiv financiare sau legislative, generând, automat, riscuri suplimentare. Tocmai
aceste riscuri trebuie să ne ajute să
fim conștienți de businessul nostru,
astfel încât să putem lua acele decizii
corecte, care ne vor ajuta să ne dezvoltăm.” Reprezentantul Trans.eu a
precizat că, la nivel european, piața
de transport express este destul de
diversificată, fiecare țară având un
specific propriu. Inițiative noi, precum
introducerea sistemului de cântărire
mobilă în Ungaria, completează un
cadru de acțiune în schimbare, în care
detaliile contează. „Piața română este,
însă, una foarte competitivă, comparativ cu orice altă piață din Vestul Europei, fapt valabil și pentru transportul
express. Ne aflăm într-o poziție bună,
pentru că piața domestică începe să
devină un punct de interes pentru
transportatorii express, în timp ce clienții din Vest sunt mai deschiși către
furnizorii români. Cred că ne îndreptăm
într-o direcție bună, atâta timp cât
suntem conștienți de riscurile pe care
ni le asumăm. Creșterea preconizată
până în 2021, înseamnă volume foarte importante, dar și clienți exigenți,
care cer o calitate crescută și termene
reduse de livrare”, a mai apreciat
Gabriel Sîrbu, adăugând că principalii
furnizori la nivel european au rămas
cam aceiași. „Sunt foarte multe companii cu cifre de afaceri între 1 și 50 de
milioane de euro, un număr foarte redus depășind, însă, această sumă.”

Tarifele,
în balans

Din păcate, piața express trebuie
să facă față, la fel ca zona de transport
cu vehicule mari, tarifelor care nu acoperă în mod real costurile, practicate
numai pentru a câștiga un client. O
practică uzuală, care, în timp, a generat mari pierderi pe segmentul de
transport și care cauzează distorsiuni.
Este, de altfel, motivul pentru care, în
ciuda creșterii nivelului cererii, prețurile
au căzut, la sfârșitul anului trecut. „La

Augustin Hagiu,
președinte FORT

„Este indicat să vă orientați înspre
aplicațiile viitorului, în domeniul
transportului, cele care vă pot aduce
plus valoare în activitatea curentă și,
totodată, o reducere a costurilor
operaționale.”

Gabriel Sîrbu,
Director de Vânzări
pentru Sudul Europei
Trans.eu

„Factorul uman sau, mai degrabă,
lipsa forței de muncă specializate
reprezintă principala problemă a
ultimilor ani.”

Iulia Hribal,
director general
Atlas Imobiliare

„Sunt încrezătoare în industria auto,
inclusiv datorită anunțurilor privind
viitoare investiții foarte mari, mai ales
pentru producerea de autovehicule
cu sursă de energie electrică.”

Cântărire dinamică, în Ungaria

Ungaria a introdus, din luna septembrie, un sistem de cântărire mobilă
dinamică a vehiculelor, care analizează respectarea masei maxime autorizate
a vehiculului. Sistemul a constituit, alături de pachetul rutier propus la nivelul
CE, tema discuțiilor purtate, la sfârșitul lunii septembrie, între reprezentanții
FORT și cei ai asociației NiT Hungary, din Budapesta. „Sistemul de cântărire
dinamică se află în probă până la 31 decembrie 2017, perioadă în care va mai
suferi modificări, inclusiv ca urmare a propunerilor venite din partea
patronatelor maghiare și străine, care vor reacționa la procesele verbale de
avertisment, ce vor include datele măsurătorilor și situațiilor surprinse de
camerele de supraveghere. Noi, la nivel de FORT, am constituit o celulă de
criză pe această temă, care va strânge toate informațiile sosite de la
membri”, ne-a declarat Siegfried Mayer, secretar general adjunct FORT.
Conform unui comunicat remis de Ministerul maghiar al Dezvoltării Naționale,
89 de cântare vor deveni funcționale până la sfârșitul anului, urmând ca
amenzile să fie trimise direct la sediul firmelor. Sistemul își propune să
conducă la creșterea siguranței rutiere, protecția concurenței și egalitatea
cărăușilor. „Transportatorii supraîncărcați câștigă un avantaj competitiv
nejustificat față de celelalte companii. Sistemul național de cântărire a axelor
este proiectat pentru a ajuta la eliminarea mai eficientă a infractorilor din
trafic”, precizează comunicatul citat.

finalul lui 2016, piața a înregistrat, din
punctul de vedere al tarifelor, un declin. Cauza au constituit-o unii transportatori, care au tras prețurile mult
prea jos, iar tendința a continuat și la
începutul lui 2017”, a afirmat Iulia
Hribal, director general Atlas Imobiliare. Ea a menționat că, la mijlocul
lunii aprilie, piața a început să își revină, prin prisma faptului că foarte mulți
dinte cărăușii care au redus, nepermis,
prețurile nu și-au putut păstra business-ul. Iar previziunile vizează o normalizare a zonei tarifelor. „Pe baza a

ceea ce am experimentat până la nivelul lunii octombrie, considerăm că
vom asista, în perioada următoare, la
o echilibrare a pieței de transport express, prin revenirea la tarife normale”,
a concluzionat Iulia Hribal.
În numărul următor, vom aborda
relația cu șoferii, ca principală provocare în domeniu, așa cum a reieșit ea
în perioada evenimentului de la Băile
Felix.
Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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CNAIR a primit două oferte, la licitația pentru cea mai mare
investiție din infrastructură din ultimii 27 de ani, din România:
Podul suspendat peste Dunăre, în zona Brăila.

C

u o valoare estimată de
2.025.494.965 lei, fără TVA
(aproximativ 500 de milioane
de euro), acesta se va număra printre
primele cinci poduri din Europa, ca
deschidere centrală (1.120 m). Podul
suspendat peste Dunăre este cuprins
în Master Planul General de Transport
și face parte din categoria proiectelor
de tip ITI (Investiții Teritoriale
Integrate), finanțabile din POIM 2014
– 2020.
Proiectul, în lungime totală de
23,413 km, cuprinde inclusiv proiectarea și execuția drumului principal
Brăila – Jijila și a drumului de legătură
cu DN22, Smârdan – Măcin, în lungime totală de 4,328 km.
Contractul prevede 1 an și 6 luni
pentru proiectare, 3 ani pentru execuția lucrărilor și minim 60 de luni – garanție (total: 114 luni). Podul va fi poziționat pe drumul principal Brăila-Jijila
(între km 4+596 și km 6+570), respectiv la km 165+800 pe fluviul Dunărea
(kilometraj pe Dunăre măsurat de la
Sulina).

Detalii tehnice

Sistemul de suspendare cuprinde
un cablu principal și tiranți verticali de
legătură între tablier și cablul principal,
iar blocurile de ancorare sunt integrate
în teren și localizate în afara digurilor
Dunării. Lungimea podului va fi de
1.974 m, din care 489,65 m deschidere
laterală pe malul dinspre Brăila și 364,65
m cea de pe malul dinspre Tulcea.

Ofertele au fost
depuse de:

- Asocierea Astaldi SpA (Italia) –
IHI Infrastructure Systems Co. Ltd.
(Japonia);
- Asocierea China Communication
Construction Company Ltd (China)
– China Road and Bridge
Corporation (China) – Eptisa
Servicios de Ingenieria SL
(Spania)– Euro Construct Trading
’98 SRL (Romania)– CCCC Second
Harbour Engineering Co Ltd
(China)- CCCC Highway Consults
Co Ltd (China).

De o parte și de alta, vor fi construite două viaducte de acces, de
câte 110 m, care se vor adăuga
lungimii podului. Gabaritul pe verticală
va fi de cel puțin 38 m de la nivelul
maxim de inundație al Dunării, astfel

încât să fie îndeplinite criteriile de navigație fluvială.
Lățimea totală a podului va fi de
31,70 m. Calea va avea 22 m și va fi
alcătuită din 4 benzi de circulație de
câte 3,50 m lățime, 4 benzi de încadrare de câte 0,5 m lățime, două acostamente de 1,50 m lățime și o zonă
mediană cu lățimea de 3 m. De o parte
și de alta, vor fi benzi adiționale pentru
trafic pietonal, biciclete și întreținere,
trotuarele având lățimea de 2,80 m
fiecare.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

ACTUALITATE

Investiție gigant:
Podul suspendat peste
Dunăre, la Brăila

UTIL

Certificat pentru
transportul de bunuri
de valoare

Tarife mai mari, loc pentru dezvoltare... răspundere mare...
certificare TAPA. Piața transporturilor de bunuri de valoare pare, cel
puțin la prima vedere, închisă cărăușului de rând. Analizând, însă, în
profunzime, lucrurile nu stau tocmai așa, o companie de transport
orientată către securitate putându-se certifica TAPA TSR 3 fără o
investiție majoră. Despre accesibilitate și proceduri, am aflat mai
multe de la Ionel Popa, ambasador TAPA PSR în România.

C

ertificarea TAPA devine obligatorie, atunci când vrei să
abordezi din ce în ce mai
mulți clienți noi, din zona bunurilor de
valoare. „O astfel de procedură este
cu atât mai accesibilă, cu cât există
o orientare către securitate a managementului companiei. Iar standardul
TAPA TSR 3, aflat la baza celor trei
variante de certificare în zona «trucking security requirements», nu implică
investiții majore, bazându-se, în mare
parte, pe un management al securității
foarte bine pus la punct, care, automat, va genera, în timp, reduceri de
costuri”, ne-a explicat Ionel Popa.

Cerințe de bun simț

„Certificarea TAPA implică investiții
diferite, în funcție de nivelul de certificare. De exemplu, un camion nou
se încadrează, de multe ori, aproape
automat, în cerințele tehnice TSR 3,
pentru că are în dotare, încă din configurația standard, un sistem de blocare
a ușilor, un sistem de alarmă și GPS
integrat. Acestea reprezintă 90% din
elementele tehnologice prinse în certificarea TAPA TSR 3”. Ambasadorul
TAPA PSR în România a precizat că
este, în plus, necesar un sistem mecanic de blocare a remorcii, în cazul
decuplării (de exemplu „king pin”).
Altfel spus, vorbim despre cerințe
de bun simț (nimic SF), care, o dată
îndeplinite, creează acel cadru pe care
se poate construi în siguranță (în cazul
Dacă firma pe care o conduceți are
un parc de cel puțin 10 camioane,
puteți lua în calcul certificarea
TAPA. Dacă, în plus, flota este
nouă, reprezintă, chiar, o pierdere
să nu analizați această opțiune.
Mai ales ținând cont că tarifele de
transport practicate în zona
bunurilor de valoare sunt
semnificativ mai mari.

în care firma vrea să meargă mai departe cu certificarea).
Foarte importante, în momentul
certificării TSR, sunt procesele și procedurile, care trebuie bine puse la
punct. Pe lângă facilitarea certificării
TAPA, acest management al securității, o dată integrat în funcționarea
companiei, va ajuta conducerea să
elimine, în mare parte, pierderile generate de situații neprevăzute.

Câteva exemple de
practici impuse

De exemplu, la angajarea șoferilor,
devine obligatorie verificarea lor la
vechiul loc de muncă și pe baza cazierului furnizat de poliție. „Nu poți să
fii indiferent față de istoricul potențialului tău angajat, pentru că acest lucru

Ionel Popa

se va reflecta, în mod direct, în nivelul
de calitate a serviciilor prestate clienților. De aceea, o procedură pe care
să o respecte, în mod obligatoriu, departamentul de resurse umane reprezintă un «must have». Viitorul angajat
va da, inclusiv, o declarație, potrivit
căreia nu are antecedente, și trebuie
să te asiguri că, dacă a făcut o declarație falsă, poți lua măsuri împotriva
lui. Într-un astfel de context, va intra
în funcțiune un mecanism intern care,
pe baza unei anchete, să permită,
inclusiv, desfacerea contractului de
muncă.”
Managementul stabilește regula,
atunci când spune: „... în această companie, toleranța față de incidentele de
securitate este ZERO!”. Este baza de
la care pleacă departamentul de resurse umane, ca să își facă treaba.
„Este foarte bine să fii conectat cu
toate mediile. Din păcate, nu știu câți
transportatori pun mâna pe telefon,
să se intereseze cu privire la un nou
angajat și nu știu nici în ce măsură,
la capătul firului, există disponibilitatea
să se răspundă sincer”, a mai arătat
Ionel Popa, subliniind că relația dintre
șofer și angajator și modul în care trebuie făcută recrutarea reprezintă un
capitol foarte bine pus la punct, în procedura de certificare TAPA.
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Iată câteva elemente aflate pe lista de certificare. Compania solicitantă trebuie:

Procedurii privind angajarea i se
adaugă proceduri privind încărcarea,
descărcarea, proceduri de verificare
a camionului înainte de comunicare,
dar și proceduri privind comunicarea.
„De exemplu, pentru îndeplinirea
cerințelor de securitate, se impune
existența unui telefon, care să permită
dispeceratului să ia legătura cu șoferul, sau invers. În plus, procedural,
conducătorul auto va ști ce să facă,
în cazul în care este atacat, sau dacă
descoperă un furt din camion (de
exemplu, prelata tăiată).”

- să mențină o listă cu contactele organelor de poliție pe
rutele critice și să pună la punct o procedură, atât la sediu,
cât și pentru șoferi, cu privire la modul de contactare și
coordonare cu autoritățile, atunci când are loc un furt;
- să țină evidența tuturor dovezilor livrărilor, pentru o
perioadă de cel puțin doi ani, care poate fi accesată atunci
când este necesară investigarea pierderii;
- să evalueze rutele și să le verifice, cel puțin o dată pe an,
pentru a se asigura că sunt cele mai sigure, pentru a
minimiza trecerea sau oprirea în zone cu risc ridicat;
aceste informații trebuie furnizate clientului, dacă o
solicită;
- să aibă o procedură pentru identificarea și utilizarea
locațiilor de parcare securizate pentru camioanele
încărcate, așa cum se specifică în nivelurile TSR 1, 2 și 3.

În concluzie...

Certificarea TAPA poate fi realizată
inclusiv intern, în anumite condiții, cu ajutorul unui profesionist în securitate, sau
al unei companii auditate în acest sens.
„Recent, am ajutat compania
Transmec, din Oradea, să se pregătească pentru obținerea Certificatului
TAPA TSR 3. Au trecut auditul, iar, din
punct de vedere tehnologic, investițiile
au fost minime. Concluzia e simplă –
dacă ai 10 sau peste 10 vehicule, devine recomandabil să te certifici TAPA.

În cazul în care nu vrei, poți, măcar,
să consulți standardul TAPA, de pe
site-ul organizației. Sunt reguli de bun
simț, care îți vor reduce pierderile”, a
concluzionat ambasadorul TAPA PSR
în România.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

Mai multe informații privind
certificarea TAPA puteți solicita la
adresa de mail
ionel.popa@one--st.eu.

