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L

una trecută, am condus pentru
prima dată un autovehicul cu
asistență activă pentru direcție
(volanul se mișcă singur, pentru a
păstra banda de circulație). Tehnologia
este, deja, prezentă pe automobilele
mai scumpe, astfel încât sunt convins
că mulți dintre dumneavoastră au
testat-o, însă, în lumea vehiculelor
comerciale, este ceva nou. Am fost
impresionat...
„În cei 20 de ani de când ai permis
de conducere, a existat vreo situație
în care să fi avut nevoie de o asemenea tehnologie?”, m-a întrebat un prieten căruia i-am povestit despre cum
funcționează sistemul. Adevărul este
că nu îmi amintesc...

Alt subiect, alte persoane – dezbăteam cu câțiva colegi jurnaliști oportunitatea de a achiziționa o mașină
electrică: „Prețul este ridicat, autonomia mică, iar prize pentru încărcare...”
Cu alte cuvinte, concluzia lor a fost
un „NU” hotărât.

Tot luna trecută, am condus și un
camion pe gaz... Puțini transportatori
se gândesc serios la acest carburant
– numărul stațiilor de alimentare este
scăzut și, în plus, să convingi șoferii
să le acceseze, să le caute, pentru
că nu toate sunt plasate pe rutele principale, să învețe aspectele specifice
gazului... mai bine mai așteptăm!

Toate aceste discuții m-au deranjat. Nu mai suntem, oare, capabili
să acceptăm nimic nou? Totul s-a
redus doar la profitabilitate și propriul
confort? Păi, cu o asemenea atitudine,
astăzi nu am fi avut ABS, sau airbag-uri... De fapt, nu am fi avut mașini
deloc, pentru că, la apariția lui, automobilul se deplasa mai încet decât
calul și, cu siguranță, se defecta mai
des.

EDITORIAL

Organizator

Viziunea
este o
obligație?

Mai are cineva nevoie de dovezi
legate de schimbările climaterice, accelerate de poluare, sau despre faptul
că este doar o problemă de timp până
când combustibilii fosili vor dispărea?
Fiecare dintre noi influențăm
viitorul, prin deciziile pe care le luăm.
Iar, la ora actuală, putem anticipa efectele deciziilor noastre, inclusiv pentru
generațiile viitoare. Suntem pregătiți
să acceptăm ca asemenea viziuni, ce
înaintează atât de departe în viitor, să
ne influențeze deciziile luate astăzi?

Am fost supărat în urma discuțiilor
avute cu prietenii, colegii de breaslă
și transportatorii pe temele amintite
mai sus, însă mi-am dat seama că ar
trebui să fiu supărat pe mine.

Schimbarea ar trebui să înceapă
cu mine, și nu să aștept mai întâi
„aprobarea” celorlalți. Să risc... măcar
puțin. Și să nu mai caut cu tot dinadinsul „siguranța absolută”.
De parcă așa ceva există!

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

Împreună mișcăm lucrurile!
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CUGETARE

„Dacă vrei să știi cu adevărat cine ești, dacă vrei să-ți
cunoști gândurile cele mai ascunse, ascultă vorbele
pe care le rostești. Ascultă-te când vorbești cu alții!”
Lise Bourbeau

ȘTIRI

DESZĂPEZIREA PENTRU A1 ȘI A3,
CONTESTATĂ
Acordurile-cadru pentru
deszăpezirea autostrăzilor A1
(București – Pitești) și A3
(București – Ploiești), în iarna
2017-2018, au fost contestate
la Curtea de Apel București.
Până la clarificarea situației și
semnarea contractelor,
activitatea de deszăpezire pe
cele două autostrăzi va fi
asigurată de Direcția
Regională de Drumuri și
Poduri (DRDP) București,
prin redistribuirea de utilaje
de la alte secții. Contractele
subsecvente în baza cărora
se va desfășura activitatea pe
timp de iarnă la nivel național

CFR MARFĂ, 137
MILIOANE LEI PIERDERI

Creșterile salariale au dat peste cap
bugetul CFR Marfă, care încheie
anul cu pierderi de circa 137,2
milioane lei, în ciuda faptului că
prognozase un profit de 290.000 de
lei. Veniturile sunt de 823,3 milioane
lei. Cheltuielile totale ajung la 960,5
milioane lei, din care 462,2 milioane
lei – bunuri și servicii, iar 6,1
milioane lei – impozite, taxe și
vărsăminte asimilate. Cheltuielile cu
personalul sunt de 323,1 milioane
lei, din care salarii 256,7 milioane lei
– bonusurile majorându-se la 15,2
milioane lei. Investiții sunt estimate
la 78 milioane de lei, iar plățile
restante – la 321 de milioane lei.
Numărul angajaților se cifrează la
6.623.

NOI FISURI PE ORĂȘTIE
– SIBIU

Pe Lotul 3 al Autostrăzii Orăștie –
Sibiu au apărut noi fisuri, crăpături și
denivelări ale carosabilului, de data
aceasta pe 70 de metri – sensul
Sibiu – Sebeș, la km 276. CNAIR a
constatat că deplasările taluzului și

sunt în număr de 57, iar, în
afară de cele pentru A1 și A3,
toate celelalte 55 au fost
semnate. Cât privește stocul
de sare, până la 1 noiembrie
au fost asigurate 121.000
tone, reprezentând 35% din
necesarul total de sare
(347.000 tone), conform
normativului 525/2013.

șanțului din vecinătatea sectorului
respectiv au afectat banda de
urgență și banda 1, astfel că a
deviat traficul pe banda 2 și a
reparat asfaltul. Se fac măsurători
topografice pentru stabilirea evoluției
fenomenului de tasare și a
deformărilor carosabilului. Zona este
monitorizată constant de DRDP
Brașov, care raportează,
permanent, orice modificări. Amintim
că 200 de metri din acest lot au fost
demolați și reconstruiți.

DOUĂ SCHIMBURI LA
PERMISE

Serviciul Public Comunitar Regim
Permise de Conducere și
Înmatriculare a Vehiculelor
(SPCRPCIV) București s-a
reorganizat, din 6 noiembrie, cu
program în două ture și micșorarea
termenelor pentru eliberarea
documentelor și a celor de
programare la proba practică a
examenului auto. Schimbul I este de
la 08:00 la 15:30, schimbul II – de la
11:30 la 19:00, astfel că se asigură o
suprapunere de 4 ore, cu 40 de
ghișee deschise între 11:30 și 15:30.
Numărul de ghișee este de 25 între
orele 08:00 – 11:30 și de 23 între
15:30 – 19:00. Programul pentru
examinarea teoretică a examenului
auto este: marți între 08:00 – 19:00,
iar miercuri și joi, între 08:00 –
16:00. Pentru proba practică, sunt
zilnic minim 22 de examinatori, ce
pot evalua 300 de candidați.

MONITORUL
PREȚURILOR LA
CARBURANȚI

Guvernul a aprobat crearea unui
sistem de monitorizare a tarifelor
practicate la stațiile de alimentare
cu carburanți similar Monitorului
prețurilor în domeniul de retail
alimentar, astfel încât
consumatorii să-și poată alege
benzina și motorina cu cel mai
bun raport preț-calitate. Creșterea
transparenței „ar putea accentua
gradul de concurență pe piața
comercializării cu amănuntul de
carburanți auto, cu implicații
benefice asupra prețului
produselor, dar și a calității
acestora, serviciilor oferite în
stațiile de distribuție a
carburanților etc.”, precizează
Executivul. În vederea extinderii
Monitorului prețurilor și în
domeniul carburanților auto,
Legea Concurenței va fi
modificată, astfel încât Consiliul
Concurenței să poată solicita date
și informații companiilor active pe
piață.

PERMISE PRIN POȘTĂ

De la 1 noiembrie, permisele auto
emise de serviciile din București și
județul Ilfov sunt trimise prin
serviciului de curierat al Poștei
Române. Această măsură se
aplică, deja, în alte județe ale țării.
În caz că livrarea nu poate fi
finalizată, permisul poate fi ridicat,
ulterior, de la sediul SPCRPCIV
București, situat în Șoseaua
Pipera, nr. 49, Sector 2, de la un
ghișeu specializat, cu program de
lucru cu publicul, zilnic, între orele
15:30 – 19:00, disponibil și pentru
cetățenii care nu doresc să le fie
trimise prin poștă documentele.
„Solicitanții vor primi înscrisuri
doveditoare înlocuitoare cu drept
de circulație, permisele de
conducere urmând a fi trimise la
adresa menționată în termen de
două zile lucrătoare. Măsura se va
aplica și în cazul candidaților
declarați «admis» la proba practică
a examenului pentru obținerea
permisului de conducere, fără a
mai fi necesar ca aceștia să se
deplaseze la sediul Serviciilor
Publice Comunitare Regim
Permise de Conducere și
Înmatriculare a Vehiculelor”,
precizează MAI.
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Despre fiscalitate

Spune-ți păr er ea!

Cum vor fi influențate fir mele de transpor t
de modificările fiscale privind salariile?

1. Relația dintre angajatori și angajați (șoferi) se va deteriora.
2. Angajații vor fi mai motivați, în condițiile în care efortul financiar al
firmei în legătură cu salariul este mai clar.
3. Nu se va schimba nimic.

Î

PUBLICITATE

Omul
potrivit

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

ntrebarea lunii trecute s-a referit la
factorul principal ce trebuie avut în
vedere pentru a dezvolta o relație pozitivă angajator-șofer. Jumătate dintre
respondenți a optat pentru „momentul angajării”. Practic, merită să depui eforturi
consistente în procesul de recrutare, pentru a te asigura că șoferul angajat se potrivește cât mai bine cu nevoile companiei.
Din păcate, multe companii au „diluat” sistemul gândit pentru a se asigura că
angajează doar persoane potrivite, în condițiile unei piețe a muncii care oferă tot
mai puține opțiuni.
Bineînțeles, beneficiile financiare sunt,
la rândul lor, importante – cele mai importante în viziunea a 33% dintre respondenți.
Ne întrebăm ce presupune (sau mai bine
spus cât) asigurarea unor venituri care să
îi mulțumească pe șoferi. Evoluția din ultimii ani a veniturilor conducătorilor auto
demonstrează dificultățile pe care le presupune abordarea nevoii de personal doar
din perspectivă salarială.
Iar, aici, ar putea interveni atmosfera
creată în companie – comunicarea corectă,
stabilirea unor relații de prietenie sunt
aspecte considerate ca fiind foarte importante, de 17% dintre respondenți.
noiembrie 2017 ............................................................................................................................................
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CAMION SCANIA CU GAZ, PENTRU DISTANȚE
LUNGI
Scania lansează un motor
alimentat cu gaz, Euro 6.
Motorul de 13 litri poate fi
folosit atât pentru transportul
pe distanțe lungi, cât și pentru
șantierele de construcții.
Performanța este comparabilă
cu aceea a unui motor diesel
de aceeași dimensiune. Noul
motor este cel mai recent
produs adăugat de Scania la
soluțiile sustenabile de
transport, oferind reduceri ale
CO2 de 15 – 90 %.
Noul motor oferă 410 CP și
2.000 Nm de la 1.100 la 1.400
rpm. Cu LNG (gaz natural
lichefiat), o semiremorcă de
maxim 40 t poate rula 1.100
km fără a fi nevoie de
realimentare. Cu două
rezervoare LNG pe camioane
rigide, este posibilă rularea
până la maxim 1.600 km.
Motoarele Scania alimentate
cu gaz au la bază combustia
stoichiometrică, adică arderea
completă atât a
combustibilului cât și a

PORSCHE ROMÂNIA,
CREȘTERE SUSȚINUTĂ

Porsche România, cel mai mare
importator auto din România,
încheie primele trei trimestre ale
anului cu o creștere a vânzărilor de
13% față de aceeași perioadă a
anului trecut, pentru toate mărcile
Grupului Volkswagen. Mărcile de
volum Volkswagen și Skoda au
înregistrat cea mai mare creștere a
vânzărilor, cu până la 19% și,
respectiv, circa 11% mai mare în
comparație cu aceeași perioadă a
anului trecut. În perioada ianuarie –
septembrie 2017, cele mai bine
vândute modele de autoturisme
pentru pasageri au fost Skoda
Octavia (3.499 unități vândute),
Volkswagen Golf (2.444 unități)
Skoda Rapid (2.293 unități),
Volkswagen Polo (1.885 unități) și
Tiguan (1.742 unități). Divizia
Volkswagen Autovehicule
Comerciale a avut o creștere de 5%
în primele trei trimestre ale anului
față de aceeași perioadă a anului

oxigenului. La fel ca un motor
pe benzină, arderea este
inițiată de bujii. Realizarea
amestecului aer-combustibil
are loc la intrarea în cilindri.
Noul motor pe gaz de 13 litri
poate fi întotdeauna
disponibil cu Scania
Opticruise, cutiile de viteză
automatizate ale Scania.
Asta înseamnă, desigur, că
schimbarea vitezelor și
confortul în timpul
condusului sunt de înaltă
clasă pentru șofer, cu
schimbări de viteze rapide,
fără ezitări.
trecut, datorită popularității VW
Crafter printre clienții de flote. La
rândul său, performanța serviciilor
de post-vânzare a fost ridicată,
crescând cu 10% comparativ cu
aceeași perioadă a anului trecut, pe
măsură ce din ce în ce mai mulți
clienți aleg serviciile autorizate și
profită de ofertele atractive pentru
mașinile noi și pentru cele vechi.
Rețeaua Porsche România acoperă
întregul teritoriul al țării și include 82
de reprezentanțe în 29 de județe.