PUBLICITATE
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- să aibă o persoană desemnată în mod oficial,
responsabilă de securitatea lanțului de aprovizionare și cu
monitorizarea programului TSR;
- să dispună de o politică scrisă de securitate a lanțului de
aprovizionare – adoptată de conducere;
- să existe proceduri specifice pentru manipularea
încărcăturii cu valoare ridicată, în conformitate cu
procedurile TSR; procedurile specifice se aplică, de
asemenea, subcontractanților solicitantului;
- să elaboreze o politică scrisă (comună cu clienții) pe care
să o pună în aplicare, pentru a se asigura că toate
pierderile de transport sunt investigate; aceasta include
(dar nu se limitează la) notificarea cumpărătorului în
privința furturilor suspectate sau cunoscute și inițierea
investigațiilor în termen de 24 de ore;

LIDERI INSPIRAȚI

Ședințe valoroase
sau pierdere de timp?
Pentru a măsura cultura unei companii, eficiența ei și potențialul,
asistă la o ședință de echipă – vei vedea și experimenta cultura
acelei organizații.

Ș

tim că, în majoritatea organizațiilor, indiferent că sunt în mediul
corporatist, sau în cel antreprenorial, când spui cuvântul „ședință”
auzi frecvent: „Aaaa... iar?!... La câtă
treabă am!...”. Reacția oamenilor la
cuvântul „ședință” este firească; mulți
s-au săturat de întâlniri care nu servesc unui scop anume, ci, mai degrabă, sunt „pastile de informație” servite
angajaților, – întâlniri formale, cronofage, în care sunt expuse luptele
de putere între oamenii cei mai influenți din mediul respectiv, frecvent plictisitoare, în care participanții răspund
la emailuri sau stau pe WhatsApp,
dorindu-și să se termine totul cât mai
repede. Cunosc mulți oameni care se
plâng că marea parte a timpului lor în
organizație o pierd în ședințe inutile.

Rodica
Obancea

Ședința – o
micro-oglindă a
organizației, ca
întreg

Modul în care oamenii lucrează
împreună, într-un spațiu și un timp comun, spune foarte multe despre gradul
de eficiență și de sănătate al organizației respective și despre fisurile prin
care se scurg energia, timpul, banii și
motivația lor. Ședința este unul dintre
principalele instrumente de management, însă, cel mai adesea, managerii
nu conștientizează acest lucru și fie
abuzează de folosirea lui, fie nu îl folosesc la adevărata sa valoare.
În calitate de coach de echipe, antrenez echipe manageriale, de vânzări, achiziții, cercetare și dezvoltare,
echipe de proiect – să învețe, împreună, cum pot atinge rezultatele pe
care și le doresc. Antrenamentul unei
echipe are loc, cel mai adesea, în cadrul ședințelor – acolo este terenul de
lucru împreună, locul în care, împreună, aleg, conștient sau inconștient,
cum colaborează, cum se completează, cum câștigă sau pierd timp, bani,
energie, cum învață sau mențin, împreună, aceeași zonă de confort. Din
proiectele de coaching de echipă am
învățat că, indiferent de mărimea organizației, pentru a fi performantă și a
atinge rezultate înalte, este nevoie de

ședințe la fel de performante și de
centrate pe rezultat.
Responsabilitatea pentru ședințe
performante, centrate pe rezultat, este
împărțită: fiecare angajat este responsabil pentru tipul său de prezență și
contribuție în ședință și managementul
este responsabil pentru cadrul și procesele în care se desfășoară aceste
ședințe.

Fiecare are o
responsabilitate
individuală

Sunt ședințe în care știi care este
obiectivul și care este locul tău în
atingerea obiectivului respectiv, dar și
ședințe în care ești invitat să participi
și nu știi ce cauți acolo. Asumarea
responsabilității individuale de parti-

cipare presupune să ne clarificăm asupra rezultatului personal pe care vrem
să îl avem la finalul ședinței, precum
și cum putem să contribuim cu idei,
soluții, perspective la subiectele aflate
pe agendă sau care sunt de interes
pentru toți participanții. Când sunteți
invitați la ședințe și nu știți de ce vă
aflați acolo, responsabilitatea individuală presupune clarificarea tipului de
contribuție dorită, în acel loc și pe subiectul respectiv.
Întâlnesc, frecvent, angajați care
vin la ședință în virtutea inerției, fără
să își fi clarificat ce rezultate își doresc
să obțină din întâlnirea respectivă,
fără să se pregătească, fără să parcurgă materialele primite sau să se
documenteze pe temele care apar în
agendă. Pleacă din ședință la fel, fără
să fi clarificat ce este important pentru
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ei, fără un plan de acțiune clar și specific, fără să fi avut, măcar, o contribuție relevantă; ei sunt cei pentru care
ședința este o pierdere de timp.

La nivel strategic, managerii sunt
cei care setează cadrul, procesele
potrivite, comportamentele care servesc cel mai bine obiectivele dorite.
Cu cât structura ședințelor este mai
bine aliniată cu obiectivele și rezultatele care trebuie atinse, cu atât mai
mult crește probabilitatea de a atinge
respectivele rezultate.
Am antrenat, la un moment dat, o
echipă managerială care avea ca
obiectiv crearea unei reputații bune în
grupul din care făceau parte și în piață,
prin calitatea produselor livrate și prin
profitul realizat. Modul în care organizația respectivă lucra, la momentul
începerii proiectului de coaching, era
unul foarte concentrat în activitatea
operațională. Ședințele aveau loc, cel
mai adesea, când apărea o problemă
gravă, iar ședințele periodice erau me-

eficiența timpului petrecut împreună.
Au început să apară, în ședințele lor,
și comportamente de confruntare a
ideilor managerului general, de chestionare a unui anumit mod de a face
lucrurile, dar și idei intuitive, care nu
erau, neapărat, justificate prin date,
cifre... ci, doar, ca modalitate de exprimare a percepției pe un anumit subiect.
Mediile organizaționale sunt din
ce în ce mai complexe și dinamice și
asta se vede și în munca în echipă.
Într-un grup de persoane care au competențele necesare pentru rolul profesional pe care îl îndeplinesc, oamenii
fie știu să muncească singuri, fie în
doi, dar s-ar putea să nu știe cum să
funcționeze performant într-o echipă.
Și, de cele mai multe ori, tocmai aici
este și punctul slab, în performanța
unei organizații. Numeroasele probleme de colaborare din ecosistemul unei
organizații reprezintă un potențial
neexplorat – o zonă căreia merită să
îi acordăm atenție, ca manageri și specialiști, pentru o calitate crescută a
vieții organizaționale.
Rodica OBANCEA

Executive & Team Coach

rodica@rodicaobancea.ro
PUBLICITATE
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La nivel managerial,
responsabilitatea
este strategică și
operațională

reu amânate din cauza unui „incendiu”
care trebuia stins urgent. Deciziile erau
luate doar la vârf, de către directorul
general, care purta întreaga responsabilitate pentru atingerea obiectivelor
organizației.
Pentru a implementa noul obiectiv,
managerii și-au dat seama că, în modul actual de operare, ar fi imposibil
– au regândit o structură de lucru
aliniată cu noul obiectiv: ședințe strategice de management în care s-au
concentrat pe progresul pe care îl fac
în direcția dorită și intervențiile cu
impactul cel mai mare și ședințe operaționale de management, în care contribuiau la eficientizarea proceselor
interne, a resurselor alocate și a calității produselor.
Au regândit și modul în care erau
luate deciziile, creând limite de decizii
și investind fiecare angajat cu decizie
locală, în aria lui de experiență, aliniată
cu obiectivul de a crește calitatea și
de a mări profitul.
Asumarea noului obiectiv a condus
și la schimbarea comportamentelor în
ședință: de la întâlniri conduse de
directorul general, care făcea agenda,
lua notițe, lua decizii și vorbea cel mai
mult, la una în care fiecare manager
contribuia la luarea deciziilor și la

VIAȚA VĂZUTĂ PRIN PARBRIZ

Între
onorabilitate
și prestigiu

„Orice ai face,
prestigiul trebuie să
rămână intact; e ca
fondul de rulment,
nu te atingi de el.”
Teodor Mazilu

Ca în oricare alt domeniu economic, și în transporturile rutiere,
pentru a putea aprecia o firmă, vrem să ne bazăm pe informații
reale și obiective. Oricât de multă încredere am avea într-o
persoană sau într-o firmă, nu îi putem crede „pe cuvânt”. În
general, se iau în calcul reputația, capacitatea financiară și, nu în
ultimul rând, competența profesională.

A

ceste condiții sunt, în esență, cele stabilite de
lege privind accesul la profesia de operator de
transport rutier (la care se adaugă condiția privind
sediul efectiv și stabil în România).
Cu toate că toți actorii din industria transporturilor
rutiere trebuie să îndeplinească aceleași condiții,
diferențele dintre companii sunt semnificative. Nu mă
refer, aici, la mărimea firmei, la numărul de camioane
sau autocare, la numărul de șoferi și nici măcar la puterea
financiară.
Ce îi deosebește, în piață, pe doi transportatori cu
același număr de vehicule și același număr de șoferi?
Care este drumul de la onorabilitate la prestigiu?

Un drum lung...

Imaginea unei companii este dată de strategiile pe
care le adoptă. Impactul psihologic pe care îl creează
imaginea unei firme este deosebit de important pentru

Cristian
Sandu
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... plin de capcane

Nu uita de onorabilitate!

Se spune că este mai ușor să ajungi în vârf, decât
să te menții acolo. La fel este și cu prestigiul... o dată
obținut, acesta trebuie păstrat. Cea mai mare greșeală
este ca transportatorul de prestigiu să nu se mai
gândească decât la modul în care să-și păstreze imaginea și să uite de condițiile referitoare la onorabilitate.
Echilibrul între imaginea dorită și cea real percepută este
apanajul prestigiului.
În final, o ultimă remarcă. Nu faceți greșeala să considerați că numai firmele mari pot fi firme de prestigiu.
Prestigiul este un atribut al tuturor celor care și-l doresc
și investesc în el.

Psiholog pr. Cristian SANDU
Cabinet de psihologie autorizat

E-mail: psih.cristian.sandu@gmail.com
Mobil: 0751 364 575

PUBLICITATE

Că acești doi termeni, onorabilitate și prestigiu, nu
înseamnă același lucru, este cunoscut. Mai puțin știut
este faptul că, uneori, din dorința de a ieși în evidență,
de a ocupa prim-planul (sau prime time-ul), o firmă de
transport își subminează, involuntar, propriul prestigiu.
Altfel spus, presiunea pusă asupra transportatorului,
concretizată prin decizii discutabile în încercarea de a fi
cunoscut de cât mai multă lume, îi scade autoritatea
morală și capacitatea de influență. Un exemplu în acest
sens este politica unei companii care pune accentul mai
mult pe atragerea de noi clienți, în defavoarea fidelizării
celor deja existenți. Confruntați cu o pierdere a interesului
din partea transportatorului, cu oferte devenite neatractive,
clienții existenți, care formează un nucleu, se pot orienta
către concurență. Iată cum decizia de a câștiga piață,
gestionată incorect, îi îndepărtează pe partenerii existenți.
O altă problemă este cea legată de „facilitățile” sau
„cedările” acordate prea ușor. În dorința de a face față
concurenței și de a fi percepuți ca parteneri „flexibili”,
unele firme de transport recurg la compromisuri, care le
afectează imaginea și, în timp, chiar credibilitatea. Un
exemplu ar fi prețul la care acceptă să efectueze transporturile. Nu intru în amănunte, recurg doar la a parafraza
o reclamă celebră: „prietenii știu de ce”!

șoferi devin fideli firmei și, astfel, scade semnificativ
fluctuația de personal. Nu în ultimul rând, o firmă de
prestigiu va găsi mult mai ușor să angajeze personal,
ceea ce, în condițiile crizei de șoferi, nu este puțin lucru.
În exterior, prestigiul unei firme este de natură să
atragă clienții. Mai mult decât atât, este vorba de clienți,
la rândul lor, de prestigiu, care nu-și pot permite să colaboreze cu „necunoscuți”. Un alt beneficiu ține de faptul
că beneficiarii neserioși, cei care caută, chiar, să escrocheze, rar apelează la firme de prestigiu, în general căutând parteneri mai puțin cunoscuți în piață, mai vulnerabili.

VIAȚA VĂZUTĂ PRIN PARBRIZ

succesul acesteia și, de aceea, se pune problema ca o
companie să-și formeze imaginea dorită, care să o favorizeze atât din interior, cât și din exterior.
Probabil că mulți vor susține ideea că este de ajuns
onorabilitatea firmei, că, mai ales, în cazul în care beneficiarii serviciilor de transport apelează la o casă de
expediție, sunt interesați în principal dacă firma respectivă
este de încredere.
La prima vedere, se poate accepta și această
variantă, dar, dacă facem o analiză mai aprofundată,
vom observa că lucrurile nu stau chiar așa. Onorabilitatea
unei firme de transport confirmă, doar, faptul că aceasta
se încadrează în niște limite normale privind activitatea
pe care o desfășoară. Drumul pe care trebuie, însă, să-l
străbată un operator de transport, de la onorabilitate,
până la prestigiu, este mai lung și, uneori...

Cum scurtezi drumul către
prestigiu

Pentru un operator de transport, menținerea unor
standarde, menținerea prețului la nivelul calității serviciului
de transport oferit, legături funcționale corecte cu salariații
(mai ales cu șoferii), o relaționare pozitivă cu beneficiarii,
dar și cu ceilalți transportatori din piață, susținerea unor
activități de comunicare și relații publice adecvate sunt
tot atâtea modalități de a scurta drumul de la onorabilitate,
la prestigiu.
Care sunt avantajele transportatorului care a străbătut
drumul de la onorabilitate, la prestigiu? Ce câștig are firma
care este catalogată ca fiind de prestigiu?

Șoferi mândri de locul de muncă,
clienți serioși

Avantajele pot fi identificate atât în interiorul, cât și
în exteriorul companiei de transport, indiferent că este
de marfă sau de persoane.
În plan intern, putem vorbi de o creștere a performanțelor conducătorilor auto, al căror statut social și, mai ales,
profesional ridicat (datorită prestigiului firmei) favorizează
un comportament pozitiv, atât în trafic, cât și în relațiile cu
beneficiarii, sau cu organele vamale sau de control. Acești
octombrie 2017 ............................................................................................................................................
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Toate daunele
în sarcina
transportatorului?
Asko International Insurance Broker a inițiat un proiect, la nivel
național, ASKO ACADEMY, care se va desfășura sub forma unei
întâlniri anuale cu companiile de transport.

P

rima sesiune a avut loc în data
de 12 septembrie, în Timișoara. Interesul manifestat de către transportatorii prezenți și, mai ales,
implicarea în dezbaterile interactive
au demonstrat utilitatea proiectului.
Au fost prezentate foarte multe situații în care transportatorului îi sunt
reținuți banii, în mod abuziv, din contracte de transport deja prestate, în
contul și pe seama unor prejudicii care
nici nu fac obiectul răspunderii transportatorului.
Din păcate, nu este o noutate pentru noi, cunoscând, deja, foarte bine
aceste aspecte, însă, ca scurtă concluzie:
NU - transportatorul nu este responsabil pentru absolut toate reclamațiile de daună pretinse de contractant,
mai ales pentru încărcările defectuoase
și insuficiența sau defectuozitatea ambalajelor.
NU toate deplasările mărfurilor în
semiremorcă sunt din vina transportatorului.

Conform
contractului...

Destinatarul, sau cel care dispune
de marfă, are obligația să îl descarce
pe transportator și, evident, are dreptul
să solicite despăgubire, la fel cum și
transportatorul are dreptul să se apere, putând invoca elementele exoneratoare, atunci când este cazul.
Vorbind de profesioniști și conform
principiului de drept „nemo censetur
ignorare legem”, nimeni nu poate invoca necunoașterea legii, în consecință,
nici beneficiarul nu poate invoca acest
fapt, și nici transportatorul.
Pornind de la caracterele juridice
ale contractului de transport, esențial
este caracterul comutativ – a se reține
că este contractul la încheierea căruia
părțile cunosc întinderea prestațiilor
la care se obligă și pot aprecia valoarea acestora ca fiind echivalentă. Prestația fiecărei părți reprezentând echivalentul contraprestației celeilalte părți.
Astfel, transportatorul trebuie să
fie conștient de întinderea prestației la

Alin Dicu

„Prin acest proiect, ne propunem
ca, împreună, să aducem un plus
de claritate în înțelegerea
răspunderii transportatorului și să
oferim participanților consultanță
gratuită, cu privire la aplicarea
normelor CMR.”

care se obligă – deplasarea mărfurilor
de la punctul A la punctul B – și, totodată, cunoaște prețul pe care urmează
să îl primească din partea contractantului său. Pe de altă parte, contractantul cunoaște dreptul său de a-i fi
deplasată marfa de la punctul A la
punctul B și obligația la care se angajează, respectiv de a achita transportatorului prețul stabilit.
Pentru a înlătura orice dubiu cu
privire la răspunderea absolută și pentru a înțelege complet limitele răspunderii, primordial este să cunoaștem
specificitatea contractului de transport.
Putem concluziona că transportatorul
este obligat la plata despăgubirilor
doar atunci când prejudiciul a fost provocat din culpa sa, pentru că existența
răspunderii civile presupune întrunirea
cumulativă a unor condiții, unanim acceptate de doctrina juridică: fapta
ilicită, prejudiciul, raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită și prejudiciu,
vinovăția autorului.
Alin DICU

Branch Manager Asko International

Insurance Broker

alin.dicu@asko24.com
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Cum se vinde
o companie?

În contextul liberalizării pieței de transport, dar și al istoricului
anumitor companii din România, care se apropie, cu pași rapizi,
spre un transfer între generații, discuțiile privind vânzarea unei
companii au devenit din ce în ce mai des întâlnite și relevante, în
mediul de afaceri local și al industriei de transport.

E

xistă multe motive care pot
conduce la dorința de a vinde
o companie, dar nu vom insista asupra acestora, în prezentul articol.
Motivele pot fi personale, financiare,
determinate de evoluția societății, sau
de politica de afaceri. Indiferent de
natura acestora, vânzarea cu succes
a unei companii este un proces complex și, drept urmare, necesită o planificare riguroasă, o implementare cu
succes a aspectelor agreate în faza
planificării, mai ales răbdare și încredere în partenerii aleși pentru asistența
oferită în acest proces.

Planificarea
tranzacției

În prima etapă, trebuie conturată
o echipă și agreată o perioadă de timp
pentru acest proiect de sine stătător,
privind vânzarea unei companii (o medie de 1 – 2 ani). De asemenea, trebuie stabilite obiectivele unei astfel de
vânzări, respectiv vânzarea integrală
sau parțială a companiei, valoarea
estimativă pentru care tranzacția poate fi realizată sau menținerea managementului.
În acest sens, ar trebui efectuată
o evaluare preliminară (recomandăm
utilizarea unui evaluator independent),
pentru a se efectua o primă reconciliere între așteptările asociaților companiei românești și valoarea de piață
a acesteia. Această evaluare preliminară diferă de o evaluare completă a
societății, aceasta din urmă fiind recomandat să fie efectuată ulterior momentului în care un potențial cumpărător și-a manifestat interesul, în acest
sens.
De asemenea, modalitatea în care
se poate realiza în mod eficient, din
punct de vedere operațional, juridic și
fiscal, vânzarea companiei este un
aspect care trebuie planificat cu atenție. Spre exemplu, în cazul în care
compania furnizează servicii de transport și activități în domeniul imobiliar

(deținerea unor clădiri, dezvoltarea
unor proiecte imobiliare în vederea
închirierii acestora etc.), o divizare a
companiei în două societăți operaționale, cu scopul de a vinde doar societatea/activele nete aferente activității
de transport, ar putea fi luată în considerare. În plus, aspectele fiscale
trebuie, de asemenea, avute în vedere, fără ca acestea să reprezinte principalul obiectiv al tranzacției. În acest
sens, vânzarea unei companii de către
o societate de tip holding va reprezenta o tranzacție neimpozabilă la
nivelul holdingului, aspect favorabil,
comparativ cu vânzarea acțiunilor în
companie, în cazul în care acestea ar
fi deținute de către asociații persoane
fizice, în mod direct, tranzacție care
este supusă impozitării în mod corespunzător.
Confidențialitatea anumitor informații deosebit de importante, precum
clienții existenți, strategia de afaceri în
perioada următoare, modul de operare
etc., trebuie luată în considerare, dar
și identificarea anumitor bariere în etapele preliminare de analiză și negociere, cu scopul ca aceste informații
să nu fie divulgate competitorilor societății, interesați de achiziție.

Cât valorează
compania?

Conform standardelor internaționale de evaluare, valoarea de piață
(inclusiv a unei companii) este suma
estimată pentru care o proprietate va
fi schimbată, la data evaluării, între
un cumpărător decis și un vânzător
hotărât, într-o tranzacție cu prețul determinat obiectiv, după o activitate de
marketing corespunzătoare, în care
părțile implicate au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.
În baza acestui cadru conceptual,
informațiile utilizate pentru evaluarea
unei companii constau în situațiile
financiare, contractele și dosarul juridic

Alexandru
Boboc

al societății, proiecțiile financiare, planul de afaceri, precum și discuțiile cu
acționariatul și managementul societății.
De asemenea, există trei metode
principale de evaluare a unei companii, respectiv valoarea activelor nete
(total active – total datorii), această
metodă dovedindu-se o abordare
prudentă, conservatoare, întrucât prezintă valoarea societății la o anumită
dată, fără să țină cont de proiecții
financiare și rezultatele viitoare ale
societății și, drept urmare, este metoda
preferată de către cumpărător. A doua
metodă constă în estimarea fluxurilor
financiare viitoare („discounted cash
flows”) și, deși se bazează și pe rezultatele anterioare și cele prezente ale
societății, aceasta ține cont și de
previziunile societății, planul de afaceri
al companiei. Se poate deduce că
această metodă se bazează pe anumite variabile, ale căror validitate și
subiectivitate trebuie testate de către
un evaluator independent și, drept
urmare, această metodă poate prezenta scenariul optimist pentru vânzătorul companiei. Metoda tranzacțiilor
comparabile se aplică destul de rar în
practică, întrucât aceasta este specifică situațiilor în care există un număr
semnificativ de tranzacții încheiate,
având ca obiect întreprinderi comparabile cu întreprinderea evaluată. Nu
este necesar ca acestea să fie identice, dar este necesar să existe caracteristici similare.
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Cine o cumpără?

Există două categorii principale de
posibili cumpărători pentru o companie: i) competitori și alți participanți din
piață, cu activități conexe, sau ii)
fonduri de investiții. Prima categorie,
reprezentată de competitori și alți
participanți din piață, cu activități conexe, se dovedește, în practică, să fie

varianta optimă, datorită faptului că
există anumite sinergii între activitățile
deja desfășurate de către cumpărător
și cele desfășurate de către compania
avută în vedere pentru vânzare, precum majorarea cotei de piață, knowhow-ul și procesele din cadrul companiei, care pot fi extinse și la nivelul
activităților cumpărătorului etc. Drept
urmare, această categorie de cumpărători sunt dispuși să plătească un
preț mai mare decât fondurile de investiții, aceștia din urmă achiziționând
o companie, cu scopul principal de a
obține un randament viitor superior,
în contextul unei posibile vânzări
ulterioare a companiei.
Pentru identificarea posibililor
cumpărători vă recomandăm demararea discuțiilor cu furnizori de asistență de specialitate în acest domeniu
și interpunerea acestora în derularea
discuțiilor și negocierilor, cu scopul de
a proteja reputația și confidențialitatea
informațiilor din cadrul companiei
supuse procesului de vânzare.

Procesul de
due-diligence

Ulterior etapei de planificare și a
revizuirii preliminare a activităților com-

paniei, specialiștii în furnizarea de
servicii de specialitate pentru astfel
de tranzacții pot întocmi un memorandum de informare (denumit în practică
și „teaser”), în baza căruia sunt prezentate, în linii generale, activitățile
companiei, acesta fiind pus la dispoziția posibililor cumpărători. În cazul în
care posibilii cumpărători sunt interesați de mai multe detalii, în vederea
încheierii unei tranzacții de achiziție
a companiei, se încheie o scrisoare de
intenție din partea cumpărătorului și
un acord de confidențialitate, cu
scopul derulării unui proces de duediligence, în baza căruia se efectuează o analiză detaliată a companiei, în
vederea identificării riscurilor, oportunităților de afaceri, precum și a valorii
de piață a societății.
În cadrul procesului de due-diligence, sunt revizuite aspecte juridice,
comerciale, financiare și fiscale, iar
prezentarea, pe scurt, a aspectelor
relevante, în contextul unei astfel de
tranzacții, va constitui tema unui articol
viitor.
Alexandru BOBOC

Consultant fiscal și Partener Jinga & Asociații

Alexandra CIUCĂ
Consilier juridic

PUBLICITATE

UTIL

În vederea obținerii unor rezultate
cât mai precise, care să contureze
valoarea companiei, prin raportare la
toate componentele acesteia, privite
ca un întreg, este necesară o analiză
comparativă și consolidată a celor trei
metode de mai sus. Ca și regulă generală, valoarea activelor nete este un
bun punct de plecare pentru determinarea valorii minime de piață, în timp
ce, în baza metodei privind estimarea
fluxurilor financiare, se poate determina o valoare de piață maximă, care,
în practică, poate reprezenta, în medie, de 8 – 10 ori valoarea EBITDA
(Earning Before Interest Tax Depreciation & Amortization – Profiturile înainte
de deducerea dobânzilor și a impozitului și de includerea deprecierii și a
amortizării), aceste valori putând fi
comparate cu tranzacții similare.

PIAȚĂ

Bugetul „Rabla”,
suplimentat cu
25 milioane lei

Bugetul Programului „Rabla” a fost suplimentat de Ministerul
Mediului cu 25 milioane de lei, pentru încă aproximativ 4.000 de
persoane fizice, mărind la 25.000 numărul beneficiarilor.

T

otodată, au fost modificate mai
multe termene. Astfel, sesiunea de depunere a dosarelor
de acceptare din partea persoanelor
juridice va fi prelungită până la 30 noiembrie, astfel încât să se creeze posibilitatea accesării Programului de cât
mai multe instituții și autorități publice,
care depind de rectificarea bugetară.
„În cazul «Rabla Plus», au fost demarate modificări, prin includerea unei
noi categorii de autoturisme, de la 1
ianuarie 2018, și anume cvadriciclurile
electrice, introducându-se, în același
timp, și un procent maxim de finanțare
de 50% din prețul de achiziție a
autovehiculelor electrice, ținând cont
de valoarea ecotichetului – de aproximativ 10.000 euro – raportată la prețurile scăzute ale noilor categorii de
autovehicule eligibile”, precizează
Ministerul Mediului.
O altă modificare este eliminarea
termenului de 31 decembrie până la
care pot fi emise facturile de achiziție
a autovehiculelor electrice noi, ținând
cont de perioadele mari de timp necesare producătorilor pentru livrarea
autovehiculelor respective. Astfel, facturile vor fi emise în 120 de zile de
valabilitate a notelor de înscriere a
persoanelor fizice și juridice, fără a

mai fi condiționată livrarea autovehiculelor până la sfârșitul anului fiscal.
Totodată, s-a considerat necesară
introducerea unui termen de maximum
60 de zile de la acceptare, de către
Administrația Fondului pentru Mediu,
a dosarelor depuse de persoanele
juridice, în care acestea trebuie să se
înscrie la producătorii validați, în vederea îndeplinirii formalităților de
achiziție a autovehiculele electrice noi.

În clasamentul celor mai comercializate mărci auto electrice, primul
loc este ocupat de BMW, cu 55 de
unități, urmat de Mercedes-Benz, cu
45 de exemplare, Renault, cu 20,
Mitsubishi și Volkswagen, cu câte 16,
Audi, cu 11, Porsche și Volvo, cu câte
6 exemplare. Cele mai multe mașini
hibride vândute sunt Toyota (1.019),
apoi Lexus (88), Kia (9), Hyundai (3)
și Mercedes-Benz (2).

Valoarea ecotichetului pentru un
autovehicul nou 100% electric, de
10.000 de euro, și de 4.500 euro pentru cele hibrid plug-in, i-au atras pe
români, care au cumpărat, în primele
8 luni, 1.518 autovehicule ecologice (hibride și electrice 100%) noi. Creșterea
a fost de 161% față de aceeași perioadă
a anului anterior, când au fost 1.195 de
unități, în creștere cu 205% față de
2015, potrivit Asociației Producătorilor
și Importatorilor de Autoturisme (APIA).
Din total, 184 sunt electrice 100%, față
de numai 67 de unități anul trecut, în
aceeași perioadă. Ponderea autoturismelor ecologice în totalul vânzărilor, la
nivel național, a fost de 1,9%.