252 DE STAȚII DE
ÎNCĂRCARE A
AUTOVEHICULELOR
ELECTRICE

Consorțiul NEXT-E și UE au semnat
un acord de finanțare pentru 252 de
stații de încărcare rapidă și ultrarapidă pentru autovehicule electrice
în Europa Centrală și de Est. Se vor
primi 18,84 milioane euro, în
vederea implementării proiectului,
care va presupune instalarea a 222
de stații de încărcare rapidă multistandard (50 kW) și 30 de stații de
încărcare ultra-rapidă (150-350 kW),
de-a lungul principalelor coridoare
europene de transport și al rețelei
trans-europene de transport

(TEN-T). Ca o premieră absolută,
călătoria pe distanțe lungi, bazată
100% pe electricitate, va fi posibilă
în șase state membre (Cehia,
Croația, România, Slovacia,
Slovenia și Ungaria), cu legături
către țările vecine. Această rețea, a
cărei implementare este preconizată
pentru anul 2020, va fi conectată cu
rețeaua de încărcătoare electrice din
Europa de Vest, datorită coordonării
cu alte proiecte finanțate prin
intermediul CEF. Consorțiul este
format din companiile din cadrul
Grupului E.ON (Zapadoslovenská
energetika Slovakia, E.ON Czech
Republic, E.ON Hungary, E.ON
Romania), Grupului MOL (filialele
din cele șase țări participante),
Hrvatska elektroprivreda din Croația,
PETROL (în Slovenia și Croația),
precum și Nissan și BMW.

PREMIO TRUCKFORCE –
SERVICE ȘI RETAIL CU
ANVELOPE

Rețelele europeane Premio și
TruckForce au lansat, la Arad,
conceptul hibrid Premio TruckForce,
menit să ofere servicii complete de
service și retail cu anvelope atât
pentru autoturisme și autoutilitare,
cât și pentru camioane și flote de
transport rutier. Evenimentul
marchează atât introducerea pe
piața din România a unui nou
concept de service integrat pentru o
gamă extinsă de vehicule rutiere, cât
și extinderea activităților de service și
retail cu anvelope efectuate de
centrul Premio Dumivest Arad UTA2.
Rețeaua europeană Premio, cu
franciză de la Goodyear, prezentă pe
piața locală a service-ului și retail-ului
cu anvelope încă din 2009, este
specializată în a oferi servicii de
calitate pentru turisme și autoutilitare
de până la 3,5 tone. La rândul său,
rețeaua de service TruckForce are
peste 2.000 de centre peste tot în
Europa, oferind servicii specializate
flotelor de transport rutier care
operează cu vehicule comerciale.
Magazinul-service Premio Dumivest
UTA2, inaugurat oficial la sfârșitul
anului 2014, în Arad, pe strada
Ovidiu la numărul 3A, dispune de o
suprafață totală de 2.900 mp, din
care 200 mp sunt special amenajați
pentru depozitul de anvelope,
400 mp sunt rezervați activităților de
service și alți 1.000 mp parcării.
Ca urmare a lansării centrului
Premio TruckForce în locația din
UTA2, Arad, activitățile de service din
locația arădeană se așteaptă să
crească cu 25-30%.
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CODUL FISCAL 2018

Impozite majorate
pentru camioane

Guvernul a operat, în 8 noiembrie, prin Ordonanță de Urgență, mai
multe modificări în Codul fiscal, ce vor intra în vigoare la
1 ianuarie 2018.

A

u fost majorate impozitele pentru autovehiculele de transport
marfă, după cum urmează:

2 axe:

- masa de cel puţin 12 tone, dar
mai mică de 13 tone: pentru sistem
de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute, 0 lei; pentru
alte sisteme de suspensie pentru
axele motoare, 142 lei/an (în prezent
sunt 0, respectiv 133 lei/an);
- masa de cel puţin 13 tone, dar
mai mică de 14 tone: 142 lei/an (de
la 133 lei/an, în prezent), respectiv
395 lei/an (de la 367 lei/an, în prezent);
- masa de cel puţin 14 tone, dar
mai mică de 15 tone: 395 lei/an (de
la 367 lei/an, în prezent), respectiv
555 lei/an (de la 517 lei/an, în prezent);
- masa de cel puţin 15 tone, dar
mai mică de 18 tone: 555 lei/an (de
la 517 lei/an, în prezent), respectiv
1.257 lei/an (de la 1.169 lei/an, în
prezent);
- masa de cel puţin 18 tone: 555
lei/an (de la 517 lei/an, în prezent),
respectiv 1.257 lei/an (de la1.169
lei/an, în prezent).

3 axe:

- masa de cel puţin 15 tone, dar
mai mică de 17 tone: pentru sistem
de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute, 142 lei/an (de
la 133 lei/an, în prezent); pentru alte
sisteme de suspensie pentru axele
motoare, 248 lei/an (de la 231 lei/an,
în prezent);
- masa de cel puţin 17 tone, dar
mai mică de 19 tone: 248 lei/an (de
la 231 lei/an, în prezent), respectiv
509 lei/an (de la 474 lei/an, în prezent);
- masa de cel puţin 19 tone, dar
mai mică de 21 tone: 509 lei/an (de
al 474 lei/an, în prezent), respectiv
661 lei/an (de la 615 lei/an, în prezent);
- masa de cel puţin 21 tone, dar
mai mică de 23 tone: 661 lei/an (de la
615 lei/an, în prezent), respectiv 1.019
lei/an (de la 947 lei/an, în prezent);
- masa de cel puţin 23 tone, dar
mai mică de 25 tone: 1.019 lei/an (de
la 947 lei/an, în prezent), respectiv
1.583 lei/an (de la 1.472 lei/an, în
prezent);
- masa de cel puţin 25 tone: 1.019
lei/an (de la 947 lei/an, în prezent),

respectiv 1.583 lei/an (de l 1.472
lei/an, în prezent).

4 axe:

- masa de cel puţin 23 tone, dar
mai mică de 25 tone: 661 lei/an (de
la 615 lei/an, în prezent), respectiv
670 lei/an (de la 623 lei/an, în prezent);
- masa de cel puţin 25 tone, dar
mai mică de 27 tone: 670 lei/an (de
la 623 lei/an, în prezent), respectiv
1.046 lei/an (de la 973 lei/an, în prezent);
- masa de cel puțin 27 tone, dar
mai mică de 29 tone: 1.046 lei/an (de
la 973 lei/an, în prezent), respectiv
1.661 lei/an (de la 1.545 lei/an, în prezent);
- masa de cel puţin 29 tone, dar
mai mică de 31 tone, de cel puţin 31
tone, dar mai mică de 32 tone și de
cel puțin 32 tone: 1.661 lei/an (de la
1.545 lei/an, în prezent), respectiv
2.464 lei/an (de la 2.291 lei/an, în prezent).
Majorări de impozit sunt și pentru
combinațiile de autovehicule de transport marfă (2+1 axe, 2+2 axe, 2+3
axe, 3+2 axe, 3+3 axe).
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ACTUALITATE

Mijloace de transport
confiscate

Alte modificări fac referire la sancționarea agentului economic cu refuzul
dreptului de deducere a TVA doar în
cazul în care există probe că acesta
avea informații certe despre activitatea
firmelor evazioniste cu care a intrat în
relații comerciale. De asemenea, se
extinde confiscarea și asupra mijlocului de transport, pentru cei ce fac
evaziune, comercializând produse accizabile nemarcate – alcool și produse
din tutun.

Contribuțiile sociale,
la angajat

Cea mai controversată măsură
este transferarea contribuțiilor sociale
de la angajator, la angajat. Pe de o
parte, acestea se reduc de la 39,25%
la 37,25% (-2%), iar angajatorul va
plăti numai 2,25% – pentru a acoperi
riscurile de șomaj, concedii medicale,
creanțe salariale. Restul de 35% din
contribuțiile sociale va fi în sarcina
angajatului. Pe de altă parte, a fost
redus de la 9 la 3 numărul contribuțiilor. A rămas CAS și CASS pentru salariat și s-a introdus „contribuția asiguratorie pentru muncă”, suportată de
angajator.
CAS și CASS se datorează de către persoanele fizice, respectiv de
către angajați, inclusiv în cazul contractelor individuale de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, pentru
care CAS și CASS datorate nu pot fi
mai mici decât nivelul contribuţiilor
sociale aferente salariului minim brut
pe ţară în vigoare în luna pentru care
se datorează acestea, corespunzător
numărului zilelor lucrătoare din lună în
care contractul a fost activ. De asemenea, OUG stabilește o cotă suplimentară de CAS (de 4%, respectiv
8%) pentru condiții deosebite, speciale
sau alte condiții de muncă definite
potrivit legii.

CAS și CASS
pentru activități
independente

Contribuția de asigurări sociale de
sănătate (CASS), în cotă de 10%, este
datorată de persoanele fizice care au
calitatea de angajați sau pentru care
există obligația plății contribuţiei de
asigurări sociale, potrivit Codului fiscal.
OUG prevede și modificarea modului
de stabilire a CAS și a CASS pentru
persoanele fizice care realizează venituri din activități independente (consultanți, experți contabili, medici, persoane fizice autorizate, avocați –
numai CASS; notari – numai CASS)
sau alte categorii de venituri. Acestea

nu mai datorează contribuțiile sociale
asupra venitului realizat, ci baza de
calcul va fi venitul ales care, în cazul
CAS, trebuie să fie cel puțin egal cu
salariul minim brut pe țară, iar baza
de calcul a CASS va fi salariul minim
brut pe țară.
Se exceptează de la plata CAS persoanele fizice asigurate în sisteme proprii
de asigurări sociale, numai pentru
veniturile realizate din activități pentru
care, potrivit legii, există obligaţia asigurării în aceste sisteme (de exemplu:
avocații, notarii, personalul monahal), inclusiv pentru veniturile de natură salarială
realizate în domeniile respective (de
exemplu, avocații salarizați etc.).
S-a modificat, de asemenea,
modalitatea de asigurare în sistemul
public de sănătate a pensionarilor,
șomerilor, persoanelor aflate în concedii pentru creșterea copiilor, celor
cu ajutoare sociale sau sub protecţia
ori în custodia statului. Ei vor fi asigurați fără plata contribuţiei.

Impozitul pe venit,
redus

În domeniul impozitului pe venit,
ordonanța prevede reducerea cotei
de la 16% la 10%. Astfel, cota de
impozitare scade pentru veniturile din
salarii și asimilate salariilor, din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din investiţii (mai puțin
veniturile din dividende, pentru care se
menține cota de impozit de 5%), din
pensii, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din premii și din alte
surse.

1% pentru IMM-urile
cu venit de până la
1 milion de euro

În domeniul impozitării societăților,
vor beneficia de impozit de 1% pe venit și IMM-urile care realizează venituri
de la 500.000 euro la 1.000.000 euro
și care, în prezent, plătesc impozit de
16% pe profit.
De asemenea, a fost eliminată
condiția privind realizarea de venituri
din consultanță și management și se
includ în acest sistem persoanele juridice care nu intrau sub incidența aces-

tui impozit (asigurări, piața de capital,
bănci, jocuri de noroc și extracția resurselor naturale).