România are nevoie, rapid, de o
strategie eficientă de impozitare a autoturismelor, pentru a stimula înnoirea
parcului auto, deoarece eliminarea
taxei de timbru a accelerat creșterea
importurilor de mașini rulate, la peste
337.000, în primele opt luni, cu 110%
mai mult comparativ cu întreaga perioadă a anului trecut. „În timp ce alte
țări pregătesc trecerea la mașini electrice, România este invadată de mașini vechi, care reprezintă surse de
poluare dăunătoare sănătății, dar și
de riscuri în trafic”, a fost semnalul de
alarmă tras în conferința PwC dedicată sectorului auto, desfășurată la București. Vârsta medie a parcului auto
național va crește, anul acesta, la 13,1
ani, întrucât numărul autoturismelor
rulate importate, cu o vechime mai
mare de 10 ani (normele Euro 3 și
Euro 2), s-a dublat, față de 2016.
„O variantă pe care au utilizat-o și
alte state membre, ce poate da
rezultate bune în România, ar putea
fi utilizarea armonizată a unei taxe de
primă înmatriculare, corelată cu sistemul de impozitare anuală a autoturismelor, care să ia în considerare și
nivelul de emisii de CO2, și norme de
poluare, însă trebuie formulată inteligent, astfel încât să nu încalce prevederile legislației comunitare”, propune Daniel Anghel, Liderul Sectorului
de Automotive, PwC Europa Centrală
și de Est.

1.518 mașini
ecologice, în 8 luni

PwC, alarmat de
poluare
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PIAȚĂ

Industria auto, 47%
din exporturile
României

Industria auto este unul dintre principalii piloni ai economiei românești,
alături de retail și IT: are peste 150.000
de angajați și a contribuit la 47% din
exporturi, în 2016, conform studiului
realizat de Euler Hermes. Industria
autovehiculelor a înregistrat, în 2016,
o creștere cu 9% față de 2015, iar
media globală a avansat cu 1,6%. În
acest ritm, se poate vorbi despre un
avans de 6 – 7% pe an, până în 2020.
Până acum, sectorul a fost condus
de producătorii de automobile, unde
Dacia-Renault a fost pe locul 11 la
nivel european, cu aproape 360.000
de unități, în 2016. În prezent, cea
mai mare parte a creșterii provine de
la producătorii de piese și componente
auto. În ceea ce privește piața furnizorilor, aceasta include atât fabrici de
producție proprii, cum sunt Daimler,
cât și numeroși contractori, precum
Delphi, Draexlmaier, Leoni sau
Continental, dar și antreprenori locali
mici, care, la rândul lor, sunt furnizori
pentru marile companii producătoare.
Din punctul de vedere al evoluției
pieței interne, industria automobilelor
s-a apreciat, în trimestrul IV 2016, pentru autoturisme noi (-1,7% Q1 - Q2,
până la 32.500 unități), însă a scăzut
puternic, în general din cauza încetinirii vânzărilor la mâna a doua, până
la 101.500 de autoturisme vândute
(-15,2% Q1 - Q2), mai relevă studiul.
Anul 2016 a fost unul dintre cei
mai buni din ultimul deceniu, cu o creștere de 17,4% a numărului de înmatriculări, ajungând la 510.000 de
unități, dintre care automobile noi rePuncte for te:

prezintă aproximativ 22% (115.000 de
unități).

Client important
pentru companiile de
transport

Industria auto reprezintă, pentru
companiile de transport, un client
extrem de important, fapt confirmat, de
altfel, de cifrele statistice. Piața leasingului financiar a crescut cu 25%, în 2016,
până la două miliarde de euro, dintre
care aproape 77% reprezintă automobile și vehicule utilitare ușoare. Companiile au reprezentat 97% din totalul

Analiza SWOT

- potențial de creștere a volumelor, generată de cererea externă;
- evoluția tehnologică ar putea crește abilitatea de ajustare a costurilor și
recuperare a profitabilității.
Puncte slabe:
- ciclicitatea sectorului;
- transparența limitată pe evoluția financiară a subsidiarelor care fac parte
din grupuri internaționale.
Opor tunități:
- creșterea puterii de cumpărare a consumatorilor, care alimentează vânzările
interne de autovehicule;
- capacitățile locale în IT ajută la dezvoltarea unor centre regionale de
inginerie/IT, pentru companiile furnizorilor;
- subvențiile fiscale ar putea să rămână o pârghie în atragerea de noi
investitori.
Amenințări:
- infrastructura defectuoasă reprezintă o amenințare serioasă pentru
asigurarea unor timpi rapizi de livrare, esențiali pentru menținerea și
atragerea de noi investiții;
- oferta de personal calificat rămâne limitată, în condițiile în care cererea
înregistrează creșteri constante;
- potențiale șocuri, cauzate de către costurile de mediu (vezi VW), costurile
tehnice (Takata/Toyota) sau de către fluctuațiile costurilor cu materiile prime.

clienților de leasing financiar, ele fiind
urmate de persoanele fizice, 2%, și 1%
de sectorul public.
Flota de autovehicule în leasing
operațional a crescut cu 8%, până la
60.000 de vehicule, în 2016 (adică
aproximativ 13% din toate înregistrările de autoturisme noi), cu așteptări
de creștere similare pentru 2017.
Cifra de afaceri totală a sectorului
auto, în 2016, a depășit 20 de miliarde
de euro, fiind determinată de exporturi,
pe măsură ce piața locală este relativ
mică și se concentrează pe vehiculele
second-hand. Principalele companii
auto care activează în Romania sunt:
Dacia (cifră de afaceri de 4,2 miliarde
euro în 2015), Ford (0,8 miliarde euro),
iar din urmă vine grupul Volkswagen,
în calitate doar de comerciant și distribuitor, cu o cifră de 0,4 miliarde euro.
Principalii producători de componente și consumabile sunt: Continental
(5 divizii), cu cifra de afaceri totală de
2,3 miliarde euro, Autoliv (sisteme de
securitate), cu 0,7 miliarde euro,
Takata (volane), cu 0,5 miliarde euro,
Michelin, cu 0,5 miliarde euro și
Delphi, cu o cifră de 0,4 miliarde euro.
Potrivit aceluiași studiu, piața auto
este dominată de grupurile Dacia
(Renault), Continental și alte grupuri
cu prezență globală (TRW, Bosch,
Delphi, Ford și alții).
Euler Hermes este liderul global
în asigurarea de credit comercial și
un recunoscut specialist în domeniul
garanțiilor și colectării creanțelor.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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LOG I S T I C Ă

Potențial sau
perfor manță?

etapă de dezvoltare se
preconizează că va fi demarată la
sfârșitul acestui an și va presupune
construirea a aproximativ 13.000 mp
de noi depozite.

ȘTIRI

CREȘTEREA ECONOMICĂ
A SĂRIT DE 6%

Testele realizate în depozitele
companiilor care fac parte din
Juriul Concursului
Echipamentul Anului în
România – Ediția 2017 se

PWC: ROMÂNIA ARE CEL
MAI MARE DEFICIT DE
ÎNCASARE A TVA DIN UE

Potrivit unui studiu al Comisiei
Europene, România rămâne statul
membru care înregistrează cel mai
mare deficit de colectare de TVA, de
37,2% (diferența dintre sumele de
TVA ce ar trebui colectate și
încasările efective din TVA). Aceasta
se traduce într-o sumă neîncasată
de aproximativ 7,7 miliarde de euro.
„Pentru a pune lucrurile în context,
suma necolectată din TVA este mai
mare decât alocările bugetare ale
României, în anul 2017, pentru
educație, investiții în infrastructură
sau sănătate”, a declarat Daniel
Anghel, lider impozite și taxe
indirecte PwC Europa Centrală și de
Est. Potrivit studiului, România a
înregistrat o îmbunătățire, în privința
colectării de TVA, pe parcursul
anului 2015. „Evaziunea în zona de
TVA s-a diminuat, în principal ca
urmare a trecerii la cota redusă de
TVA pentru produsele alimentare și
a măsurilor colaterale, cum ar fi
taxarea inversă și limitarea plăților în
numerar. Lupta împotriva fraudei
TVA trebuie să continue și să fie
bazată, în principal, pe
operaționalizarea obținerii
informațiilor fiscale, prin intermediul
infrastructurii IT a ANAF și prin

apropie de final. Echipa Ceva
Logistics, formată din Cătălin
Gogoașă, Contract Manager
și Liviu Nicolae, Warehouse
Coordinator.
automatizarea analizei de risc”, a
conchis Daniel Anghel.

CTP A CUMPĂRAT
CHITILA LOGISTIC PARK

CTP a achiziționat, cu 17,3 milioane
de euro, Chitila Logistic Park (CLP),
de la UBM Development. Această
achiziție este parte a strategiei CTP
de a crește stocul de spații logistice
și industriale deținute pe teritoriul
României, la aproximativ 1 milion
mp, până la sfârșitul lui 2018. Cel
mai nou parc logistic al CTP este
situat pe Șoseaua de Centură, în
partea de Nord-Vest a orașului, la 7
km de autostrada A1 (E81), 12 km
distanță de DN1 (E60), 16 km de
Aeroportul Internațional Henri
Coandă și la circa 13 km de CTPark
Bucharest, respectiv 18,5 km de
CTPark Bucharest West, cele două
proprietăți pe care CTP le mai
deține lângă Capitală. În prezent,
parcul are o suprafață totală de
93.000 mp, din care 45.000 mp
suprafață închiriabilă și 48.000 mp
teren destinat dezvoltărilor
ulterioare. Spațiile pot fi închiriate
începând de la minimum 1.750 mp,
până la 45.000 mp și pot fi folosite
atât pentru activități de depozitare,
distribuție, cât și producție pentru
industria ușoară. Planurile CTP
pentru proprietatea nou achiziționată
includ extinderea acesteia, iar prima

Produsul Intern Brut (PIB) a crescut
cu 6,1%, pe seria brută, și cu 5,9%,
pe seria ajustată sezonier, în al
doilea trimestru din 2017, față de
aceeași perioadă din anul 2016,
potrivit datelor revizuite de Institutul
Național de Statistică (INS).
Totodată, în primul semestru din
2017, Produsul Intern Brut a
crescut, comparativ cu același
semestru din 2016, cu 5,9%, pe
seria brută și cu 5,8%, pe seria
ajustată sezonier. Seria ajustată
sezonier a Produsului Intern Brut
trimestrial a fost recalculată ca
urmare a revizuirii estimărilor pentru
trimestrul al doilea din 2017, nefiind,
însă, înregistrate diferențe
semnificative față de varianta
publicată pe 5 septembrie 2017,
precizează INS. Volumul valorii
adăugate brute, pe ramuri de
activitate, a înregistrat modificări mai
importante în construcții (+4,7
puncte procentuale), administrație
publică și apărare, asigurări sociale
din sistemul public, învățământ,
sănătate și asistență socială (+0,3
puncte procentuale).

MACARA PORTUARĂ
ROMÂNEASCĂ PE
MALURI BULGĂREȘTI

Hiarom Invest a inaugurat
macaraua portuara Hiarom
HCS640, pentru șantierul naval Navi
Arsenal din Varna, unde se
efectuează, în prezent, reparații de
nave civile, precum și militare.
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de acest tip produse în România.
„Cred că avem unul dintre cele mai
moderne produse de pe piață, la ora
actuală. Am folosit convertizoare de
frecvență de ultimă generație, cel
mai modern mod de a controla
motoarele electrice – cel puțin
pentru utilaje de construcții –, la
partea de automatizare există un
PLC de ultimă generație, model
2017, în timp ce, la nivel de
software, putem concura cu piața
internațională”, a declarat Cristian
Ionescu, director de producție al
Hiarom Invest.

PARTENERIATUL GEFCO
– DACIA SE EXTINDE

GEFCO România, subsidiara
Grupului GEFCO, jucător global în
logistica industrială și lider european
în logistica automobilelor, anunță
extinderea parteneriatului său cu

Automobile Dacia. „Automobile
Dacia este unul dintre cei mai de
încredere parteneri GEFCO, alături
de care am construit o colaborare
solidă, pe termen lung, astfel că
suntem încântați să anunțăm
extinderea acesteia. Potrivit planului
strategic de dezvoltare al GEFCO
Group, prioritatea numărul 1 este
aceea de a face parte din strategia
de dezvoltare a clienților noștri.
Avem convingerea că acest
parteneriat cu baze solide va susține
pe mai departe dezvoltarea
regională și operațională a
Automobile Dacia, consolidând, în
același timp, abilitatea noastră de a
satisface cerințele clienților noștri,
prin oferirea de excelență
operațională și prin gestionarea
eficientă a costurilor acestora,” a
declarat Jérôme Chevrolet, Area
Manager pentru regiunea Balcanilor
și Director General al GEFCO
România și Bulgaria. Pe lângă
soluțiile de transport feroviar și rutier
către Franța, Spania, Portugalia și
Italia, oferite pe parcursul ultimilor
nouă ani, GEFCO România asigură,
pentru Dacia, unul dintre principalii
săi clienți, transporturile către zona
Benelux și alte piețe internaționale.
PUBLICITATE

ȘTIRI

Hiarom Invest proiectează și
produce, de 10 ani, o gamă variată
de echipamente feroviare,
forestiere, de construcții și utilități
publice, respectiv macarale
portuare. Primul proiect de acest
gen a fost macaraua portuară HCL
69, instalată la Cernavodă, în
septembrie 2015, potrivit lui Cristian
Ionescu, Director Producție Hiarom
Invest. „Pe data de 29 septembrie
2017, a fost inaugurată macaraua
portuara Hiarom HCS640, în
prezența adjunctului Ministrului
Apărării Naționale din Bulgaria. În
luna septembrie a acestui an,
Hiarom Invest a definitivat proiectul
și execuția macaralei portuare
pentru șantierul naval Navi Arsenal,
din Varna. Navi Arsenal efectuează,
în prezent, reparații de nave civile,
cât și militare”, se subliniază într-un
comunicat de presă. Denumirea
macaralei, HCS 640, provine de la
„Hiarom Crane Shipyard” și 640
tone x metru, reprezentând
momentul de ridicare maxim, și este
o macara de tip „portic”, cu o bază
mobilă, pe sub care este posibilă
circulația vehiculelor rutiere care
deservesc locația. HCS 640 este
una dintre cele mai mari macarale

CONSULTANȚĂ

Potențial sau
perfor manță?

Nu am întâlnit companie pe care s-o vizitez în ultimii cinci ani în
care cineva să nu menționeze faptul că nu se găsesc oameni, că
tânăra generație nu este bine pregătită, că piața forței de muncă
este un dezastru, că nu mai avem specialiști și că, în general, este
din ce în ce mai greu să-ți păstrezi oamenii în companie.