Impozit pentru
multinaționale

Totodată, OUG transpune în legislația națională prevederile Directivei
2016/1164/UE, pentru combaterea externalizării profiturilor companiilor
multinaționale, prin:
- limitarea deductibilității dobânzilor;
- introducerea impozitării la ieșire
– previne erodarea bazei impozabile
în cazul unui transfer de active în afara
României;
- consolidarea regulii antiabuz, ce
va permite autorităților române să
refuze contribuabililor beneficiile fiscale obținute din aranjamente abuzive;
- introducerea normelor privind societățile străine controlate (SSC) ce
au ca scop împiedicarea evitării plații
impozitelor prin devierea veniturilor
către filiale din paradisuri fiscale.

Deduceri

A fost majorat nivelul venitului lunar brut în funcție de care se acordă
deducerea personală: de la 1.500 lei
(în prezent) la 1.950 lei – limita până
la care deducerile se acordă în sumă
fixă, în funcție de numărul persoanelor
aflate în întreținere; de la 3.000 lei (în
prezent) la 3.600 lei – limita maximă
până la care deducerile se acordă în
mod degresiv. Pentru salariații care
realizează venituri brute lunare din
salarii de peste 3.600 lei, nu se acordă
deduceri personale.
Contribuția virată la Pilonul II de
pensii a fost redusă de de la 5,1% la
3,7%.
Majorarea salariului minim pe economie de la 1.450 lei la 1.900 lei va
fi aprobată în ședința următoare a
Guvernului. Sistemul Revisal va trebui
să suporte modificarea a 6 milioane
de contracte de muncă până la 1 ianuarie 2018.

Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

Foto: Jean-Mihai PÂLȘU
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Discuții nesfârșite
pentru rambursarea
supraaccizei
Transportatorii s-au ales, deocamdată, numai cu promisiuni de la
Guvern și Ministerul Finanțelor, în privința elaborării unei noi
scheme de rambursare a supraaccizei.

U

niunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România
(UNTRR) își exprimă sprijinul
pentru adoptarea cât mai rapidă a unui
mecanism de rambursare într-o formă
îmbunătățită față de sistemul precedent și cu o valoare rambursată de
minimum 5 eurocenți/litru, pentru a
menține un cost al motorinei, pentru
transportatorii rutieri români, la același
nivel cu Ungaria.
Uniunea continuă discuțiile cu
Ministerul Finanțelor Publice (MFP),
Ministerul Transporturilor (MT), Autoritatea Rutieră Română (ARR) și Consiliul Concurenței, cu precizarea că
returnarea unei componente din supraacciză „nu este ajutor de Stat pentru transportatorii rutieri, dacă se restituie între orice valoare superioară și
minimul stabilit la nivel de UE, de 330
euro/1.000 litri”. „De exemplu, dacă
acciza este 400 euro/1.000 litri, se pot
restitui maximum 70 euro/1.000 litri
fără a fi considerat ajutor de Stat. Este
ajutor de Stat orice sumă restituită
sub pragul minim de 330 euro/1.000

Directiva 96/2003

UNTRR a solicitat și asociațiilor profesionale de transport rutier din Statele
Membre care rambursează acciza (Spania, Franța, Italia, Belgia, Ungaria și
Slovenia), dar și Comisiei Europene, să precizeze cum este transpusă
Directiva 96/2003 în legislația națională specifică, respectiv dacă este
considerată ajutor de Stat rambursarea accizei deasupra pragului minim
comunitar stabilit de art. 7.2 al Directivei 96/2003 (combustibil profesional),
sau doar sub acest prag.
Până în prezent, Uniunea a primit răspunsuri de la ASTIC - Spania, FNTR Franța și ANAV – Italia, care au precizat că schema de rambursare a accizei
este implementată de foarte mulți ani, fără a fi considerată ajutor de Stat,
pentru că se respectă prevederile Directivei 96/2003, iar după rambursarea
accizei nu s-a coborât niciodată sub pragul minim comunitar.

litri, de exemplu la agricultură, unde
restituirea de la 330 euro/1.000 litri, la
21 euro/1.000 litri face subiectul reglementărilor ajutorului de Stat”.
„În condițiile aplicării supraaccizei
de 32 de bani/litru la carburanții auto
din lunile septembrie și octombrie a.c.,
transportatorii români sunt dezavantajați în competiția cu ceilalți, în special
Est-europeni, motivat de handicapul
creat de supraacciza aplicată. Prin
aplicarea supraaccizei, transportatorii

români au cel mai ridicat cost față de
țările din jur, costul motorinei în România fiind de 0,94 euro/litru fără
TVA”, precizează UNTRR.
Într-un singur an, fiecare camion
care efectuează transport internațional
aduce aproape 35.000 euro în taxe și
impozite directe și indirecte, iar autovehiculele care operează la nivel național aproape 100.000 lei – acciză,
TVA, carburant, achiziție piese, întreținere, taxe salarii. O dată cu creșterea
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accizei, „fiecare camion care nu mai
alimentează în România aduce pierderi indirecte bugetului de stat de 20
de ori mai mari decât sumele potențiale de restituit din supraacciză”.

ACTUALITATE

Motorina, mai
scumpă ca în Austria

„Astăzi, motorina fără taxe (fără
acciză și fără TVA) a ajuns, în România, să fie pe locul 10 în topul celor
mai scumpe din UE și a urcat cu 4 locuri față de august 2017, când se situa
pe locul 14! Acest clasament ia în considerare creșterea prețului petrolului
pe piețele internaționale pentru toate
cele 28 de state membre UE! O explicație posibilă este aceea a unei majorări preventive (de circa 2,5 eurocenți/litru) din partea firmelor prezente
pe piața din România, datorată estimării reducerii volumului vânzărilor cu
15-20%, în următoarea perioadă”, arată UNTRR.
Concret, motorina fără TVA, la
0,91 euro/litru, este mai scumpă decât
cea fără TVA din Austria, respectiv
0,88 euro/litru, și din Bulgaria - 0,81
euro/litru, și mult mai scumpă decât
motorina fără TVA și fără acciză recuperabilă din Slovenia - 0,78 euro/litru
și Ungaria - 0,82 euro/litru.

6 țări din UE restituie supraacciza:

- Ungaria – 0,02 euro/l (Ungaria restituie acciza 0,02 - 0,035 – 0,055 euro/l,
modificările fiind realizate și la 6 luni, TVA este 27%, iar acciza este de 358,07
euro/1.000 litri, când prețul petrolului este peste 50 dolari/baril, și 390,51
euro/1.000 litri, când prețul petrolului este 50 dolari/baril sau sub);
- Belgia – 0,1774 euro/l (TVA este 12%, iar acciza este de 507 euro/1.000 litri);
- Slovenia – 0,09605 euro/l (TVA 22%, acciza este de 426,05 euro/1.000 litri);
- Franța – 0,1142 pentru camioane și 0,1542 pentru autocare (TVA 20%, acciza
este de 530,7 euro/1.000 litri);
- Spania – între 0,016 și 0,048 euro/l, în funcție de regiune (TVA 21%, acciza
este de 331 euro/1000 litri);
- Italia – 0,21418 euro/litru (TVA 22%, acciza este de 617,4 euro/l).

„Reamintim că un camion consumă minim 3.000 litri și până la 6.000
litri de motorină lunar, iar o diferență
de 5 eurocenți crește costul de operare al unui transportator român cu
minimum 1.800 euro anual, până la
3.600 euro, în timp ce o diferență de
10 eurocenți pe litru de motorină urcă
costul de operare cu 3.600 euro până
la 7.200 euro anual, pentru fiecare
camion din România. Acest aspect va
reduce drastic competitivitatea firmelor
de transport rutier din România, care
nu vor putea utiliza alternativele oferite
de furnizorii de carduri internaționale
de carburant cu care deja au contracte
– AS24, Routex, DKV, Euroshell, UTA,
MOL Gold, IQCards, Eurowag etc.”,
avertizează Uniunea.

Dacă Guvernul nu va iniția, cât
mai rapid, noua procedură de rambursare a supraaccizei pentru transportatorii rutieri, câștigul la bugetul de
Stat va rămâne doar pe hârtie, deoarece consumul de motorină va migra
în țările învecinate.

FORT vrea grup de
lucru

La rândul său, Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) îi
solicită ministrului Transporturilor, Felix
Stroe, să aprobe constituirea unui grup
de lucru format din specialiști ai Ministerului de Finanțe și reprezentanți
ai patronatelor din transporturi, care
să elaboreze un proiect de act normativ pentru rambursarea unei cote
din acciza pe motorină către companiile de transport mărfuri și pasageri,
după modelul practicat în Belgia, Franța, Ungaria, Slovenia și Spania.
Iată precizările FORT, în adresa
transmisă ministrului Felix Stroe: „Vă
solicităm, prin prezenta, să aprobați
constituirea unui grup de lucru format
din specialiști ai Ministerului de Finanțe și reprezentanți ai patronatelor din
transporturi, care să elaboreze un
proiect de act normativ pentru rambursarea unei cote din acciza pe motorină
către companiile de transport mărfuri
și pasageri care alimentează pe teritoriul României, după modelul practicat in Belgia, Franța, Ungaria, Slovenia și Spania. Prin adoptarea unei
astfel de măsuri, bugetul de Stat urmează să beneficieze de încasări mai
mari, transportatorii români vor continua să fie competitivi și să alimenteze
pe teritoriul țării noastre, concurența
loială să crească, iar evaziunea fiscală
și comerțul ilicit cu motorină să scadă.
Statul poate avea, totodată, la dispoziție o statistică în timp real raportată
alimentărilor cu carburanți și, de asemenea, la îndemâna instituțiilor de
control o oglindă vie a celor ce nu alimentează din zona accizabilă, însă
desfășoară activități de transport comercial”.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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Promisiuni pentru
eliminarea pirateriei

Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, s-a întâlnit cu reprezentanții
patronatelor din transportul rutier, pe care i-a asigurat de sprijinul
său în simplificarea legislației existente și eliminarea pirateriei din
transporturi.

Felix Stroe, ministrul Transporturilor:

„Îmi doresc ca, împreună, să scădem numărul accidentelor rutiere, să
dezvoltăm infrastructura și industria în care activați. De aceea, vă invit la
un dialog constructiv și deschis, la un schimb permanent de idei și soluții,
atât de necesar acestui domeniu.”

T

otodată, au fost discutate principalele direcții pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, a
transportului de persoane și de mărfuri, dar și implementarea Strategiei
Naționale pentru Siguranță Rutieră.
„Noi, ca Minister al Transporturilor,
suntem, de fapt, și ministerul transportatorilor. Suntem aici să vă sprijinim
să vă dezvoltați, ca să puteți să oferiți
servicii de calitate, fie că vorbim de
transportul de persoane, fie că vorbim
de mărfuri. Ceea ce vă cer, în mod
imperativ, este să respectați principiile
de bază ale oricărui business: activitatea desfășurată să fie conformă legii,
să fie fiscalizată, transparentă și să
respecte principiul concurenței. Cine
respectă aceste cerințe are în mine un
partener de dialog. Cine nu, va răspunde”, le-a spus Felix Stroe reprezentanților patronatelor.

COTAR: Salutăm
sprijinul ministrului
Felix Stroe

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România
(COTAR) salută deschiderea pe care
noul ministru al Transporturilor, Felix

Vasile Ștefănescu, președintele COTAR:

„Lipsa de acțiune a autorităților pentru a opri pirateria a adus foarte multe
companii în imposibilitatea de a mai face investiții în ultimii ani, după intrarea
pe piață a unor adevărate rețele de piraterie, tolerate de către cei interesați,
cei care nu vor să legifereze pârghiile legale de control pentru organele
abilitate ale statului. Această situație a condus, în mod firesc, la scăderea
dramatică a încasărilor pentru transportatorii autorizați, a încasărilor la
bugetul statului – iar problemele financiare se reflectă, automat, în calitate.
Ne dorim să le putem oferi clienților noștri transport de cea mai bună calitate
și să le garantăm siguranța.”

Stroe, a arătat-o în privința eliminării
pirateriei din acest sector de activitate.
„Am stabilit, împreună, o listă de
priorități. Pe noi ne interesează ca
ministrul Transporturilor, indiferent de
partidul politic din care face parte, să
ne fie un partener de dialog și, mai
ales, de acțiune, pentru a înlătura toate anomaliile care s-au instalat în
acest sector de activitate în ultimii ani.
Dacă devine cu adevărat și ministrul
transportatorilor, ajutându-ne să
înlăturăm concurența neloială și să
ne putem desfășura activitatea fără
a fi afectați de către cei care au preluat ilegal piața transporturilor, vom
putea colabora, pentru a găsi, împreună, cele mai bune soluții, astfel încât
să îmbunătățim calitatea serviciilor

noastre”, a declarat Vasile Ștefănescu, președinte COTAR.
COTAR a lansat, în ultimii ani, mai
multe soluții posibile pentru a rezolva o
serie de probleme ale sectorului de activitate în care lucrează, a adăugat el.
„Calculele pe care le-am prezentat s-au
dovedit a fi corecte, ca și soluțiile legislative și măsurile necesare pentru îmbunătățirea calității transportului rutier. Dacă
toate aceste propuneri vor fi luate în considerare de noua echipă care conduce
Ministerul Transporturilor, suntem convinși că, împreună, vom putea dezvolta
acest domeniu în viitorul apropiat”,
precizează reprezentantul confederației.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

18 .............................................................................................................................................. noiembrie 2017

PĂREREA MEA

America first?
Romania last?

Multora nu le-a venit, nici până în ultima clipă, să creadă, că doar
au anticipat mai toți cei care se ocupă de previziuni politice o
victorie a doamnei Hillary Clinton în alegerile federației americane
de anul trecut. Un derbedeu populist de dreapta, care, în campania
electorală, a jignit profund femeile și handicapații, locuitor la Casa
Albă? „Nu vă faceți griji!”, s-au grăbit să spună cei cu experiență,
din împrejurimi, „funcția îl formează pe președinte, și nu invers!”.

N

e-am gândit cu toții că Trump
va fi înconjurat de o gloată de
consilieri, care vor conduce
America din spatele lui și îi vor domestici apucăturile de miliardar necioplit. Ne-am înșelat cu toții. S-au înșelat
americanii de bună credință, cărora
le-a promis o țară unde curge numai
lapte și miere, s-au înșelat toți cei care
au semnat acordul de la Paris, menit
să asigure și generațiilor viitoare un
aer respirabil în lume, s-au înșelat partenerii din NATO, care au sperat să-și
păstreze carnetele de membri cu
cotizația simbolică de până acum, ba
chiar s-a înșelat amarnic și domnul
Putin, când a hotărât să-i susțină pe
șest campania electorală, măsluind,
cu o armată de specialiști, spațiile de
socializare din mediul american și crezând că îl poate, apoi, conduce subtil,
de la distanță, pe acest naiv total în
ale politicii. Rezultatul după un an în
Casa Albă? Singura certitudine este
incertitudinea la ce va spune și ce va
face mâine Măria Sa Trump. „Sunt singurul care decide, de mine depinde
totul!” își declara singur, ignorând inconștient sau, chiar, conștient, că
microfoanele sunt deschise. Se simte
obligat doar ego-ului propriu, grav bolnav, și acelei categorii sociale care are
mereu ceva de protestat, atunci când
gradul de cultură nu e suficient ca să
priceapă, de fapt, ce opțiune a ales.
Când am început să recitesc promisiunile electorale făcute de Trump
americanilor, mi-am dat seama că
acest om nu este cel care a declanșat
rupturile din societatea americană, el
este simptomul și reprezentantul ei.
Acum un an, nimeni nu-și putea închipui că un președinte american numește sistemul de justiție al țării sale
„un banc prost”. Doar o ieșire verbală
necontrolată? Lipsă de respect în fața
legii? E doar o calculație vicleană pentru demonstrația privind forța pe care
a căpătat-o și fără de care nu mai
poate trăi.

Dan Schnick

Câtă asemănare cu
personajul de vârf de
la noi!

Și, deodată, mi-am dat seama:
câtă asemănare cu personajul de vârf
de la noi! Promisiuni electorale popu-

liste acolo, unde ideea unui zid la
granița cu Mexicul, precum și interdicția de a pătrunde în America pentru
cetățenii unor state, au declanșat uralele naționaliștilor de dreapta. Din zid
nu s-a pus nici măcar prima cărămidă,
iar justiția a anulat legea lui Trump
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tanti Aglaia din Vaslui că el este cel
care trage sforile la marionetele acestui teatru Țăndărică pentru adulți. Desigur, sunt cunoscute ideile de dreapta
are republicanilor, atât din congresul,
cât și din senatul Statelor Unite, iubitori
de armă în buzunarul fiecăruia, și,
dacă americanii i-au ales, să se descurce acum cu ei. Dar la noi? Un partid
declarat de stânga, adică al clasei
muncitoare în noul înțeles, cel liber, al
cuvântului, proclamă cea mai de
dreapta lege fiscală din Europa, fără
Parlament, ca să meargă mai repede,
doar din condeiul marelui conducător.
De ambele părți, doar cei cu bani au
carnet de conducere de țară și, în caz
că sunt opriți la vreo neregulă în trafic,
se înlocuiesc repede legea și polițiștii,
în loc să se plătească amenda.
Veți spune, pe drept cuvânt: „ce l-a
mai apucat și pe ăsta să ne compare
cu americanii?” și aveți perfectă dreptate să vă întrebați. V-am păcălit, nu e
o comparație. Este sperietura unui cărturar de ocazie față de ce se întâmplă
într-o lume în care capetele de afiș ale
ziarelor și ale emisiunilor de știri sunt
dominate de atacuri teroriste, de
reînvierea, pe alocuri, a naționalismului
extremist și de încercări de a copia –
dacă nu chiar stilul de politică, atunci

măcar sloganul americanilor, acel
„America first”, cu adaptarea de rigoare
a numelui țării de unde se proclamă.
Trăiască egoismul de pretutindeni!

Și în România?
România last?

Nu. O demonstrează, pe de o parte, economia, a cărei creștere spectaculoasă a așezat-o în fruntea Europei,
dar o demonstrează și zecile de mii
de oameni care ies în stradă atunci
când cineva le fură meritele pentru
asta. Și în viitor? Viitorul a avut, întotdeauna, mai multe definiții: pentru cei
slabi este ceva unde nu vom ajunge
niciodată; pentru cei fricoși este marea
necunoscută. Dar pentru cei curajoși
este o șansă. Să nu ne cramponăm,
deci, de experiența mizerabilă avută,
până acum, cu democrația atât de
sângeros câștigată. Confucius spune:
„Experiența este ca un felinar purtat
pe spate. Ea luminează doar drumul
pe care l-ai parcurs deja”.

E timpul unor noi experiențe.
Romania first!

Dan SCHNICK

dan.schnick@ziuacargo.ro

PUBLICITATE

PĂREREA MEA

care contrazicea cea mai liberală
constituție din lume. Aici, la noi, o Ordonanță 13 lansată la miezul nopții,
menită să curețe dosarele juridice
stufoase ale persoanelor din vârf,
oprită de stradă și, apoi, de justiție.
Acolo, un număr de miniștri dați afară
într-un singur an – fapt neîntâlnit, încă,
în America, aici – un guvern complet
dat afară de partidul care l-a numit,
apoi parțial reinvestit și – never ending
story – remaniat, din când în când,
atunci când se duce un fir, precum se
reparau, pe vremuri, ciorapii de damă.
Acolo, o reformă firavă în sănătate,
pe care Obama a îndrăznit să o facă,
înlăturată cu ciudă și ea, aici, o promisă reformă rămasă în bilețelul numit
„program de guvernare”, până când și
ultimul absolvent de medicină a părăsit
România. Acolo, un președinte dovedit
că a mințit în campanie și în interviurile
cu serviciile, la care a fost obligat să
meargă, aici, un condamnat cu patalama la mână și care își așteaptă
următoarele procese. Și într-o parte,
și în alta, se primesc pariuri în legătură
cu care dintre ei va fi în stare să-și
ducă mandatul până la capăt.
Știu, unul e președinte, și încă al
țării celei mai puternice din lume, dar
și despre celălalt știe, între timp, și

EVENIMENT

Gala Ziua Cargo

Concursul Romanian Transport Company
of the Year a ajuns la cea de-a opta
ediție, iar miza reprezentată de premii
este tot mai mare.

Finaliștii concursului RTCY 2017
au fost aplaudați la scenă
deschisă.

Programul artistic a fost asigurat de formațiile Proconsul și Blue Noise.
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H.Essers –
locul doi
și Premiul Special
pentru IT

Compania belgiană reprezintă o
frumoasă dovadă a faptului că România poate oferi un mediu prielnic pentru firmele occidentale. H.Essers a
decis să facă din țara noastră a doua
sa casă. Compania care, peste câțiva
ani, va împlini un secol de existență
se numără printre marii jucători europeni din sectorul de transport și logistică și lucrurile nu se opresc aici –
cifră de afaceri de 571 milioane de
euro, peste 5.400 de angajați, prezență în peste 70 de locuri (15 țări), aproape un milion de metri pătrați de depozit, peste 1.400 de camioane și peste
3.000 de semiremorci, un departament IT propriu, cu 90 de angajați,
20.000 de containere și remorci
transportate cu trenul, iar, de curând,
„aventura” a devenit globală, compania asigurându-și prezența în America
de Sud, Dubai și China. Focusarea
pe industrii de nișă, cum ar fi produse
farmaceutice, chimice sau cu valoare
ridicată, a dus la realizarea unei structuri organizatorice în care securitatea,

Jeroen Fabry, Business Unit Manager Romania & Bulgaria H.Essers, a
primit trofeul pentru Locul al doilea în cadrul RTCY 2017, înmânat de
către Elena Samoilă, Area Sales Manager MOL Romania (sus), precum și
Premiul Special pentru IT, oferit de către Dan Cotenescu, manager
BursaTransport.

controlul și vizibilitatea tuturor proceselor să atingă un nivel impresionant.
În ciuda dimensiunilor, H.Essers
nu a încetat nicio clipă să fie o companie de familie.
În România, H.Essers înregistrează o cifră de afaceri de 57 milioane
de euro, peste 800 de angajați și cinci
depozite.

EVENIMENT

nternational Alexander a primit
trofeul Romanian Transport Company of the Year 2017 – Hankook,
în cadrul Galei Premiilor de Transport,
organizată de către revista Ziua
Cargo, pe 3 noiembrie 2017, la Alexander Ballroom, București.
Locurile doi și trei au fost ocupate
de companiile H.Essers (care a câștigat, de asemenea, Premiul pentru IT)
și Dumagas (care a câștigat, de asemenea, Premiul pentru Management).
International Alexander și-a adjudecat, de asemenea, Premiul pentru
Popularitate și Premiul pentru Stabilitate Financiară, în timp ce Premiul
pentru Siguranță Rutieră a plecat către
OST Transport.
Denis Spedition a câștigat trofeul
Romanian Transport Company of the
Year 2017 – Hankook pentru flote mici.

În cadrul Galei Ziua Cargo, au
fost decernate și trofeele
ediției 2017 a concursului
„Echipamentul Anului în
România” pentru categoriile
transpaletă electrică, stivuitor
și reach truck – despre care
puteți citi în secțiunea dedicată
logisticii.
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Premiul Special pentru Management, înmânat de
Scania Romania, a fost câștigat de către echipa
Dumagas. Håkan Sundström, Scania Romania MD
(stânga), Lucia Apostol, Mircea Vlah, Emil Vladu Dumagas.

Dumagas – locul trei
și Premiul Special
pentru Management

Tradiție, istorie, schimbare, modernizare... Compania Dumagas este protagonista, probabil, a celei mai frumoase
povești de management din industria de
transport românească, în istoria post
revoluționară. Este o mare realizare să
creezi o companie mare, dar să repui
pe un trend crescător solid o companie,
care, la un moment dat, părea aproape
imposibil de salvat, înseamnă o însumare impresionantă de decizii rapide,
inspirație, concentrare corectă a resurselor, curaj și pasiune.
Practic, trecerea de la un model de
conducere antreprenorial și autoritar, la
un model de management consultativparticipativ a salvat compania de la insolvență în 2014, a securizat un model operațional profitabil, a câștigat încrederea
acționarilor și partenerilor externi, a
motivat angajații și a păstrat un nivel de
resurse confortabil pentru continuarea
investițiilor. Colaborarea cu subcontractori pentru transportul intern, renegocierea contractelor cu clienții, modernizarea flotei proprii, concentrarea pe
anumite rute comunitare, încheierea de
contracte cu clienții finali, precum și
dezvoltarea soluțiilor IT sunt câteva dintre
măsurile care au asigurat succesul
proiectului de redresare Dumagas.

Ovidiu Pintilie, director comercial CTE Trailers, a
înmânat Premiul pentru locul al treilea, câștigat de
către Dumagas.