I

ndiferent de zona țării în care porți
această conversație, ceea ce auzi
pare tras la indigo. Nu contestă
nimeni că aceasta este realitatea, dar
ceea ce vă propun este o schimbare
de perspectivă. Cu toții ne dorim să
ne menținem afacerea pe linia de plutire, să ne atingem indicatorii, să nu
avem probleme de cash-flow, să putem munci într-un ritm normal și să
reducem, pe cât putem, incertitudinea
inerentă vremurilor în care trăim și alimentată de multe schimbări în economic, în politic, în ceea ce se întâmplă
în societate.
Companiile sunt conduse pe bază
de obiective, fapt care nu cred că se
va schimba curând, atâta timp cât vom
avea banul ca monedă de schimb și
ne vom raporta la succesul financiar
ca fiind cel mai important reper în succesul unei afaceri. Ce dă, însă, valoare
unei companii și cum ne uităm, în mod
real, la potențialul acesteia?

Trecut. Prezent.
Viitorul, însă...

Indiferent dacă ne uităm la capacitatea de producție, la capacitatea
de a crea și livra servicii, la capacitatea
de a-și asuma investiții sau dezvoltare
teritorială, în final, vorbim, de fapt, de
capacitatea de decizie și de implementare a deciziilor de către echipe.
Și, desigur, menționăm că ne dorim
echipe performante.
Să ne întoarcem la definiția performanței: „PERFORMÁNȚĂ, performanțe, s. f. – Rezultat (deosebit de bun)
obținut de cineva într-o întrecere sportivă; p. ext. realizare deosebită într-un
domeniu de activitate. ♦ Cel mai bun
rezultat obținut de un sistem tehnic,
de o mașină, de un aparat etc. – Din
fr. performance.”
Doar uitându-ne la definiție, constatăm că ideea de performanță este

Madi
Rădulescu

legată de trecut, eventual de timpul
prezent, pe care-l putem percepe. De
ceva ce știm cum s-a întâmplat, cum
a fost pus în practică, un proces pe
care-l putem reconstitui, analiza, înțelege și pe care ne putem propune,
în viitor, să-l îmbunătățim, să îl facem
mai eficient, mai performant. De aici
încep complicațiile, deoarece nu avem
abilitatea de a ghici viitorul și de a ni-l
imagina în totalitatea lui, cu exactitate.
Avem, doar, o capacitate limitată de
estimare și de anticipare. Când ne
uităm la aspecte tangibile, legate de
piață, dezvoltarea tehnologiei, sau alte
aspecte pe care le putem măsura direct, poate părea mai ușor: există modele matematice, modele financiare,
extrapolări. Revenind, însă, la ceea
ce face distincția, în privința valorii
unei companii, ajungem, în final, la
oameni și la capacitatea acestora de
a face față tuturor acestor schimbări,
incertitudini și ambiguități. Iar, în privința estimării potențialului uman, oricât de mult s-a încercat modelarea
comportamentală, domeniul rămâne
unul preponderent subiectiv. Chiar
dacă ai, astăzi, în față un om foarte
performant, nimic nu-ți poate garanta
că va obține aceeași performanță anul
viitor, dacă-și schimbă rolul, dacă i se
schimbă condițiile sau chiar dacă, un

lucru extrem de posibil, se schimbă
colegii de muncă.

Să înveți din mers

Deci, cum ne uităm la potențialul
uman și cum îl putem estima cât mai
bine?
Potențialul, într-una dintre definițiile
sale, reprezintă capacitatea și dorința
de a învăța din experiențele pozitive
și negative, de a aplica lucrurile învățate și de a le folosi în situații viitoare.
Ca să discutăm, în mod real, de
potențial, ar trebui să îl legăm de ceea
ce ne așteptăm să se întâmple în mediul de afaceri și în companiile noastre,
în viitor. Și să înțelegem măsura în
care oamenii pe care-i avem vor fi capabili să se adapteze și să învețe din
mers. Despre aceștia, vom spune ca
au potențial.
Potențialul se regăsește în
capacitatea de a soluționa
situații complexe.

Ne așteptăm ca mediul extern să
devină din ce în ce mai complex – a
crescut diversitatea și numărul de
oferte disponibile în piață, modalitatea
de găsire a datelor disponibile pentru
a lua o decizie devine mult mai accesibilă datorită internetului, factorii de
care trebuie să ții seama provin din
mult mai multe direcții (cerințe locale,
cerințe europene, standarde internaționale). Sistemele de lucru pe care le
introducem în companie creează paradoxuri – intenționăm să simplificăm
și, în aceeași măsură, să creăm sisteme de control, apelăm la soluții digitale, avem nevoie de abilități digitale
din ce în ce mai bine dezvoltate etc.
Iată de ce, dacă angajatul este capabil
să simplifice problemele complexe,
reacționează cu eficacitate în situațiile
neclare și tratează ambiguitatea cu
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curiozitate intelectuală și prezintă interes pentru o multitudine de subiecte.

Pledoaria pentru nevoia de învățare și de adaptare la nou este inutilă.
Totul se mișcă, în jurul nostru, cu o viteză extraordinară, apar aplicații noi,
tehnologii noi, trebuie să vorbim limbi
străine, trebuie să adaptăm, rapid,
procesele și procedurile, pentru a răspunde cerințelor clienților. Avem nevoie de oameni care „se prind repede”.
Ce este important de reținut, în privința
potențialului, este legat de capacitatea
angajatului de a învăța din experiență
și din greșeli; dacă acumulează rapid
noile informații; dacă dă dovadă de

Potențialul se regăsește în
receptivitate la feedback.

Potențialul se regăsește în
capacitatea de învățare.

Putem identifica acest tip de potențial răspunzând la următoarele
întrebări:
• Experiențele sunt aplicate cu succes, în situațiile noi?
• Greșelile de același tip sunt evitate, în situații asemănătoare?
• Pot fi dezvoltate moduri noi de
gândire și idei noi, prin apelarea la
diverse surse de informație (de exemplu, cărți de specialitate, articole, conferințe), iar noile cunoștințe sunt aplicate cu succes?

Cu cât dinamica schimbărilor este
mai mare, cu atât nevoia de a integra,
rapid, feedbackul crește. Receptivitatea la feedback a angajatului este un
factor determinant în a ne uita la potențialul său de dezvoltare pe viitor.
Asta înseamnă că angajatul este deschis la feedback, un feedback formulat
corect, menit să-l îndrume. În general,
are așteptări personale ridicate și se
simte confortabil să folosească critici

constructive, pentru dezvoltarea personală viitoare.
La ce ne uităm, în practică, pentru
a identifica acest potențial?
• Angajatul caută, activ, feedback
pentru dezvoltarea sa personală?
• Feedback-ul constructiv este luat
pozitiv?
• Angajatul își cunoaște punctele
tari și ariile ce necesită dezvoltare?

„Cine face
diferența?"

Încă o dată: este foarte valoros să
aveți angajați performanți. Însă măsura
în care aceștia vor fi capabili să se adapteze din mers, să învețe din mers, să se
descurce în situații de care nu s-au mai
lovit și care au grad ridicat de complexitate, aceste aspecte sunt, cu adevărat,
importante pentru evoluția de viitor. Poate
aveți în jurul dumneavoastră oameni
care nu sunt perfecți, astăzi, dar care
dau dovadă de acest potențial, care va
putea face diferența între succes sau
eșec, în viitor.

Madi RĂDULESCU, MBA, ACC
Managing Partner MMM Consulting

madi.radulescu@mmmconsulting.ro
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siguranță de sine, spunem că are potențial. Cum reușim să-l identificăm?
Răspunzând la câteva întrebări:
• Poate angajatul să-și ofere sprijinul altor angajați în luarea de decizii,
chiar dacă există nesiguranță sau neclarități?
• În procesul decizional, pe lângă
condițiile actuale, sunt luate în vedere
și cerințele viitoare?
• Sunt identificate rapid aspectele
cheie, în momentul confruntării cu situații complexe și probleme?

INTERVIU

Echipamentele
nu sunt totul…

... dar, fără ele, totul devine nimic. Aceasta este concluzia lui
Thomas A. Fisher, Managing Director Sales & Marketing STILL,
care ne-a arătat, în cadrul unei recente discuții, care este rolul
serviciilor și al consultanței în strategia producătorului de
echipamente destinate manipulării mărfurilor, pe o piață într-o
continuă creștere.

Ziua Cargo: Cum a evoluat
piața în ultimii ani?
Thomas A. Fischer: Cererea
pentru soluții intralogistice este din ce
în ce mai înaltă, iar piața s-a remarcat
printr-o creștere foarte dinamică. În
zona EMEA, este vorba, chiar, despre
o creștere din două cifre. Piețele cu
cea mai rapidă ascensiune sunt cele
din Vestul și Sudul Europei, dar și cele
din Europa Centrală și de Est, în afară
de Rusia și Turcia.

Care sunt segmentele cu
cea mai importantă
dezvoltare?
Piața s-a dezvoltat foarte puternic,
în special pe două segmente. În primul
rând, este vorba despre echipamentele „sit-on” pentru depozite, de Clasă
FEM II, și despre echipamentele pietonale, de Clasa III. Acum 15 ani,
acestea dețineau o cotă de 30% din
vânzări, iar, anul trecut, au ajuns la
peste 50%.
O a doua categorie este aceea a
echipamentelor cu contragreutate,
unde se poate observa o tendință importantă de trecere de la motoarele cu
combustie internă, la cele electrice.

În Europa, pentru prima dată,
în 2015 și 2016, precum și la
începutul acestui an,
vehiculele electrice și-au
asigurat o cotă mai mare de
piață decât cele cu motoare
pe combustie internă, atât
diesel cât și LPG.

Unul dintre motivele acestei creșteri îl constituie regulamentele europene privind emisiile, din cauza cărora
vehiculele echipate cu motoare CI
devin din ce în ce mai scumpe, fiind
mai puțin atractiv să investești în astfel
de motoare. Un al doilea motiv este
că echipamentele electrice cu contragreutate devin din ce în ce mai perfec-

ționate, echipamentele electrice fiind,
în prezent, foarte apropiate de performanțele vehiculelor CI. În fine, al treilea motiv este grija față de mediu, pe
care o manifestă tot mai mult clienții
noștri.

Pe ce pun accent clienții,
în cerințele lor?
Piețele se află în schimbare nu
numai în ceea ce privește produsele.
Vehiculele nu mai sunt totul pentru client. Tehnologia și performanțele acestora sunt importante, dar nu mai este
suficient să le oferi numai vehicule, ci
trebuie să te concentrezi pe elaborarea unor soluții.

Clienții caută, în prezent, și
servicii cu valoare adăugată,
cum ar fi transparența
costurilor.

Se așteaptă din partea noastră să
le oferim consultanță, care, în 90%
dintre cazuri, vizează eficientizarea
activității lor, din punctul de vedere al
costurilor. Astfel, în prezent, în afară
de obiectivul de a oferi produse Premium, avem încă două ținte primordiale: servicii post-vânzare care să
asigure funcționarea și disponibilitatea
vehiculelor noastre și competență în
ceea ce privește soluțiile. Aceasta din
urmă reprezintă unul dintre cei mai
importanți factori din industria noastră.
Diferențele dintre caracteristicile
tehnice ale produselor de pe piață nu
mai sunt foarte mari. Dacă introduci,
astăzi, pe piață un element revoluționar, într-un termen mai scurt sau mai
lung, îl vor adopta și ceilalți jucători de
pe piață. Sectorul Premium este mult
mai uniform decât era în urmă cu 10
ani. Deci, este nevoie să te diferențiezi
prin alte tipuri de servicii. De asemenea, este foarte important să rămâi și
din punct de vedere tehnologic cu un
pas înaintea tuturor, nu numai să te

concentrezi pe servicii și consultanță.
Vehiculele nu sunt totul, dar, fără ele,
totul devine nimic.

Ce schimbări de strategie
au generat aceste
tendințe?
În primul rând, procesul de vânzare se schimbă. Gama noastră de produse a crescut semnificativ în ultimii
cinci ani, iar automatizarea și conducerea autonomă necesită, din partea
vânzătorilor, mult mai multe cunoștințe
despre logistică și supply-chain decât
înainte. Un vânzător obișnuit, de acum
5 sau 10 ani, nu ar fi putut acoperi o
gamă atât de largă de produse și
servicii. De aceea, am decis să ne extindem forța de vânzări. Pe de o parte
se află vânzătorul „pur-sânge”, pe de
cealaltă, am creat un nou rol, de „regional service manager”. Cei doi formează o echipă, o singură voce care
discută cu clientul. Unul este orientat
comercial, celălalt către partea tehnică, dar formează o singură entitate.
Aceasta este, poate, cea mai importantă schimbare pe care am adus-o
procesului nostru de vânzări. Dacă te
uiți la potențialul pieței, cel al echipamentelor în sine și cel al serviciilor și
soluțiilor sunt egale și trebuie să te
adaptezi, ca organizare, pentru a
corespunde acestei tendințe.
Ce rol joacă, astăzi, costul
de achiziție în adoptarea
unei decizii de cumpărare?
Discutăm despre TCO, deja, de
15 ani. Dacă îl raportezi la durata de
viață a unui vehicul, prețul reprezintă
doar 20% din cost, dar acesta rămâne
un factor dominant în decizia de achiziție. Dar, așa cum am spus, clienții
se orientează tot mai mult către consultanță, vor să știe dacă putem să le
oferim transparență, așteaptă din
partea noastră o abordare proactivă.
Este important, de asemenea, să le
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Thomas A. Fischer

oferi instrumentele potrivite într-un
mod obiectiv, să le oferi dovezi și analize, de exemplu prin intermediul unei
aplicații de management al flotelor,
care să indice gradul de utilizare a flotei și toate detaliile necesare per fiecare echipament din posesia lor.

INTERVIU

Unde se situează România,
din punctul de vedere al
acestor tendințe?
România este, în prezent, unul
dintre „farurile călăuzitoare” ale regiunii, în ceea ce privește managementul
flotelor. Managementul flotelor este,
desigur, mai mult decât un element
de transparență, dar totul pornește de
aici. Din acest punct de vedere, nu
observăm nicio diferență între clienții
noștri din România și cei din Franța
sau Germania.
În ceea ce privește automatizarea,
evoluția României este mai lentă. Există țări, precum Germania, Franța,
Scandinavia, Marea Britanie, în care
costurile legate de forța de muncă
sunt mai înalte, iar gradul de automatizare este mai ridicat.

Ceea ce face România
foarte specială este că anul
acesta s-a înregistrat o
majorare importantă a
vânzărilor de vehicule cu
motoare cu combustie internă.

Aceasta spre deosebire de toate
celelalte piețe europene, unde au fost
consemnate creșteri de 2-3 ori ale
vânzărilor de stivuitoare electrice cu
contragreutate.
Cel puțin pe un anumit segment
de piață, România insistă, încă, pe
produse de bază.