Ost Transport –
Premiul Special
pentru Siguranță
Rutieră

O companie cu o lungă tradiție, Ost
Transport a reușit, în repetate rânduri,
să se reinventeze, imprimând un ritm
alert de modernizare. Completarea serviciilor de transport cu cele de logistică
a reprezentat un pas firesc pentru o firmă care urmărește cu atenție nevoile
clienților săi. De asemenea, compania
a implementat o soluție FMS eficientă,
pentru urmărirea și controlul costurilor.
Însă motivul principal pentru care juriul
RTCY a premiat Ost Transport este rela-

ția deosebită cu șoferii, aspect care are
o contribuție majoră la siguranța rutieră. De altfel, dintre toate firmele finaliste
la această ediție a RTCY, Ost Transport
are cele mai puține probleme cu șoferii.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

Ca în fiecare an, Gala Ziua Cargo a
oferit un prilej de întâlnire între
cererea și oferta de transport – o
platformă de unde s-au putut porni
afaceri noi, fiind prezenți numeroși
transportatori, clienți de transport,
precum și furnizori de soluții
dedicate acestui segment de piață.

Ioan Nagl, director general Ost Transport, a primit Premiul Special
pentru Siguranță Rutieră, înmânat de către Eduard Jiroș, Network
Development Manager, Iveco Romania.
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INTERNATIONAL ALEXANDER

Partener de încredere

Compania arădeană International Alexander a câștigat ediția din
acest an a concursului Romanian Transport Company of the Year,
impresionând juriul la toate capitolele.

Apetit pentru
investiții

Deși a depășit, deja, 45 de milioane de euro cifră de afaceri și dispune
de un parc de peste 380 de camioane,
International Alexander este în plină
dezvoltare, apetitul pentru investiții fiind

International
Alexander:

- 14 ani experiență;
- peste 700 de clienți;
- peste 380 de camioane, flotă
proprie;
- 10.000 mp depozit;
- 35.000 mp platformă parcare.
Proiecte viitoare: Stuttgart,
București, Sibiu, Timișoara, Sebeș,
Budapesta etc.

EVENIMENT

I

ar cel mai apreciat aspect este
nivelul de încredere pe care International Alexander l-a dezvoltat
cu mulți dintre clienții săi. Conceptul
de parteneriat s-a dezvoltat continuu,
iar, astăzi, compania furnizează inclusiv servicii 3PL. Amintim faptul că International Alexander este un specialist pentru industria automotive, aici
concentrându-se majoritatea serviciilor
dezvoltate. Transport FTL, grupaje,
depozitare și până la servicii de spălare ambalaje și activități în interiorul
facilităților de producție ale clienților,
iar, în curând, transport de mașini –
compania dezvoltă cu curaj noi linii
de business, pentru a răspunde cât
mai bine și complet nevoilor clienților.

Loredana Dan, director dezvoltare și Simion Apreutese, director general
International Alexander, au primit trofeul RTCY 2017 – Hankook, înmânat
de către Adrian Găină, Sales Manager, TBR Tire Romania.

foarte ridicat. La acest aspect contribuie, bineînțeles, și situația bună financiară, apreciată și de către juriul RTCY,
care a acordat companiei și Premiul
Special pentru Stabilitate Financiară.
Însă principala forță a International
Alexander o constituie echipa, aspect
oglindit și prin înființarea unui Board
de Comandă, format din reprezentanții
tuturor departamentelor.
Dintre cele mai recente investiții,
amintim achiziționarea a două mașini
profesionale pentru spălarea ambalajelor, implementarea unui WMS care
asigură o vizibilitate în timp real a
stocurilor și a mișcării mărfurilor, realizarea unui nou depozit la Arad,

precum și achiziționarea de terenuri
pentru dezvoltarea unor depozite logistice proprii în București, Sibiu și
Timișoara. Iar, în planul de reînnoire
a flotei, compania a prevăzut achiziționarea a 10 transportoare de ultimă
generație.
Companie de transport și logistică
cu capital 100% românesc, International Alexander are peste 800 de angajați și puncte de lucru în Arad, Timișoara, București, Oradea, Belgrad
(Serbia), Ungaria și, în curând, în
Stuttgart (Germania).

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

Premiul pentru Popularitate (înmânat de Irina Marcov, Marketing Communication & PR Manager, Volvo Group
Trucks Romania) și Premiul pentru Stabilitate Financiară (înmânat de Oana Stoenescu, Sales Director, Garanti
Leasing) au mers, de asemenea, către International Alexander.
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Acuratețe până
la ultimul detaliu

EVENIMENT

DENIS SPEDITION

S

Câștigătorul RTCY 2017, pentru secțiunea flote mici, este
compania Denis Spedition, specializată în transportul frigorific.

ecțiunea dedicată flotelor mici
în cadrul concursului Romanian Transport Company of
the Year (sub 40 de camioane) a cunoscut o concurență fără precedent,
la această ediție, demonstrând faptul
că acest segment de piață traversează
o perioadă bună, multe firme având
planuri importante de dezvoltare.
Este și cazul Denis Spedition, care
a convins juriul prin rezultatele bune
obținute, printr-un ritm de dezvoltare
constant și sigur și o calitate ridicată
a serviciilor prestate.
Denis Spedition este la cea de-a
treia participare la concursul RTCY și
amintim faptul că, la prima participare,
a reușit să câștige premiul special
pentru Siguranță Rutieră, motivele
fiind evidente.

Performanță în
fiecare clipă

Juriul a putut aprecia ritmul de dezvoltare sănătos al companiei, în condițiile în care principiile enunțate la început sunt respectate cu aceeași
consecvență: curățenie și igienă; grijă
pentru imagine; pasiune și muncă de
echipă; calitatea serviciilor; dedicația
față de clienți; siguranța rutieră...
În 2012, la prima sa participare,
Denis Spedition avea un parc de 12
camioane, iar, astăzi, a ajuns la o flotă
de 19 ansambluri, în acest an intrând
în flotă și primele semiremorci frigorifice cu dublă temperatură.

Merită să amintim câteva dintre
aspectele care asigură succesul Denis
Spedition.
Organizarea precisă, atât din
punct de vedere al aspectelor operaționale, cât și al documentelor, ferește
compania de riscul amenzilor, dar, mai
ales, asigură o foarte bună retenție
pentru șoferi. Mai mult decât atât, există o adevărată competiție între aceștia
pentru obținerea celor mai bune rezultate. Astfel, un consum mediu de
24-25 l/100 km reprezintă o normalitate în cadrul Denis Spedition, iar cele
mai bune consumuri depășesc cu puțin 22 l/100 km. Această competiție
deschisă, în care șoferii cunosc propriile rezultate, precum și ale celorlalți,

dar, totodată, se ajută unii pe alții, reprezintă unul dintre principalele puncte
forte ale firmei. Cultul pentru curățenie,
starea impecabilă, din punct de vedere
tehnic și estetic, pentru camioane, precum și comunicarea sinceră cu clienții
fac, de asemenea, parte din cultura
Denis Spedition.
Nu în ultimul rând, trebuie amintit
faptul că Denis Spedition și patronul
său, Florin Tudose, s-au implicat activ
în toate aspectele importante pentru
breaslă, indiferent dacă a fost vorba
despre negocieri cu autoritățile, sau
proteste în stradă.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

De la stânga la dreapta: Valeriu Zaharia, Head of Truck & Bus Mercedes-Benz Romania, Carmen Blendărău –
Manager Logistică Denis Spedition, Ioana Safta – International Transport Dispatcher Denis Spedition, Florin
Tudose – Administrator Denis Spedition, Radu Borcescu, redactor șef Ziua Cargo.
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LANSARE

Iveco transformă
gazul într-o
certitudine
P

Două lansări importante au avut loc la finalul lunii trecute – Iveco
Stralis NP 460 și noua gamă pentru construcții Stralis X-WAY.

rin noul Stralis NP 460, Iveco
duce „gazul” la un nou nivel.
Practic, atât din punct de vedere al puterii dezvoltate de motor,
cât și al transmisiei automate, noul
autovehicul este capabil să facă față
cerințelor actuale ale segmentului de
transport pe distanțe lungi. Cu alte cuvinte, noua generație de camioane cu
motorizare pe gaz natural se poate
„amesteca” cu flota clasică diesel, fără
a necesita o atenție specială din partea companiei de transport, din punct
de vedere al curselor alocate.
Noul motor IVECO Cursor 13 NP,
proiectat de FPT Industrial, a fost
dezvoltat special pentru
transportul internațional. Pe lângă
performanțele legate de putere și
consum, un alt avantaj este legat
de intervalele lungi de service 90.000 km. Totodată, absența
sistemelor complexe de posttratare, a filtrelor de particule și a
regenerării active contribuie la
scăderea costurilor de întreținere.
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Avantaje
semnificative

LANSARE

O dată stabilit faptul că noile autovehicule oferă aceleași calități dinamice ca și cele diesel, aspect dovedit și
cu ocazia sesiunii de drive-test realizate la Ulm, putem să ne concentrăm
asupra avantajelor.
În primul rând, trebuie să menționăm că discutăm despre o gamă completă de camioane grele cu motorizare
pe gaz natural, cu o transmisie automată de ultimă generație, concepută
pentru a servi toate tipurile de transport, cu performanțe ridicate, eficiență
în ceea ce privește consumul și autonomie mare.
În configurația în care este utilizat
doar LNG, cu două rezervoare, autonomia noului Stralis NP 460 poate atinge 1.600 km și, alături de tehnologiile
moderne pentru creșterea eficienței,
consumul de combustibil scade cu
până la 15%, ducând TCO, conform
calculelor producătorului, la un nivel cu
9% mai mic față de un camion diesel.
Mai mult decât atât, noul Stralis
NP 460 asigură o reducere impresionantă, cu 99%, a emisiilor de particule
și cu 60% a NOx, în comparație cu limitele Euro VI. Iar atunci când este
utilizat biometan, emisiile de CO2 sunt
reduse cu 95%. Un alt avantaj important este reprezentat de reducea
poluării fonice, care a ajuns la mai puțin de 71 dB. Aspect remarcat imediat
în timpul sesiunii de drive-test.
X-WAY oferă o gamă extinsă de modele cu 2 și 4 punți și o variantă tridem
8x4, trei motoare – Cursor 9, Cursor 11 și Cursor 13, și trei transmisii –
manuală, automată Allison și ZF Hi-Tronix automată, cu 12 sau 16 trepte.
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IVECO Cursor 13 NP

Noua gamă introduce motorul
IVECO Cursor 13 NP, dezvoltat pentru
a oferi calități specifice transportului internațional în materie de putere și cuplu.
Totodată, noul camion oferă o nouă
transmisie automată Hi-Tronix, cu 12
trepte, ce îmbunătățește confortul șoferului și are performanțe superioare față
de versiunea anterioară. De asemenea,
au fost adăugate noi funcții, cum ar fi
conducerea predictivă HI-CRUISE.
Autovehiculul poate utiliza diferitele forme ale gazului natural – LNG și
CNG. Astfel, în funcție de solicitările clienților, camionul poate fi configurat cu
două rezervoare de LNG, două butelii
de CNG sau o combinație între acestea.
Cea mai mare autonomie este obținută
în varianta LNG, până la 1.600 km.
Amintim faptul că lansarea Iveco
Stralis NP 460 completează oferta ce
utilizează gazul natural, anul trecut
Iveco lansând Stralis NP 400 CP –
primul pas către scoaterea transportului internațional de sub monopolul
deținut de motorină.
Bineînțeles, marele dezavantaj al
gazului natural – și, poate, singurul –
este reprezentat de infrastructura puțin
dezvoltată în ceea ce privește stațiile
de alimentare. Este, totuși, de așteptat
ca legislația europeană și cea națională să aducă schimbări rapide, în
acest sens. În plus, varianta stațiilor
de incintă este valabilă și pentru gazul
natural. Conform reprezentanților
Iveco, o investiție în propria stație de
alimentare cu gaz natural devine rentabilă de la o flotă de 20 de camioane.