Care credeți că vor fi
tendințele pe viitor? Se
apropie o nouă criză?
Toate semnalele din piață sunt
bune, nu indică apropierea unei noi
crize. Partenerii noștri din piață, 3PL,
retailerii de alimente, sunt în dezvoltare accelerată. Considerăm că piața
va continua să crească, nu numai anul
viitor, ci și în următorii trei ani. Poate
nu atât de mult ca până acum; aș fi,
mai degrabă, precaut și aș aprecia o
creștere de o singură cifră, dar care
va fi stabilă, constantă. Experiența
ne-a arătat că industria de echipamente pentru manipulare a crescut,
întotdeauna, de două ori mai rapid
decât PIB-ul la nivel mondial și nu
avem niciun motiv să credem că nu
se va întâmpla la fel și în viitor, pe termen scurt și mediu.
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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U n s er vi ce
de excepție

Investiții importate, oameni pregătiți, disponibilitate, acoperire... o
rată medie a remedierii problemelor din prima vizită de peste 90%.
Un concept premium al serviciilor care completează o gamă
perfomantă de echipamente. Sau, altfel spus, cartea pe care
Toyota Material Handling Romania o joacă, alături de clienții săi.

S

egmentul de servicii reprezintă, fără îndoială, o parte integrantă din procesul de achiziție, ținând cont de impactul extrem
de important pe care îl are asupra disponibilității de funcționare, în condiții
de siguranță, pe toată durata de viață
a echipamentului. Iar înțelegerea pe
deplin a nevoilor clientului, precum și
a principalelor obiective pe care le urmărește, este esențială, în modul de
abordare a discuțiilor, atunci când este
prezentată oferta pentru componenta
de service.
În acest context, comunicarea devine extrem de importantă, iar stabilirea tipului de contract de service intră
în această zonă, pentru că la baza
deciziei stă aplicația pentru care este
utilizat echipamentul. De aceea, dispo-

nibilitatea beneficiarului de a oferi
informații reale și în detaliu privind
activitatea pe care o desfășoară este
la fel de importantă precum disponibilitatea furnizorului de a oferi consultanță, pentru o soluție corect croită, pe
specificul clientului. Astăzi, soluția contează, nu echipamentul în sine!
Definitorii în recomandarea tipului
de contract de service sunt: numărul
de ore de funcționare, intensitatea
aplicațiilor, numărul de schimburi de
lucru, calitatea căilor de rulare.

Ce contează?

„Chiar dacă lăsăm clientul să
definească «un service bun», rolul
nostru este acela de a-i oferi «un service excepțional» prin calitatea servi-

ciilor oferite. Adică, un timp de răspuns
garantat și o rezolvare a problemelor
încă de la prima vizită a inginerului de
service. Acestora li se adaugă dotarea
tehnică și personalul certificat Toyota...
li se adaugă promptitudine și profesionalism”, a afirmat Ion Stroe, Service
Director Toyota Material Handling
Romania. În opinia sa, cele mai bune
costuri de exploatare a echipamentelor se pot obține numai prin cunoașterea în amănunt a aplicației, a cerințelor speciale ale clientului, pe baza
cărora Consultantul de Service poate
recomanda soluția potrivită. „Datorită
contactului direct cu Clientul, inginerii
de service contribuie cu sfaturi privind
modul de exploatare a echipamentelor
și recomandă soluții de îmbunătățire
a serviciilor acordate. Iar monitorizarea
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periodică a performanței contractului
ales, coroborată cu aceste recomandări, duc la obținerea unui nivel optim
al costurilor de exploatare pe toată
durata de derulare a colaborării”, a
completat Ion Stroe.

Pentru a putea acoperi întregul teritoriu național, Toyota Material
Handling Romania a investit atât în
dotarea unei rețele de service bine
pusă la punct, cât și într-o echipă de
46 de specialiști. 38 dintre aceștia sunt
ingineri de service, echipați cu ateliere
mobile complet dotate, deservind țara,
la nivel regional, din 20 locații. În același timp, atelierul central din București
este echipat astfel încât să poată
efectua cele mai dificile reparații și intervenții. „Pregătirea inginerilor de
service este un proces continuu, fiind
evaluată în mod constant. Oferim,
astfel, clienților garanția că, întotdeauna, orice echipament va fi întreținut
de către un inginer de service cu toate
cunoștințele tehnice la zi, indiferent
de locul unde își desfășoară activitatea”, a subliniat Service Directorul
Toyota Material Handling Romania. El

a explicat că inginerii de service
Toyota au acces online atât la programarea lucrărilor, cât și la istoricul informațiilor existente despre echipamente,
manuale de service și piese de
schimb.

Toate acestea ajută la rezolvarea
promptă a fiecărei solicitări, încă de
la prima vizită, rata medie de remediere „din prima” a problemelor fiind
de peste 90%.
O cifră care spune multe!

Ion Stroe, Service Director Toyota Material
Handling Romania

„Ghidați de «Toyota Service Concept», derivat din principiile «Toyota
Production System», oferim clienților noștri ÎNCREDERE, SIGURANȚĂ,
PROMPTITUDINE și EFICIENȚĂ.
Noi suntem responsabili și avem grijă de buna funcționare a echipamentelor,
oferind, astfel, clienților noștri liniștea de a se concentra asupra succesului
afacerii lor!”
PUBLICITATE
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46 de specialiști,
20 de locații

PIAȚĂ

CTPark

Cel mai mare parc
logistic din Europa de Est
Investiția totală în parcul logistic CTPark Bucharest West va
depăși suma de 150 milioane de euro, până în primul trimestru al
anului următor. Este anunțul pe care reprezentanții dezvoltatorului
l-au făcut, în cadrul unei conferințe de presă, desfășurate la finalul
lunii septembrie.

U

nul dintre cei mai mari dezvoltatori și administratori pe
termen lung de parcuri logistice premium, atât în România, cât și
în Europa Centrală și de Est, CTP șia propus ca parcul, situat la kilometrul
23 pe A1, să devină cea mai mare facilitate logistică din Europa de Est,
înregistrând în paralel cel mai accelerat ritm de creștere din România.

700.000 mp
construiți, în 2020

Pe lângă cei 100.000 mp aflați în
construcție, dezvoltatorul a achiziționat, deja, teren în zona învecinată
CTPark Bucharest West, preconizând
extinderea parcului până la o suprafață construită de peste 700.000 mp,
în 2020. Această cifră ar transforma
investiția în cel mai mare parc industrial din Europa de Est. În colaborare
cu autoritățile locale, CTP își propune
să investească în îmbunătățirea infrastructurii din vecinătatea facilității logistice de la kilometrul 23, precum și în
crearea unor drumuri de acces suplimentare și a mai multor ieșiri de pe
autostradă, pentru a ușura transportul
mărfurilor, pentru clienții săi. De asemenea, CTPark Bucharest West este
singurul parc industrial din apropierea
Capitalei unde chiriașii nu trebuie să
plătească taxă de proprietate. Investițiile viitoare vizează și oferirea unor
serii de facilități pentru clienți, precum:
servicii de catering, restaurante, ce

Ana Dumitrache, Co-Country
Head al CTP România:

„CTP are ținte majore, atât pentru București, cât
și pentru restul țării. Suntem într-un proces
continuu de extindere și ne dorim ca CTPark
Bucharest West să devină cel mai important parc
logistic din zonă, din punct de vedere al
suprafeței ocupate, al ritmului de dezvoltare și al
standardelor calitative. Actualmente, avem 30 de
chiriași în CTPark Bucharest West și ne dorim să
creștem acest număr.”

vor fi construite în incinta parcului, autobuze dedicate transportului direct
între parc și oraș, dar și clădiri tip hotel,
pentru cazarea angajaților companiilor
chiriașe.
Dezvoltatorul a achiziționat parcul
în 2015, când acesta avea 130.000 mp
construiți (Bucharest West I și Bucharest West II). Între timp, au mai fost
dezvoltați alți 100.000 mp, pentru clienți
precum DSV, Quehenberger, Geodis,
Cargo Partner și Gefco. Odată cu
lucrările actuale de extindere, în viitor,
în parc vor lucra circa 3.000 de oameni,
iar industriile variate cărora le aparțin
chiriașii CTPark Bucharest West
reprezintă un avantaj, prin crearea de
legături între sectoare complementare
de activitate.
CTPark Bucharest West este poziționat strategic, la 23 de kilometri Vest
de centrul Bucureștiului și are acces
direct la Autostrada A1, care face legătura între București și orașe impor-

tante, precum Pitești și Sibiu, sau cu
Europa de Vest. Suprafața totală a
parcului logistic este de aproximativ
150 de hectare, iar, la finalizarea construcției celor două noi depozite, suprafața totală închiriabilă va fi de peste
300.000 mp, dispuși în nouă depozite,
așezate pe ambele părți ale autostrăzii.

Spații industriale
„verzi”

În prezent, CTP deține, lângă Capitală, aproximativ 500.000 mp suprafață închiriabilă, dispuși în două parcuri logistice și industriale, ambele cu
acces direct de pe autostrada A1:
CTPark Bucharest (situat la kilometrul
13) și CTPark Bucharest West (localizat la kilometrul 23). La nivel național,
CTP administrează 650.000 mp suprafață închiriabilă, dispuși în zona
Bucureștiului și în apropierea altor
nouă orașe strategice din țară și plănuiește să atingă, în România, o
suprafață închiriabilă totală de circa
1 milion mp, până la finele lui 2018.
Parcurile dezvoltate de companie au
prevăzute, în jurul clădirilor, spații verzi
generoase, care asigură prezervarea
ecosistemelor naturale. Emisiile poluante scăzute și folosirea în cantități
extrem de reduse a agenților frigorifici
dăunători plasează depozitele CTP
foarte sus într-un top al spațiilor industriale „verzi”.
Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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ȘTIRI

RECRUTĂRI LA WIZZ AIR

Compania aeriană Wizz Air
lansează cea mai mare
campanie de recrutare din
istoria sa, prin care va crea
aproape 1.300 de locuri de
muncă, în anul 2018, în 400
de sesiuni de angajări, atât
pentru piloți, cât și pentru
echipaje de zbor, ce se vor
derula în mai mult de 25 de
țări, până la finalul anului
viitor. În România, sesiunile
de recrutare au loc pe 3 și 24
octombrie la București, 5
octombrie la Cluj și 14
octombrie la Iași. Noile
angajări au loc în contextul
în care 21 de aeronave

AIR CANADA VA OPERA
PE OTOPENI

Air Canada va opera, din iunie
2018, zboruri directe de pe
Aeroportul Internațional „Henri
Coandă” Otopeni către Montreal
și Toronto, cu aeronave Boeing
767. Decizia companiei Nordamericane a fost luată în urma
discuțiilor dintre reprezentanții
canadieni și cei ai Companiei
Naționale Aeroporturi București.
Vor fi patru curse săptămânale
dus-întors, pe rutele București –
Toronto și București – Montreal.
Pe Otopeni, operează 47 de
companii aeriene, către 103 de
destinații. Primele zboruri directe

Airbus A320 și Airbus A321
se vor alătura flotei, până la
finalul anului 2018, și se vor
adăuga celor 11 aeronave
livrate, deja, în 2017. Astfel,
echipa Wizz va număra mai
mult de 4.500 de angajați,
până la finalul anului viitor.
Wizz Air este o companie
aeriană low-cost din Europa
Centrală și de Est, care
operează o flotă de 85 de
aeronave Airbus A320 și
A321 și oferă mai mult de
550 de rute, de la 28 de baze,
ce asigură conexiunea între
142 de destinații, din 43 de
țări.

Air Canada spre/dinspre România
vor fi: 7 iunie Montreal –
București, 8 iunie București –
Montreal, 9 iunie Toronto –
București și 10 iunie București –
Toronto. Air Canada este linia
aeriană națională și, totodată, cea
mai mare a Canadei. Fondată în
1937, are sediul în Montreal,
Quebec.

WI-FI GRATUIT ÎN GARA
DE NORD BUCUREȘTI

CFR SA oferă acces gratuit Wi-Fi
de mare viteză în Gara de Nord
București, un serviciu public

disponibil permanent ce le permite
pasagerilor să navigheze pe
internet. Conectarea face pe bază
de autentificare la rețeaua
wireless „CFR Infrastructura”
(nume și adresă de e-mail), sau
prin logare pe baza contului de
Facebook, după acceptarea
termenilor și condițiilor de utilizare
a rețelei wireless. Odată realizată
autentificarea, portalul
redirecționează utilizatorul pe
pagina de internet a CFR SA,
www.cfr.ro, unde pot fi consultate
informații de interes public privind
transportul feroviar, sau se pot
deschide noi pagini de internet.
Noul serviciu de acces wireless
gratuit la internet asigură acces
simultan la internet pentru
minimum 1.000 de utilizatori
autentificați și are acoperire atât la
casele de bilete și în sălile de
așteptare pentru clasa I și a II-a,
cât și pe peroanele centrale,
trecerea de la o zonă la alta fiind
realizată automat, fără a fi
necesară o nouă autentificare.

TRAFIC CRESCUT
LA AEROPORTUL
TIMIȘOARA

Numărul pasagerilor a crescut cu
60%, iar cel al zborurilor, cu 38%,
în primele 8 luni, la Aeroportul
Internațional „Traian Vuia”,
Timișoara. Astfel, în perioada
ianuarie – august, au tranzitat
aerogara 1.077.225 de pasageri,
față de numai 672.474 pasageri,
în aceeași perioadă din 2016. În
ceea ce privește numărul de
zboruri, creșterea pe primele 8
luni este de 38%, de la 8.428, în
2016, la 11.624 zboruri, în acest
an. La rândul său, traficul cargo a
crescut cu 11%, la 2.709 tone de
mărfuri. În primele 8 luni,
destinațiile preferate de pasageri
au rămas constante: București,
Londra, Munchen și Bergamo.
Începând cu 29 și 30 octombrie
2017, vor fi introduse și
destinațiile noi, care vor face
posibile legături cu aeroporturi
importante din Europa și Asia,
respectiv Frankfurt-am-Main și Tel
Aviv. Administrația aeroportului se
concentrează, în această
perioadă, pe proiectele de
dezvoltare a infrastructurii
aeroportuare, îndeosebi pentru
extinderea aerogării și a parcării
auto, astfel încât, în 2018, să se
creeze condiții sporite de confort
pentru pasageri și însoțitorii
acestora.
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Comisia Europeană actualizează normele europene privind
drepturile călătorilor din transportul feroviar, pentru a-i proteja în
caz de întârziere, anulare sau discriminare.