Colaborare
cu Michelin

Noul model Stralis NP 460 introduce trei aplicații inovatoare, proiectate de Michelin Solutions, pentru a facilita integrarea vehiculului în flota
transportatorului și gestionarea eficientă a acestuia, precum și pentru a ajuta
managerul flotei și șoferii să obțină
cele mai bune performanțe.
MyBestRoute – Această aplicație
web este destinată managerilor operaționali și calculează toate costurile
asociate unui traseu. Propune opțiuni
bazate pe timp, viteză, distanță și chiar
cantitatea de CO2 emisă.
Oferă inclusiv posibilitatea de a
compara între ele camioanele cu gaz
și cele diesel. Aplicația conține o listă
a stațiilor de distribuție care furnizează
gaze naturale și facilitează planificarea
alimentărilor și a pauzelor.
MyInspection – Reprezintă sfârșitul inspecțiilor pe hârtie, scrise de
mână. Este o aplicație smartphone
care ghidează șoferul pas cu pas prin
procesul de inspecție a vehiculului

Noul Stralis NP 460 oferă o
reducere de până la 9% a
TCO, în comparație cu un
model diesel.

său. Poate fi utilizată pentru a raporta
orice anomalie și, cu ajutorul unei fotografii, poate anunța automat atelierul
de întreținere, pentru o planificare rapidă a reparației. Toate inspecțiile sunt
înregistrate și salvate. Versiunea Iveco
încorporează caracteristicile specifice
autovehiculelor pe gaz.
MyTraining – Această aplicație
permite instructorului să pregătească
șoferii rapid și eficient, simplificând,
în mare măsură, activitatea administrativă. Pregătirea are loc direct în cabina șoferului și permite instructorului
să se concentreze mai bine asupra
performanței șoferului. Aplicația înregistrează istoria tuturor sesiunilor de
pregătire și o planifică pe următoarea.
Totul este digitalizat, iar instructorul
poate vizualiza cu ușurință punctele
care necesită atenție.

X-WAY - noua gamă
pentru construcții

Iveco a combinat, în cazul X-WAY,
performanțele șasiului Trakker și calitățile off-road ale acestuia, cu eficiența camioanelor de ultimă generație
destinate transportului pe șosea, optimizând, totodată, masa utilă.
Gama, concepută modular, acoperă toate aplicațiile specifice sectorului
de construcții. Pentru a avea un consum cât mai redus, au fost utilizate
tehnologiile de ultimă generație, inclusiv sistemul Hi-SCR, care nu necesită regenerare în staționare.

În plus, camioanele pot fi livrate și
în varianta pe gaz natural – Stralis
X-WAY NP.
Una dintre performanțele remarcabile ale gamei este obținerea unei
mase proprii de doar 8,845 kg pentru
varianta Super Loader cu un șasiu
8x4, pentru mixere de beton. Pentru
a obține acest rezultat, a fost regândită
suspensia spate mecanică, a fost
optimizată arhitectura șasiului, vehiculul a fost echipat cu motorul Iveco Cursor 9 de 400 CP, suspensia față are
o foaie de arc, iar cea spate două foi.
X-WAY poate fi comandat cu
transmisie automată Hi-Tronix, cu 12
sau 16 trepte. Sistemul HI-CRUISE
integrează funcții de asistență la șofat
menite să optimizeze consumul – include eco-roll, schimbarea predictivă
a treptelor de viteză și cruise-control
predictiv.
Vehiculele din gama X-WAY pot fi
configurate în trei variante, în funcție
de solicitările off-road la care urmează
să fie supuse – On set up, Off set up
și On+ (variantă intermediară).
Pentru a depăși eventualele porțiuni dificile (off-road) specifice zonelor
de încărcare-descărcare, fără a pierde
eficiența și confortul specifice transportului on-road, Iveco a dezvoltat
HI-TRACTION, sistem ce asigură, la
nevoie, tracțiune hidraulică pentru
puntea față.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

30 .............................................................................................................................................. noiembrie 2017

FLOTE

Vlase Internațional
cumpără
16 autotractoare
Ford Trucks
La câteva luni de la
intrarea pe piața din
România, Ford Trucks
livrează o serie de 16
autotractoare către
Vlase Internațional.

F

ord Trucks, constructor de
vehicule comerciale cu o vechime de peste 55 de ani, vine
pe piața românească cu o serie de
autotractoare performante. Consumul
redus de combustibil, datorită puternicului motor Ford Ecotorq, intervalele lungi între lucrările de service și
conformitatea cu diferite opțiuni de remorci transformă seria AutoTractor
într-un jucător redutabil pe piața vehiculelor comerciale din România.
Datorită caracteristicilor de siguranță activă nou dezvoltate și cabinei
ergonomice, care îmbunătățește calitatea în operare a conducătorului auto,
capetele tractor marca Ford reprezintă
parteneri de încredere pentru cei care
au în perspectivă transportul pe distanțe lungi.
Concepută de inginerii de la Ford
și preferată în întreaga lume, rentabilitatea Seriei AutoTractor marca Ford
participă în mod hotărâtor la creșterea
profitabilității companiilor.

Angajament pentru
profitabilitate

„Ford Trucks reprezintă angajamentul nostru față de creșterea profitabilității partenerilor din piața românească. Avem, deja, experiența care ne dă
siguranța alegerii celor mai potrivite
soluții de business, iar camioanele
Ford Trucks se constituie în cel mai
potrivit sistem de optimizare a costurilor, care certifică creșterea profitabilității”, a declarat Stefano Albarosa,
CEO Cefin Trucks, unic importator și
distribuitor al Ford Trucks în România.
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„Apreciem în mod deosebit colaborarea cu Gheorghe Vlase. Suntem
parteneri de mai bine de 20 de ani și,
împreună, suntem convinși că participăm la creșterea calității serviciilor de
transport pe piața românească”, mai
adaugă Stefano Albarosa.

Cabina șasiului Ford Trucks este
dotată standard cu o multitudine de
opțiuni care asigură confortul șoferului
și ușurința în utilizare: aer condiționat,
senzor ploaie, senzor faruri, cruise
control, radio CD.

După o perioadă de testare de 3
luni și 30.000 de kilometri parcurși,
Vlase Internațional a decis achiziția a
16 Autotractoare Ford Trucks, care
vor fi utilizate în transport internațional
cu cisterne.
Printre caracteristicile definitorii în
luarea deciziei de achiziție, s-au numărat experiența brandului și calitatea
furnizorilor de componente Ford
Trucks: „Ford a trecut prin două războaie mondiale, iar furnizorii de ansamble și subansamble sunt renumiți,
precum ZF pentru cutia de viteze sau
Bosch, chiar dacă asamblarea se
face, așa cum obișnuiesc și alți producători renumiți, în Turcia”, a explicat
Gheorghe Vlase, administratorul companiei Vlase Internațional.
„Din punct de vedere tehnic și al exploatării, Ford Trucks este o mașină prietenoasă și ușor de lucrat cu ea”, a adăugat administratorul Vlase Internațional.
Cele 16 autotractoare sunt echipate cu motor Ford Ecotorq de 13 litri, de
480 CP, cu o capacitate de cuplu de
2.500 Nm, care oferă performanțe optime cu un consum redus de combustibil.

Vehiculele Ford Trucks sunt livrate
cu sistem GPS și un abonament inclus
de Fleet Management pentru 24 luni
asigurat de Viasat. Această soluție
profesională de monitorizare permite
proprietarului să aibă la îndemână toate informațiile tehnice și operaționale
legate de vehicul (kilometraj, consum,
poziție, eficiența stilului de conducere)
și funcționează perfect integrat în orice
sistem ERP de companie, sau ca furnizor independent de informații.
Un alt aspect important este faptul
că aceste 16 vehicule Ford Trucks
sunt achiziționate cu contracte de
service.
„Nu am teama de a rămâne în
drum, pentru că Ford are și ateliere
mobile. Am fost plăcut surprins de câte
parteneriate are producătorul”, a
precizat Gheorghe Vlase.
Rețeaua națională de service Ford
Trucks asigură clienților intervenții în
cel mai scurt timp, atât prin locațiile
din țară, cât și prin intermediul atelierelor mobile, care se pot deplasa și pot
derula intervenții pe teren, în cazul
unui incident.

O mașină prietenoasă

Toate informațiile
la îndemână

Servicii
complete

Cefin Trucks activează de peste
20 de ani în domeniul auto, ca furnizor
de servicii și produse pentru profesioniștii din lumea transporturilor. În prezent, Cefin Trucks își derulează activitatea prin trei divizii: Ford Trucks,
Divizia de Camioane Rulate și Service.
Cefin Trucks este unicul importator
și distribuitor în România al Ford
Trucks – unul dintre cei mai mari constructori de camioane la nivel mondial.
Rețeaua de distribuție si asistență
tehnică Ford Trucks este prezentă în
orașele București, Constanța, Craiova,
Timișoara, Arad, Deva și Brașov,
urmând ca, până la finalul anului 2017,
acoperirea teritorială să fie extinsă
pentru toate zonele țării.
Activitatea Diviziei Camioane Rulate Cefin Trucks integrează servicii
de achiziții și vânzare de camioane și
semiremorci rulate, aparținând tuturor
mărcilor. De asemenea, oferă consultanță în finanțarea achiziției, beneficiind de parteneriate de tradiție cu societățile de leasing din România.
Nu în ultimul rând, Cefin Trucks
include și cel mai mare service de
camioane din România și unul dintre
cele mai importante din Europa Centrală și de Est. Acesta oferă servicii de
reparații mecanice, electrice, de tinichigerie și vopsitorie complexe, pentru
toate tipurile de vehicule comerciale
și semiremorci.
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MAN

Gama completă
MAN încheie anul în forță, anunțând importante noutăți – intrarea
pe piață a TGE, noi motoare și un nou design pentru cabinele
camioanelor, extinderea RIO...

R

ealizarea primului drive-test
cu MAN TGE a reprezentat
scopul principal al evenimentului organizat de constructorul german luna trecută, în apropiere de
Barcelona. Prin preluarea TGE în portofoliul său de produse, MAN își
extinde mult segmentul de piață căruia
i se adresează, practic acoperind orice
solicitare de vehicul comercial cu masă maximă cuprinsă între 3 și 44 de
tone.
Iar TGE oferă o gamă foarte largă
de modele – dubă, combi, autoșasiu,
cabină simplă sau dublă, în diferite
variante și configurații. Masa totală
variază între 3 și 5,5 t, iar motorizările
oferă puteri cuprinse între 102 și 177
CP. În plus, prin conceptul Vans to
Go, MAN oferă o gamă completă de
configurații (caroserii), disponibile imediat, direct din fabrică.
În ceea ce privește vehiculele grele,
modelele TGL și TGM au primit o nouă

motorizare. MAN D08SCR vine cu un
design simplu, iar respectarea normelor
de poluare este realizată doar prin
tehnologia SCR (Selective Catalytic
Reduction). Rezultatul este o creștere
a fiabilității, procedurile de mentenanță
fiind, totodată, reduse. Noul motor este
mai economic, producătorul anunțând
o scădere a consumului cu 5,5%.
Confortul și eficiența TGL și TGM sunt
îmbunătățite și datorită noilor funcții ale
cutiei de viteze TipMatic.
Cabinele au fost regândite pentru
un confort sporit al șoferului. Inclusiv
cele utilizate pentru TGX și TGS au
primit noi spații de depozitare, funcții
suplimentare pentru iluminat, un nou
frigider retractabil, plasat în întregime
sub patul de jos. Toate funcțiile importante legate de confort pot fi controlate
conform unui nou concept de plasare
a comenzilor. Iar TGX a primit un nou
pachet acustic, ce asigură o mai bună
izolare fonică a cabinei.

Noua generație de ACC (Adaptive
Cruise Control) cu funcție Stop-andGo, menține distanța sigură față de
vehiculul din față, inclusiv în cazul ambuteiajelor – camionul încetinește și,
chiar, oprește, pentru a se repune în
mișcare, în funcție de vehiculul din
față, fără a fi necesară intervenția
șoferului.
Un alt anunț important este legat
de RIO, oferta digitală concepută de
Volkswagen Truck & Bus. Astfel, toate
camioanele noi MAN primesc, în
dotarea standard, „cutia” RIO.

TGE – plăcerea de a
conduce revine

De fiecare dată când se lansează
un nou van, comentăm pașii pe care
producătorii îi realizează pentru a face
autovehiculul cât mai ușor de condus,
pentru a apropia senzația șofatului de
cea dintr-un autoturism. Însă rareori
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saltul este atât de important, mai ales
că discutăm de un segment extrem
de sensibil la prețul de achiziție. TGE
deschide un nou capitol – poziția la
volan, amplasarea comenzilor, sistemele de asistență... Este o mașină la
care te adaptezi imediat, care răspunde la comenzi exact așa cum te aștepți
(sau chiar peste așteptări) și, cel mai
important, oferă o senzație extraordinară de control și siguranță.
Pentru TGE, gama de motoare
disponibile este extinsă și, în funcție
de masa totală, există posibilitatea de
a alege între tracțiune pe față, tracțiune pe spate sau tracțiune integrală,

toate acestea putând fi cuplate cu o
transmisie manuală, cu 6 trepte, sau
automată, cu 8 trepte.
Gama motoarelor de 1.968 cmc
cuprinde versiuni de 102, 122, 140 și
177 CP.
La capitolul siguranță, TGE punctează puternic. Sistemul EBA (Emergency Brake Assist) utilizează senzori
de distanță pentru a monitoriza distanța față de vehiculele din față și reduce
distanța de frânare. În localități, la
viteze mici, EBA asigură frânarea
automată în caz de urgență, evitând,
astfel, cele mai frecvente accidente.
EBA intră în echiparea standard a

TGE. Opțional, poate fi comandat și
un sistem de asistență la mersul cu
spatele și unul pentru asistență la manevrarea remorcii.
Sistemul de detectare a obiectelor
aflate în lateral (unghiul mort) și sistemul de parcare contribuie, de asemenea, la confortul utilizării TGE și reduc
semnificativ riscul accidentelor minore.
O experiență deosebită a fost
testarea sistemului de menținere a
benzii. Nu mai este vorba doar de
alertarea șoferului, sistemul putând
corecta singur direcția, fără, însă, să
împiedice șoferul să reacționeze, în
cazul în care acesta are o altă opțiune.
TGE are inclusiv un sistem prin
care șoferul este informat asupra limitelor de viteză și a interdicțiilor la depășire.
Acestea reprezintă doar o parte
dintre sistemele care echipează TGE,
pașii realizați către mașina autonomă
fiind mai vizibili ca niciodată.