C

omisarul pentru transporturi,
Violeta Bulc, a declarat că,
datorită Uniunii Europene, călătorii beneficiază de un set complet
de drepturi, indiferent de locul în care
se deplasează pe teritoriul UE. „Cu
toate acestea, încă există prea mulți
călători și navetiști, în transportul feroviar european, care nu sunt informați
în mod corespunzător cu privire la
drepturile lor. Noua noastră propunere
urmărește remedierea acestei situații.
Am convingerea că inițiativa noastră
va consolida acest sector, asigurând
un echilibru corect între protecția călătorilor și competitivitatea sectorului feroviar”, a precizat ea.
Comisia actualizează normele
existente, privind drepturile călătorilor
din transportul feroviar, în cinci domenii principale:
- Aplicarea uniformă a normelor:
serviciile de lungă distanță interne și
transfrontaliere urbane, suburbane și
regionale nu mai pot fi exceptate de
la aplicarea normelor privind drepturile
călătorilor. În prezent, doar cinci state
membre (Belgia, Danemarca, Italia,
Țările de Jos și Slovenia) aplică integral normele, în timp ce altele au pus
în aplicare diferite grade de derogări,
care îi privează pe călători, într-o mare
măsură, de drepturile lor.
- Informare și nediscriminare: o
mai bună informare a călătorilor cu
privire la drepturile lor, de exemplu,
prin imprimarea informațiilor pe bilet.
Călătorii care utilizează servicii conectate cu bilete separate trebuie să
fie informați dacă drepturile lor se aplică pentru întreaga călătorie, sau numai pe anumite segmente. Discriminarea pe motive de naționalitate sau
loc de reședință este interzisă.
- Drepturi îmbunătățite pentru persoanele cu handicap sau cu mobilitate
redusă: dreptul obligatoriu la asistență
în toate serviciile și despăgubirea
integrală pentru pierderea sau repararea echipamentelor de mobilitate.
Informațiile relevante trebuie să fie
furnizate în formate accesibile, iar personalul feroviar trebuie să beneficieze

de formare, în vederea sensibilizării cu
privire la persoanele cu handicap.
- Asigurarea respectării legislației,
procedurile de soluționare a reclamațiilor și sancțiuni: termene și proceduri
clare pentru soluționarea reclamațiilor
și responsabilități și competențe clare
ale autorităților naționale responsabile
cu aplicarea și asigurarea respectării
drepturilor călătorilor.
- Proporționalitate și echitate juridică: o clauză „de forță majoră” va
scuti societățile feroviare de obligația
de a plăti despăgubiri, în cazul unei
întârzieri cauzate de catastrofe naturale, care nu pot fi prevăzute sau îm-

ACTUALITATE

Drepturile pasagerilor,
imprimate pe biletul
de tren

piedicate. Potrivit normelor actuale,
societățile feroviare trebuie să plătească despăgubiri chiar și atunci când
se confruntă cu astfel de evenimente.
UE este singura zonă din lume în
care cetățenii sunt protejați de un set
complet de drepturi ale călătorilor –
indiferent dacă aceștia călătoresc cu
avionul, cu trenul, cu vaporul, cu autobuzul sau cu autocarul. Legislația UE
privind drepturile călătorilor din transportul feroviar a intrat în vigoare în
decembrie 2009.
Potrivit normelor europene, călătorii pot, în unele state membre, să
aibă dreptul la o compensație financiară, în cazul în care trenul ajunge
la destinație cu o întârziere de o oră
sau mai mult. Călătorii întârziați pot,
de asemenea, să aibă dreptul la mese
și băuturi răcoritoare (în funcție de
durata de așteptare) și la cazare, dacă
trebuie să stea peste noapte.
Toate informațiile necesare se regăsesc pe site-ul „Europa ta”, unde
drepturile aplicabile ale călătorilor sunt
traduse în toate limbile oficiale ale UE.
Înainte de a intra în vigoare, propunerea Comisiei trebuie examinată
și adoptată de către Parlamentul European și de Consiliu (de statele membre ale UE).
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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Autocarul în care
poți avea încredere
Primul drive-test realizat cu Tourismo RHD a demonstrat calitățile
autovehiculului – mai confortabil, mai eficient și mai sigur. Noul
autocar Mercedes-Benz te duce cu gândul la sloganul folosit de
producătorul german pentru camioane – „Trucks you can trust!”

N

oul Tourismo a fost prezentat,
încă de la lansare, ca un
campion al eficienței – un
facelift având ca scop „actualizarea”
autocarului, atât din punct de vedere
al tehnologiilor utilizate, cât și al dotărilor menite să răspundă așteptărilor
de astăzi ale călătorilor.
Iar atunci când „eficiența” devine
elementul de bază în proiectarea unui
vehicul, te poți aștepta la anumite
compromisuri... Tocmai de aceea, am
așteptat cu mare interes prima sesiune de drive-test, organizată, luna trecută, în Croația, lângă Split.
Prima impresie este fantastică –
autocarul punctează puternic la capitolul imagine și confort pentru pasageri
și, foarte important, oferă din plin senzația de siguranță și control pentru
șofer.
În plus, gama extinsă de configurații și dotări oferă, pentru noul Tourismo

RHD, un spectru larg de aplicații, de la
curse regionale, și până la transport
internațional și curse VIP.

Eficiență de ultimă
generație

Pentru a optimiza costurile companiilor de transport, Mercedes-Benz
se bazează pe două elemente principale. În primul rând, posibilitatea de
a comanda autocarul într-o configurație și cu o motorizare cât mai bine
adaptate nevoilor de transport. Iar
apoi, tehnologia de ultimă generație
care echipează Tourismo RHD joacă
un rol esențial în exploatarea la costuri
cât mai reduse a autovehiculului.
În plus, constructorul anunță că,
doar datorită îmbunătățirii aerodinamicii, se obține o reducere cu 4,5% a
consumului de carburant, iar caroseria
este mai ușoară cu 200 kg.

Reducerea consumului poate atinge un impresionant 7%, împreună cu
motoarele OM 470, cu pachetul de
eficiență, introdus în vara lui 2016.
Motorul OM 470, cu șase cilindri
în linie și cilindree de 10,7 litri, poate
fi comandat în mai multe variante de
putere, vârful de gamă oferind 456 CP.
Cu o astfel de motorizare, chiar și pe
cele mai dificile porțiuni de drum,
autocarul pare un fulg, reacționând
prompt la fiecare comandă. Iar Coasta
Dalmată ne-a oferit din plin șansa de
a testa performanțele dinamice ale
autocarului.
În partea inferioară de putere, noul
Tourismo poate fi echipat cu un motor
Mercedes-Benz OM 936 cu șase cilindri și o cilindree de 7,7 l, puterea
maximă dezvoltată fiind de 354 CP.
Printre vehiculele disponibile pentru
test, s-a aflat și această configurație
și, chiar dacă senzația nu este aceeași
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Tourismo RHD este disponibil
în patru variante, cu 2 și 3 punți
și trei lungimi, de 12,3, 13,1 și
14 m.
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ca în cazul motoarelor de 11 litri, consumul redus și diminuarea masei sunt
argumente convingătoare pentru aplicațiile de transport mai puțin solicitante.
În ceea ce privește transmisia, se
poate opta pentru o cutie de viteze
manuală, cu șase trepte, pe care am
apreciat-o pentru ușurința în utilizare,

și deja consacrata transmisie automată PowerShift GO 250-8, cu opt
trepte, perfect adaptată autocarelor.
Bineînțeles, autovehiculul poate fi
echipat, opțional, cu sistemele cele
mai recente dezvoltate de către
Daimler pentru reducerea consumului.
Amintim, aici, Predictive Powertrain Control (PPC) și Feedback Eco
Driver (EDF), ce oferă sfaturi personalizate privind stilul de conducere al
șoferului.

Mai sigur ca
niciodată

Sistemul de frânare de urgență
Active Brake Assist 3 (ABA 3), sistemul Stop/Start Assist pentru trafic cu
numeroase plecări de pe loc și opriri,
precum și sistemul Attention Assist
(AtAs) pentru detectarea oboselii șoferului sunt doar câteva dintre sistemele care echipează noul Tourismo RHD.
Mai mult decât atât, începând cu
primăvara anului 2018, Mercedes-Benz
va oferi și noul Active Brake Assist 4,
sistem de asistență pentru frânarea de
urgență, care detectează inclusiv pietonii.
La capitolul siguranță pasivă,
amintim echiparea autocarelor cu
unitatea în caz de coliziune frontală
(FCG). Astfel, în cazul unui impact
frontal, zona șoferului și a ghidului
(montată pe un cadru special) alunecă
înapoi, împreună cu scaun, volan și

pedale, mărind spațiul vital și, totodată,
șansele de supraviețuire. Noua
caroserie oferă, de asemenea, o mai
bună protecție pentru pasageri și
șofer, în cazul răsturnării.

Confortul pasagerilor
– noua abordare

Înainte de a vorbi despre elementele noi aduse de Tourismo RHD,
merită să menționăm faptul că noul
autocar păstrează robustețea precedentei generații. Scaunele, măsuțele,
suportul pentru mâini, fantele pentru
aerisire și, chiar, compartimentul destinat bagajelor de mână au fost gândite să facă față exploatării îndelungate și, uneori, „mai puțin delicate” a
pasagerilor.
Am apreciat și la această generație de Tourismo ușurința cu care
pasagerii pot utiliza comenzile legate
de scaun, aerisire și iluminare (iluminarea interioară este complet LED).
Prizele disponibile la fiecare rând de
scaune și router-ul pentru wifi reprezintă un răspuns firesc la solicitările
actuale ale pasagerilor europeni.
O noutate o reprezintă tapițeria
Softline cu modelul său elegant în
formă de romburi – o promisiune de
confort ridicat pentru pasageri.
De asemenea, Tourismo RHD este
echipat cu o nouă chicinetă concepută
pentru a se potrivi cu interiorul și având o gamă largă de echipamente.
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Pentru postul de conducere se
poate opta între două variante
„Cockpit Basic Plus” sau
„Cockpit Comfort Plus” (pentru
un plus de confort).

Noul sistem de control al climatizării asigură o repartizare uniformă a
temperaturii în interiorul autocarului,
reprezentând un alt element ce
contribuie la îmbunătățirea confortului.

Daimler consolidează
serviciile digitale

Prin serviciul „Omniplus On Uptime”, se monitorizează și verifică
permanent sistemele autovehiculului
- de la verificarea înainte de plecare,

la serviciile telematice și monitorizarea
sistemelor majore ale autovehiculului.
Omniplus Uptime monitorizează
starea sistemelor vehiculului în timp real
– în jur de 30 de componente și funcții,
inclusiv ușile, gestionarea motorului și
post tratarea gazelor de eșapament.
Datele sunt analizate și interpretate continuu, pe un server Daimler.
Evaluările se bazează pe algoritmi
specifici funcționării autobuzului, dezvoltați după o lungă experiență de utilizare și alături de experți. Dacă apare

necesitatea de reparații sau întreținere, se trimite, automat, un mesaj
operatorului de transport și, în funcție
de gradul de urgență, și către service.
Acest lucru permite gruparea reparațiilor necesare cu întreținerea și, astfel,
reducerea timpului de imobilizare a
autocarului.
În cazul unor probleme acute, care
ar putea duce la o defecțiune, operatorul primește un apel de la serviciul
Omniplus 24h, în câteva minute, fiind,
de asemenea, informat și prin portalul
Omniplus On. Mesajul include, deja,
acțiuni recomandate concrete. Dacă
este necesar, Omniplus identifică inclusiv service-ul potrivit și programează reparația.
Mai mult decât atât, Omniplus
Uptime semnalizează lipsa de atenție în
timpul funcționării unui vehicul, de exemplu eșecul în efectuarea regenerării filtrului de particule, sau o presiune necorespunzătoare în anvelope. Omniplus
Uptime va fi disponibil începând cu al
treilea trimestru al anului 2018.
Omniplus On este disponibil pentru
versiunile actuale ale Mercedes-Benz
Citaro/CapaCity și pentru noul model
Mercedes-Benz Tourismo, precum și
pentru toate autocarele Setra din seriile
ComfortClass 500 și TopClass 500.
Radu BORCESCU
Split, Croația

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Stații Verzi RATB
A

stfel, într-o primă etapă – derulată din septembrie până la
jumătatea lunii octombrie -,
34 de stații de tramvai au fost acoperite cu vegetație. Primarul general
Gabriela Firea consideră că transformarea refugiilor într-o oază de verdeață are, pe de o parte, valoare estetică,
dar contribuie și la diminuarea poluării.
Reprezentații asociației spun că,
într-o oră și jumătate, acoperișul de
spațiu verde poate absorbi cantitatea
de dioxid de carbon emanată de 27
de mașini în 80 de kilometri, iar, întrun an, poate absorbi 130 de kilograme
de dioxid de carbon.
Refugiile de tramvai sunt amenajate de către specialiști în domeniu,
proiectul „Stații Verzi” fiind identic cu
cel aplicat în țări occidentale. Proiectul
include un sistem de drenaj și protecție
inteligent, un panou de vată minerală
hidrofilă și un substrat de covor sintetic, de cocos. De asemenea, fiecare
stație a fost suplimentată cu trei sisteme de siguranță în plus, pentru susținerea acoperișului verde. Planta aleasă este Sedum, care rezistă
perioade îndelungate fără apă și la
temperaturi extreme.
Refugiile care au primit acoperiș
„verde” - pe ambele sensuri - sunt:
CFR Cotroceni, Valea Cascadelor, Radox, Valea Oltului, Stadion Dinamo,
Bucur Obor, Ziduri Moși, Teiul Doamnei, Iancului, Pierre de Coubertin, Piața Chișinău, Piața Sf. Gheorghe, Dimitrie Cantemir – Budapesta, zona
sediului RATB, Mircea Vulcănescu,
Mihai Eminescu, Piața Victoriei, Dr.
Felix (Victoriei), AFI Cotroceni, Pasaj
Victoriei, Piața Băneasa.

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei:

„Este un proiect inedit și benefic pentru bucureșteni, proiect pe care l-am
putea denumi «Stații Verzi». Este cu finanțare privată și le mulțumesc tuturor
organizațiilor care îl susțin. Municipalitatea, prin RATB, pune la dispoziție
aceste refugii”.
„Într-un oraș aglomerat, contează fiecare metru pătrat de spațiu verde, iar
transformarea refugiilor de tramvai într-o oază de verdeață are atât valoare
estetică – se pune în valoare un spațiu neutilizat, reprezentând o pată de
culoare adusă construcțiilor de beton – și contribuie, totodată, la diminuarea
poluării și încurajarea folosirii mijloacelor de transport în comun. Așteptăm și
alte astfel de inițiative, le încurajăm, le susținem și suntem motivați să
lucrăm împreună”.