Servicii complete

TGE se laudă cu o varietate largă
de posibile configurații. Vehiculul oferă
trei variante pentru lungime – 5.983,
6.833, respectiv 7.388 mm. În ceea ce
privește înălțimea, există, de asemenea, trei posibilități 2.340, 2.575,
respectiv 2.800 milimetri. Astfel, în cea
mai generoasă combinație, se ajunge
la un volum maxim de încărcare de
18,4 mc. Pe lângă capacitatea de
încărcare a autovehiculului (între 3,5
și 5,5 t masă maximă), o capacitate
suplimentară de transport poate fi asigurată prin cuplarea unei remorci (până la 3,5 t). O atenție specială a fost
noiembrie 2017 ............................................................................................................................................
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acordată masei utile. De exemplu, în
cazul variantei de 3,5 t, masa utilă
poate ajunge la 1,5 t.
În ceea ce privește clienții, MAN
se axează, în principal, pe sectorul logistic și de construcții, fără a neglija,
însă, nici transportul de călători sau
micii întreprinzători.
Pe lângă consumul mic de carburant și costurile reduse de întreținere,
MAN pune accent pe rețeaua sa de
service-uri și pe gama de servicii dezvoltate, bine adaptate nevoilor specifice sectorului de transport. Practic,
achiziționarea autovehiculului devine
rezultatul unei decizii în două etape –
mai întâi te asiguri că TGE/Crafter
este mașina de care ai nevoie, apoi,
în funcție de serviciile care însoțesc
vehiculul, mergi pe mâna MAN sau
Volkswagen.

Revoluție în ritmul
pieței

În cadrul evenimentului, alături de
numeroasele configurații de TGE disponibile, am putut testa și trei camioane: MAN F90, model de 19.402 FL
din anul 1994, Euro 2; MAN F2000,
model 19.464 FL din anul 2001,
Euro 2; MAN TGX 18.500 4x2 BLS
EfficientLine 3 din 2016, Euro 6c.
Știm cu toții că autovehiculele
comerciale evoluează o dată cu tehnologia și devin tot mai puternice și
mai ușor de condus. Aspect, de altfel,
evident pentru anii '90 și început de

2000. Apoi, însă... Lucrurile s-au complicat. Trei „restricții” majore au afectat
puternic și în același timp piața de
transport - creșterea abruptă a prețului
motorinei, restricțiile de poluare și
deprofesionalizarea breslei șoferilor
(lipsa șoferilor pregătiți). Răspunsul
constructorilor de camioane a fost
prompt și impresionant. Iar șansa de
a testa cele trei modele enumerate
mai sus a reprezentat o reamintire a
promisiunii MAN (și nu numai) de a
sta alături de transportatori. Dacă între
primele două modele poți vorbi despre
evoluție, este evident că vehiculele
de astăzi au trecut printr-o veritabilă
revoluție. TGX este, pur și simplu,

dintr-un alt film – consumă mult mai
puțin carburant, siguranța reprezintă
un ansamblu de elemente și sisteme
care înțeleg șoferul, îl ajută cu precizie
și, chiar, îi atrag atenția când este pe
cale să comită vreo greșeală, iar
confortul...
Testul comparativ efectuat de MAN
pe cele trei modele este grăitor. Rezultatul este o reducere a consumului de
combustibil și, prin urmare, a emisiilor
de CO2 de 31,5% pentru camioane în
perioada 1994 - 2016.

Radu BORCESCU
Barcelona, Spania

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Reprezentantul
României a câștigat
„argintul” la Optifuel
Challenge 2017

În luna octombrie, a avut loc finala concursului Optifuel Challenge
2017, organizat de către Renault Trucks, unde au concurat 29
dintre cei mai eficienți șoferi, din 29 de țări, care s-au calificat în
urma câștigării etapei naționale desfășurate în țara lor de origine.
Anul acesta, echipa din România a obținut cea mai bună clasare
din istoria sa în acest concurs, grație lui Adrian Țintea de la Țintar
Spedition.

M

area Finală Internațională
Renault Trucks Optifuel
Challenge s-a desfășurat în
Spania, la Toledo, la jumătatea lunii
octombrie. Pe o vreme ploioasă, reprezentantul țării noastre a reușit clasarea pe poziția a doua pe un podium
pe care au urcat, în premieră, transportatori din Estul Europei. Locul I i-a
revenit șoferului din Bulgaria, iar cea
de a treia poziție pe podium a fost
adjudecată de competitorul din
Luxembourg. Un premiu special,
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„Fun”, a fost acordat echipei din Tunisia pentru umorul și entuziasmul lor
emanat pe toată durata competiției.

Bucătăria internă a
competiției

Optifuel Challenge răsplătește, o
dată la doi ani, cei mai buni șoferi economici, respectiv cel mai bun raport
între consum și viteza medie, astfel
încât proba de concurs să reprezinte
cât mai fidel necesitățile unei curse
normale de transport. Punctajul a fost
dat 10% de chestionarul teoretic privind conducerea rațională, 30% de
consum, 30% de viteza medie și 30%
de stilul de condus economic (rulare
liberă, număr de apăsări ale pedalei
de frână și consum în zona verde).
Organizatorii au pus la dispoziție și
un camion de referință, pentru a corecta eventualele diferențe de trafic,
vreme și pentru a asigura tuturor șanse egale. Finaliștii au concurat pe
modelul T480 Optifuel, cu motor de
13 l, pe un traseu de aproximativ 40
de minute. Finala a avut un nivel ridicat de dificultate, pe traseu regăsin-

du-se dealuri, curbe, sensuri giratorii,
intersecții, plus o porțiune de autostradă pentru testarea abilităților complete ale competitorilor. Pe întreaga
durată a finalei, concurenții au putut
fi urmăriți, în timp real, de susținători,
pe un ecran mare, grație soluției de
gestionare a flotei Optifleet.

Locul II –
Adrian Țintea

Premiul obținut de Adrian Țintea
constă într-un voucher de service pentru companie, în valoare de 5.000
euro, și încă un voucher de 2.000 euro
pentru el însuși, în calitate de șofer.
Locul I a fost premiat cu un cap tractor
Renault Trucks T480 Optifuel și 6.000
euro pentru șofer, iar locul al III-lea
beneficiază de un voucher de service
de 2.500 euro și 1.000 euro pentru
șofer. Rezultatul foarte bun obținut de
Adrian Țintea a reprezentat nu doar

recunoașterea performanței concurentului român și a serviciilor de instruire
în conducerea economică, oferite de
Renault Trucks în țara noastră, ci și
un mare câștig de imagine pentru industria de transport din România.
Reprezentantul Țintar Spedition a ieșit
învingător în cadrul finalei naționale
Optifuel Challenge, desfășurată la
Brașov, în luna iulie, când s-au întrecut
30 de finaliști aleși în urma preselecțiilor locale, la centrele service Renault
Trucks din Cluj, Oradea, București,
Bacău, Brașov, Buzău, Pitești, Timișoara și Constanța. În România, au
acceptat provocarea stilului de condus
eco peste 200 de șoferi profesioniști,
reprezentând 150 de companii de
transport, însumând peste 6.000 km,
pe parcursul a 3 luni.
Alexandru STOIAN
Toledo, SPANIA

alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Lista țărilor
participante la Finala
Internațională
Optifuel Challenge
2017:

Algeria, Germania, Belgia,
Bulgaria, Chile, Croația, Spania,
Estonia, Franța, Finlanda, Ungaria,
Israel, Italia, Letonia, Lituania,
Luxembourg, Maroc, Norvegia,
Polonia, Portugalia, Republica
Cehă, România, Marea Britanie,
Serbia, Slovenia, Elveția, Tunisia și
Ucraina.
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PREZENTARE

VOLVO TRUCKS

Prezentul și viitorul
sistemelor de propulsie

Întreaga dezvoltare a Volvo Trucks este caracterizată prin
principiul îmbunătățirilor continue. Acest lucru se traduce, în cazul
motoarelor, prin trei direcții principale de acțiune: protecția
mediului înconjurător, rentabilitatea și eficiența din punctul de
vedere al consumului de combustibil.

D

acă ne întoarcem în timp cu
30 de ani, până la sfârșitul
anilor ‘80, emisiile erau cu
totul în afara oricăror norme Euro. Particulele se situau undeva la 1 g / kWh
și NOx peste 15 g / kWh. Astfel, dacă
ne-am întâlni, pe șosea, cu un camion
din anii ‘80, acesta ar polua cât 100
de camioane noi Euro 6!
Nu numai valorile acestor limite
s-au îmbunătățit, în ultimii 30 de ani,
ci și metodele de testare. Pentru Euro
1, acestea se realizau pe un singur
motor, într-un laborator de testare;
acum, la Euro 6, se fac măsurători
atât în laboratoare de testare, cât și
în utilizare pe drumuri reale, în trafic
real. Iar soluția trebuie să fie o viață
tehnică de 7 ani sau 700.000 km.
Volvo Trucks a reușit să facă față
cu brio acestei provocări, camioanele
sale îndeplinind, astăzi, în întregime
exigențele normelor anti-poluare, fapt
certificat de mai multe institute de
testare din întreaga lume. Ba chiar,
uneori, se situează cu mult sub limitele
impuse.

motor atât de puternic?”, își amintește
Mats Franzén, manager de produs
pentru motoare și responsabil pentru
strategia de propulsie la Volvo Trucks.
Acum, modelul european obișnuit de
FH dezvoltă o putere maximă de 492
CP, în versiune cap tractor 4x2. Iar
cei 470 CP ai modelului F16 1987 au
crescut, acum, la 750 CP pe FH16.
Este vorba, de asemenea, și de
cuplu. „Pentru modelul F16 din 1987, a
trebuit să dezvoltăm o nouă cutie de viteze, pentru a face față fantasticului cuplu de 2.000 Nm! Acum, 30 de ani mai
târziu, vorbim despre o valoare de cuplu

normală, a unui D11 obișnuit! În plus,
avem curbe de putere și de cuplu largi
și bine sincronizate, reprize rapide ale
motoarelor și o frână de motor superioară - VEB+. Și, desigur, transmisia
I-Shift împreună cu motorul constituie un
Duo Formidabil”, explică Mats Franzén.
Eficiența consumului de combustibil reprezintă încă una dintre competițiile în care nu există linie de finiș, iar
îmbunătățirile continue constituie, și
în acest caz, răspunsul adecvat. În
ultimii 40 de ani, Volvo Trucks a îmbunătățit această eficiență cu câte 1%
pe an. Iar dezvoltările continuă...

Putere și economie...