200 de mijloace de
transport electrice

Primăria municipiului București va
organiza licitații pentru 200 de mijloace
de transport în comun electrice. „În
efortul nostru de a avea o Capitală
curată, nepoluată, în viitorul apropiat,
vom organiza, cu ajutorul RATB, licitații pentru 100 de tramvaie și 100 de

ACTUALITATE

Mai multe stații de tramvai ale Regiei Autonome de Transport
București (RATB) au început să înverzească, grație unui proiect
inițiat de mai multe ONG-uri, cu sprijinul non-financiar al Primăriei
Capitalei și RATB.

autobuze electrice. Sperăm că toate
aceste măsuri conjugate vor contribui
la reducerea semnificativă a gradului
de poluare în Capitală”, a precizat
Gabriela Firea.
Primarul general are și un proiect
pentru descongestionarea traficului:
autobuzele vor merge pe linia de tramvai. „Vom lansa un alt proiect pentru
decongestionarea traficului. Pe linia
de tramvai, acolo unde structura acesteia permite, va circula și autobuzul.
Pentru început, ne-am gândit ca benzile unice să fie cele care sunt deja
create și au această infrastructură, iar
autobuzele să poată intra pe linia de
tramvai”, a precizat Gabriela Firea.
Au fost stabilite, deja, câteva trasee posibile, iar proiectul urmează să
fie aplicat în scurt timp. „Etapa a doua
va fi aceea în care linia de tramvai să
fie amenajată astfel încât să poată
intra și autobuzul. În plus, toate stațiile
RATB vor fi refăcute”, a adăugat edilul.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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Prost! Oktoberfest!

Oktoberfest este una din cele mai mari serbări populare din lume.
Se desfășoară, în mod tradițional, anual, în München, de la mijlocul
lui septembrie până în octombrie, dar a depășit de mult granițele
Germaniei, „sărbători de octombrie” în stil nemțesc fiind, astăzi,
întâlnite în foarte multe țări, sau chiar în mai multe orașe ale
aceleiași țări, inclusiv în România.

I

deea care a stat la baza acestui
festival a pornit de la un subofițer
din garda națională bavareză.
Acesta a sugerat organizarea unei
curse de cai, cu ocazia festivităților
legate de căsătoria prințului moștenitor, Ludovic I al Bavariei, cu prințesa
Therese von Hildburghausen. Regele
Bavariei, Maximilian I, s-a arătat mai
mult decât încântat de această sugestie. La 17 octombrie 1810, avea loc
cursa de cai, pe care prințesa-mireasă
a denumit-o Oktoberfest. Ca loc de
desfășurare, a fost aleasă o pajiște
nefolosită de la marginea orașului, denumită ulterior „Theresienwiese” (pajiștea Terezei).
La această primă festivitate, băuturile nu au fost servite la locul de desfășurare a cursei, ci în centrul orașului.
În anul următor, autoritățile au decis
reluarea festivalului, de această dată
sub patronajul Asociației de Agricultură
Bavareză, care a folosit evenimentul
în scopuri publicitare, prezentându-și
serviciile paralel cu desfășurarea evenimentului. În anii ce au urmat, festivalul a fost finanțat de diferite firme private. Din anul 1819, Oktoberfest-ul a
intrat sub patronajul edililor orașului,
care și-au asumat responsabilitatea
organizării sale anuale. Cu timpul,
conducerea orașului a permis vânzarea și consumarea băuturilor alcoolice
în perimetrul Oktoberfest-ului. Acest
lucru a presupus amplasarea unor
mese și bănci lungi, care, în timp, s-au
înmulțit considerabil.

Prost!

Aceasta este varianta germană a
românescului „Noroc!”, urare de
bine ce se rostește atunci când
se ciocnesc două halbe de bere
la Oktoberfest.

Bere, distracție,
mâncare...

Pe lângă bere, vizitatorii Oktoberfest-ului se puteau distra la popice,
dans și multe altele. La finele secolului, datorită numărului tot mai mare de

vizitatori, au fost introduse corturile, fiecare firmă având cort separat. Fiecare
festival debutează cu defilarea firmelor
participante, reprezentate de căruțe
împodobite festiv și trase de patru cai.
Defilarea are ca punct de plecare piața
centrală a orașului, Marienplatz. Această defilare a fost, inițial, necesară, berăriile fiind nevoite să își transporte butoaiele cu bere la marginea orașului,
pe locul destinat festivalului.
În anul 1880, curentul electric a
adus un plus de farmec festivalului
berii, iar, în anul 1881, s-a prăjit primul
bou, care a fost consumat destul de
rapid, apoi, în 1885, au apărut primele
meniuri clasice: jumătăți de pasăre –
pui sau rață – servite, de obicei, cu
tradiționalul covrig münchenez. Corturile berăriilor au încetat să fie, în
același timp, și locuri de amuzament,
pentru acestea creându-se locuri noi.
Prima halbă de bere din sticlă a fost
introdusă în anul 1892, fiind, astăzi,
cel mai căutat suvenir la Oktoberfest.
În anul 1935, cu ocazia aniversării
nunții de argint a cuplului regal bava-
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rez, s-a organizat o paradă de costume populare bavareze. Aceasta a
devenit, însă, tradiție la Oktoberfest
doar din anul 1950. Astăzi, parada de
costume populare este una dintre cele
mai mari din lume, cu aproximativ
9000 de participanți. Pe lângă costume germane, se pot admira și porturi
specifice austriece, italiene, elvețiene,
poloneze și, chiar, norvegiene. La
paradă mai participă și formații de
muzică populară, asociații de vânători,
precum și reprezentanți ai berăriilor
participante.

Tradiții mai vechi
sau mai noi

Tradiția conform căreia primarul
orașului dă cep primului butoi de bere
în prima sâmbătă, la ora 12, declarând, astfel, deschis festivalul, a fost
inaugurată relativ târziu, în anul 1950.
Această ceremonie este deosebit de
importantă, înainte de acest moment

consumarea alcoolului în perimetrul
Oktoberfest-ului nefiind permisă. Cortul în care se desfășoară ceremonia
este, în fiecare an altul, pentru a da
ocazie fiecărei firme sa beneficieze
de primul aflux de vizitatori. Oktoberfest-ul este vizitat de atât de multe
naționalități, încât a încetat să mai fie
un festival regional și s-a transformat
într-unul internațional. Unele naționalități sunt atât de fidele Oktoberfest-ului, încât au primit și spațiu privilegiat: de exemplu, al doilea week-end
este dedicat italienilor, a căror prezență numeroasă și gălăgioasă la
Oktoberfest este constantă.
Locul ales inițial de regele Bavariei
a rămas consacrat acestui festival
până în zilele noastre când, evident,
este situat central, în apropierea celui
mai mare nod de cale ferată din München – Hauptbahnhof (Gara centrală).
Oktoberfest nu a fost, la origine,
o manifestare singulară: septembrie
era, în mod tradițional, luna festivalurilor berii și aceasta nu doar datorită
nevoii oamenilor de a petrece. O lege
germană din anul 1539 stipula faptul
că berea nu putea fi produsă decât
între 29 septembrie și 23 aprilie, de-

oarece, pe perioada verii, riscurile unor
incendii în timpul prelucrării berii erau
mult mai mari. Neavând condițiile de
depozitare pe care le au astăzi,
producătorii trebuiau să vândă toată
berea din anul respectiv înainte de a
putea începe producerea uneia noi.
De aici și multitudinea de festivaluri la
care berea se găsea din belșug.

INEDIT

- 6.000.000 de vizitatori, în medie;
- 12.000 de oameni lucrează la Oktoberfest, dintre care 1.600 sunt chelnerițe;
- 200.000 de halbe de bere au fost recuperate, în anul 2006, de la vizitatorii
care încercau să le sustragă;
- 1.440 de toalete publice satisfac nevoile stringente ale vizitatorilor;
- peste 40 de km de cabluri șerpuiesc, la vedere sau ascunse, pe întreaga
suprafață a Theresenwiese;
- 30% din producția anuală de bere din München se consumă în timpul
festivalului;
- cei mai mulți litri de bere consumați: 12.000 hectolitri, în anul 1910, la
aniversarea centenarului;
- cei mai mulți vizitatori s-au înregistrat în 1985, la sărbătorirea a 175 de ani;
- cel mai mare cort: în anul 1913, al firmei Pschorr-Rosl – 5.500 mp,
12.000 locuri.

Oktoberfest e...
în septembrie

Oktoberfest începe în jurul datei de
20 septembrie și se termină în prima
duminică din octombrie; excepție de
la această regulă se face doar în anii
în care prima duminică din octombrie
cade pe 1 sau 2. În acest caz, festivalul se prelungește până la data de
3 octombrie, Ziua Unificării Germane.
Dar de ce i se spune Oktoberfest,
când el se desfășoară, cu excepția ultimelor 2-3 zile, în luna septembrie?
Ei bine, numele, pe care prințesa-mireasă l-a ales foarte inspirat, se leagă
de perioada în care a avut loc festivalul prima dată: 12-17 octombrie
1810. Această tradiție a fost modificată
din anul 1872, când s-a hotărât că în
luna octombrie vremea era prea rece
pentru un astfel de eveniment, desfășurat în aer liber. Numele, deja consacrat, nu i-a fost, însă, schimbat, de
unde și necesitatea extinderii acestuia
până în primele zile ale lunii octombrie.

Oktoberfest nu este sărbătorit doar
în München. Hanovra se laudă cu cel
mai mare Oktoberfest din nordul Germaniei, iar în orașe precum Stuttgart,
Bad Hersfeld, Eisleben sau Hildburghausen se organizează festivaluri de
toamnă similare. Festivalul bavarez
și-a extins popularitatea și pe alte continente. Există, astfel, la ora actuală
festivaluri cu același nume în SUA,
Canada, Brazilia, China, Australia,
Thailanda etc. (Sursa: Wikipedia)

Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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CALENDAR

15 octombrie – 14 noiembrie
Revoluția bolșevică
din octombrie

Evenimentul istoric cunoscut ca Revoluția din Octombrie,
sau Revoluția bolșevică, a fost lovitura de stat prin care
bolșevicii au preluat puterea cu forța de la guvernul lui
Kerenski și care a inaugurat a doua fază a Revoluției Ruse
din 1917. Lovitura de stat a fost organizată de bolșevici
sub conducerea lui Vladimir Ilici Lenin și este considerată
a fi prima revoluție comunistă din secolul al XX-lea.
Lenin a impus, în 10 octombrie, Comitetului Central al
partidului, reunit într-o formă incompletă (12 membrii din
21), planul unei insurecții armate, fără a preciza, însă, o
dată precisă la care aceasta urma să aibă loc.
La 22 octombrie (după calendarul iulian), „Comitetul
Revoluționar Militar” condus de Lev Davidovici Troțki, a
preluat comanda garnizoanei din orașul Petrograd.
Temându-se de presiunea crescândă din partea maselor
în sensul acordării puterii Sovietelor (și, astfel, de o creștere
a influenței bolșevicilor, care dominau deja sovietele în
capitală, Moscova și marile orașe), Kerenski decide să-i
confrunte în modul cel mai direct pe bolșevici, închizându-le,
în 24 octombrie 1917, ziarele.

La 25 octombrie 1917 (după calendarul iulian încă în uz
la acea vreme în Rusia, sau 7 noiembrie după calendarul
gregorian), grupări militare conduse de Lenin au înlăturat
de la putere guvernul provizoriu al lui Alexandr Kerenski,
aproape fără vărsare de sânge. Gărzile Roșii, conduse de
bolșevici, au preluat controlul principalelor puncte din capitală,
întâmpinând o slabă opoziție. În noaptea de 24-25 octombrie/6-7 noiembrie 1917, a fost ocupat Palatul de Iarnă, reședința țarilor Rusiei. Acțiunea, condusă de Vladimir AntonovOvseenko, a întâmpinat o rezistență minimă, majoritatea
locuitorilor orașului Petrograd aflând de evenimente abia a
doua zi, din ziar. Palatul era apărat de cazaci, „batalionul
de femei” și de cadeți (elevi ai unei școli militare).
După ocuparea sediului guvernului (Palatul de Iarnă),
ordinea și organizarea detașamentelor de soldați și
muncitori înarmați ai bolșevicilor, câtă a fost ea la început,
s-a volatilizat brusc și durabil (mai multe zile și chiar săptămâni!), atunci când în pivnițele clădirii a fost descoperită
una dintre cele mai vaste rezerve de vechi vinuri de marcă
și băuturi alcoolice care exista în lume la acel moment, și
care aparținuseră și erau pentru uzul fostului țar.

Consecințe... pentru
aproape 100 de ani

Al doilea congres al Sovietelor a avut loc în același
timp. Din cei 649 de delegați, 390 erau bolșevici și cam o
sută dintre socialiști – revoluționari (cei de stânga)
sprijineau, de asemenea, răsturnarea guvernului lui
Kerenski, dar pe căi legale. Când a fost anunțată căderea
Palatului de Iarnă în mâinile bolșevicilor, Congresul a
adoptat un decret pentru transferarea puterii către Sovietul
Deputaților Muncitorilor, Soldaților și Țăranilor, vot pe care
bolșevicii l-au interpretat ca ratificând revoluția.
Congresul a ales Sovietul Comisarilor Poporului
(Sovnarkom) ca bază a noului guvern, (până la convocarea
Adunării Constituționale), și a emis două decrete importante:
Decretul asupra păcii și Decretul asupra pământului.
Alegerile pentru Adunarea Constituțională, prevăzute
încă de guvernul provizoriu Kerenski, au avut, totuși, loc în
noiembrie 1917. Au fost câștigate de socialiștii revoluționari obținând 380 de locuri. Bolșevicii au obținut numai 168,
pierzând clar alegerile. La alegeri au luat parte 14.700.000
de alegători. Bolșevicii nu au vrut să respecte rezultatul
alegerilor și, pe 5/18 ianuarie 1918, sub conducerea lui
Lenin, au dizolvat cu forța Adunarea Constituțională. Acest
act a fost una din scânteile care au condus, ulterior, la
lungul război civil dintre bolșevici și adversarii lor socialiști,
menșevici și țariști. O încercare de cucerire a Moscovei,
făcută o lună mai târziu, a întâmpinat o rezistență mai
importantă, bolșevicii nereușind să aibă controlul total asupra
orașului decât în martie 1918. O coaliție de grupări
antibolșevice au încercat să răstoarne noul guvern al lui
Lenin, declanșându-se Războiul Civil Rus (1918 – 1920).
Succesul bolșevicilor a dus la deturnarea idealurilor
revoluției din februarie și a transformat caracterul socialistliberal al Revoluției din Februarie într-unul comunist, a
transformat speranța pentru o republică democrată într-o
dictatură monopartită. A pus bazele Uniunii Sovietice
proclamate în 1922, care a durat până la autodizolvarea
sa, din 1991. (Sursa: Wikipedia)
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