„În urmă cu 30 de ani, prezentam
modelul F16. La momentul respectiv,
acesta oferea o putere, fantastică pentru acea vreme, de 470 CP, iar mulți
reprezentanți ai industriei se întrebau
de ce ar avea cineva nevoie de un
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Dar Volvo Trucks este conștient
de faptul că orice tehnologie are limitele sale, iar orice combustibil fosil se
va epuiza, o dată și o dată, într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat.
Este nevoie de elaborarea unor soluții
înainte ca înlocuirea tehnologiilor convenționale să devină o necesitate
vitală. Și în acest domeniu, Volvo se
înscrie printre pionieri.
În 2007, constructorul suedez a
prezentat 7 vehicule, care arătau exact
la fel, dar care ascundeau sub cabină
7 motoare diferite și sisteme de propulsie pentru 7 combustibili regenerabili.
Dezvoltarea acestora a reprezentat,
de asemenea, o importantă platformă
de comunicare. Președintele Volvo
Trucks de la vremea respectivă, Leif
Johansson, a prezentat aceste vehicule
liderilor mondiali de la Bruxelles, Beijing
sau Washington, cărora le-a spus: „Noi
avem tehnologia! Dar nu ne permitem
să dezvoltăm în întregime toate aceste
tehnologii. În ce direcție ar trebui să
mergem? Ce combustibil veți susține?”
Din păcate, Johansson nu a primit
niciun răspuns clar, liderii preferând
să lase piața să decidă, ceea ce

înseamnă soluții diferite în părți ale
lumii diferite...
Dar Volvo Trucks a învățat multe
din studiul acestor tehnologii și și-a
conturat strategia, de a fi lider în
soluțiile de propulsie care se bazează
pe combustibili alternativi.

Motorul diesel
va rămâne platforma
de bază

Dintre cele șapte tehnologii testate
în urmă cu zece ani, doar trei s-au
evidențiat ca fiind cu adevărat viabile,
cel puțin într-o primă etapă. Este vorba
despre DME, HVO și metan.
DME – Dimetil-eter – este un combustibil care arde foarte curat, fiind,
probabil, cel mai bun din punctul de
vedere al emisiilor. În 2011-2014, Volvo
Trucks a realizat un test practic, în Suedia, cu un vehicul care a acoperit, în
total, 1.500.000 km, cu rezultate foarte
bune. Materia primă pentru combustibil
a provenit din industria suedeză, cu cea
mai bună amprentă de CO2 posibilă.
Dar, astăzi, nu există planuri pentru DME regenerabil, combustibilul
DME disponibil în prezent fiind făcut
din gaz natural. Se estimează că nu
există o piață sustenabilă pentru acest
combustibil în viitorul apropiat.
HVO – Uleiul Vegetal Hidrogenat,
are aceleași proprietăți ca Dieselul normal, cu o singură excepție – are o densitate mai scăzută și, astfel, nu este inclus în standardul normal Diesel EN 590.
În schimb, aparține standardului EN
15940, ca alți combustibili diesel sintetici.
Combustibilul a fost comercializat,
anterior, în Europa Centrală, sub numele de C.A.R.E., în cantități foarte
mici. În prezent, se produc, încă, niște
cantități foarte limitate, dar se construiesc noi fabrici în Italia și Franța.
HVO a funcționat foarte bine cu
motoarele Euro 3-4-5, dar cu un program de service intensificat. Dar
acum, cu Euro 6, este mult mai dificil.
Evacuarea distruge catalizatorul în
sistemul de post-tratare a gazelor de
eșapament, rezultând în costuri foarte
ridicate de reparații. În schimb, acest
combustibil poate fi folosit în amestecuri cu concentrație mică (până la
7%), în dieselul normal.

Și, în fine, al treilea combustibil
este metanul – gaz natural sau biogaz, variantă care a fost transpusă,
deja, în activitatea de zi cu zi. Gazul
Natural Comprimat este un combustibil foarte comun pentru autobuze și
camioane de colectare a deșeurilor. Iar
gazul natural este, din punctul de vedere al cantităților disponibile, singura
alternativă reală pentru diesel.

De la distribuție,
la lungă distanță

PREZENTARE

7 soluții pentru
7... alternative

În prezent, oferta Volvo Trucks pe
gaz include modelul FE CNG Euro 6,
perfect atât pentru transportul de deșeuri, cât și pentru distribuția urbană.
Este disponibil și ca versiune cu podea
joasă, pentru șoferii care urcă și coboară frecvent în și din cabină.
Recent, a avut loc și lansarea, în
premieră mondială, a modelelor Volvo
FH LNG și Volvo FM LNG, destinate
transportului regional și de lungă distanță, prezentate pe larg în numărul
anterior al revistei noastre. 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.
Din păcate, infrastructura de
alimentare lasă, încă, de dorit. Astăzi,
LNG nu este răspândit pe toate
piețele. Marea Britanie, Spania, Olanda, Belgia și Suedia au cele mai multe
stații, dar Italia, Franța, Portugalia,
Germania, Slovacia și Polonia vin, puternic, din urmă.
Rămâne de văzut ce surprize ne
rezervă Volvo Trucks și pe viitor, în
ceea ce privește variantele de propulsie
pentru vehiculele comerciale. Deoarece, cu siguranță, acestea nu vor întârzia
să apară. Iar în ceea ce privește tehnologiile, orice se poate întâmpla. Cert
rămâne doar faptul că roata va continua
să fie rotundă. Sau nu?
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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ANTICORUPȚIE

Fapte de corupție ale
unor funcționari RAR,
investigate de către DGA

Ofițerii de poliție judiciară ai Direcției Generale Anticorupție (DGA)
– Serviciul Județean Anticorupție Tulcea s-au sesizat din oficiu cu
privire la activitatea infracțională a unor inspectori din cadrul
Registrului Auto Român – reprezentanța Tulcea.

A

vând în vedere informațiile obținute în acest caz, pe baza delegării procurorului, ofițerii DGA
au fost abilitați să efectueze acte de procedură penală, pentru probarea întregii
activității infracționale a celor implicați.
În urma strângerii probelor de către ofițerii anticorupție, procurorul a
reținut faptul că, între S.F., angajat al
unei societăți comerciale din Tulcea ce
deținea o stație ITP (inculpat în cauză), și ingineri din cadrul Registrului
Auto Român – reprezentanța Tulcea
s-a creat o relație extraprofesională,
ilicită, privind pretinderea/primirea unor
sume de bani în vederea exercitării
influenței asupra angajaților RAR și
primirii unor sume de bani de către
aceștia, în legătură cu îndeplinirea
atribuțiilor de serviciu.
Ca mod de operare, S.F. era contactat de diferite persoane, cărora le
asigura influența pe lângă inginerii
RAR, solicitând, în principiu, suma de
200 de lei, ce era primită ulterior verificării tehnice a autoturismului clientului și obținerii vizelor necesare.
Ulterior, din cei 200 de lei primiți,
suma de 150 lei era remisă inginerului
RAR care efectua verificarea tehnică
a autoturismului în cauză.

Astfel, în perioada august – septembrie 2015, în împrejurările descrise
mai sus, S.F. a primit de la 6 persoane
peste 840 lei și alte foloase, pentru
a-și exercita influența asupra înlocuitorului șefului de reprezentanță RAR,
în vederea efectuării unor controale
și reprogramări auto. Totodată, în perioada august – septembrie 2015, inculpatul S.A. a primit de la 3 persoane
suma totală de 740 lei și produse alcoolice, pentru verificările auto și pentru
intervenții pe lângă ingineri din cadrul
RAR, în vederea efectuării operațiunilor de certificare autenticitate, eliberare/modificare CIF și ITP.

Bani și produse

De asemenea, în perioada 2012
– 2015, s-a mai stabilit că inculpatul
S.F. a primit suma de totală de 2.130
lei, precum diferite băuturi alcoolice
și produse alimentare, și a oferit suma
de 1.700 lei mai multor angajați din cadrul RAR, pentru încălcarea atribuțiilor
de serviciu referitoare la verificarea
autoturismelor aparținând unui număr
de 13 persoane.
Dosarul a fost înaintat spre judecare către Tribunalul Tulcea, la data

de 02.06.2016, sub măsura preventivă
a arestului la domiciliu a celor implicați,
respectiv:
1. S.F. – inspector în cadrul Registrului Auto Român – reprezentanța
Tulcea, pentru săvârșirea infracțiunilor
de luare de mită și trafic de influență,
ambele în formă continuată;
2. S.A. – inspector în cadrul Registrului Auto Român – reprezentanța
Tulcea, pentru săvârșirea infracțiunilor
de luare de mită, instigare la dare de
mită și trafic de influență, toate în formă continuată;
3. S.F. – angajat al unei societăți
comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită și trafic de influență, ambele în formă continuată.
Pentru prevenirea săvârșirii faptelor de corupție, Direcția Generală Anticorupție – structură specializată a
Ministerului Afacerilor Interne – recomandă tuturor cetățenilor, inclusiv
transportatorilor și celor care lucrează
în domeniul logistic, să manifeste vigilență și să ia atitudine în fața unor astfel de cazuri, semnalându-le deîndată
la linia telefonică gratuită 0800.806.806.
Articol realizat cu sprijinul
Direcției Generale Anticorupție
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EVENIMENT

Topul Firmelor din
București 2017
La eveniment au participat, alături de oameni de afaceri de succes,
personalități marcante ale lumii academice, oficialități de la nivelul
administrației și organizațiilor neguvernamentale. Această ediție a
topului este prima de la redobândirea sediului istoric al Camerei de
Comerț a Bucureștiului, după aproape 70 de ani.

P

otrivit metodologiei de top, dintre cele 125.236 de firme cu
sediul social în Capitală, care
au depus bilanțul aferent anului 2016,
au îndeplinit criteriile de eligibilitate
37.816 firme, adică 30,2% din total.
Dintre acestea, Camera bucureșteană
a premiat 6.840 firme, adică 18,1%
din totalul firmelor considerate eligibile
și care reprezintă 5,5% din totalul firmelor care au depus bilanțul aferent
anului trecut.

Statistica lui 2016

La cea de a XXIV-a ediție a Topului, dintre cele 6.840 firme premiate de
Camera bucureșteană, 3.374 de firme
au intrat și în Topul național, reprezentând 27% din totalul companiilor premiate la nivelul întregii țări. Datele statistice indică faptul că 64,5% dintre
entitățile premiate la nivel național, la
domeniul cercetare-dezvoltare și hightech, provin din Capitală, ca, de altfel,
și 43% din companiile ce activează în
turism, 38% dintre laureații din domeniul servicii și 32% din industrie. Cele
6.840 companii însumează un total
de cifră de afaceri de aproape 67,2
miliarde euro si un profit din exploatare
de circa 5,7 miliarde euro. Pe lângă
distincțiile acordate pentru rezultatele
economice obținute în anul 2016, în
cadrul evenimentului au fost decernate
trofee de excelență companiilor care,
în ultimii cinci ani, s-au clasat pe prima
poziție în competiția elitelor, trofeul
„George G. Assan”, firmei Negro 2000
pentru „Brandul românesc al anului”

Prof. univ. dr. ing. Sorin
Dimitriu, președintele
Camerei bucureștene:

și trofeul „Ioan V. Socec” Televiziunii
Române, pentru obiectivitate și profesionalism în reflectarea fenomenului
economic.

Participanți și trofee
speciale

Alături de oameni de afaceri de
succes, au participat la acest eveniment personalități marcante ale lumii
academice, oficialități de la nivelul
administrației și organizațiilor neguvernamentale. Printre cei care au onorat
invitația Camerei bucureștene s-au
aflat: prof. univ. dr. Emil Constantinescu, fost președinte al României;
prof. dr. ing. Ecaterina Andronescu,
președintele Comisiei pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport din
Senatul României; Virgil Popescu,
vicepreședinte al Comisiei de Industrii
și Servicii din Camera Deputaților;
Tomniţa Michaela Florescu, viceprimar, Primăria Capitalei; Daniela Popa,
viceprimar, Primăria sectorului 1; Ma-

„Anul acesta, premiem liderii! Adică
pe acei manageri și antreprenori care
au înțeles că etica în afaceri nu este
doar un concept, că reputația se
construiește greu și au învățat că
forța unui proiect reușit stă în oamenii
din spatele lui, în creativitatea,
pasiunea, implicarea și tenacitatea pe
care aceștia le arată zilnic.”

rian Țigănuș, viceprimar, Primăria sectorului 5; Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței; prof.
dr. ing. Anton Hadăr, vicepreședintele
Senatului Universității Politehnica București; prof. univ. dr. ing. Dorel Mihai
Paraschiv, prorector, ASE; Andrei
Dimitriu, director general al Filarmonicii
„George Enescu”; Ion Stănciulescu,
președintele Patronatului Român din
Cercetare-Proiectare; Mihai Ionescu,
președintele Asociației Naționale a
Exportatorilor și Importatorilor. Au fost
acordate trofee speciale pentru:
promovarea proiectelor românești
construite cu viziune și pasiune (Digi
24 – Departamentul Economic), promovarea bunelor practici în afaceri
(Antena 3 – emisiunea „Income Magazine”), promovarea antreprenorului
român (Radio România Actualități),
promovarea adevăratelor personalități
din România (Radio România București FM – emisiunea „Întâlniri Capitale”), Proiectul Smart CityRO (Agenția
Naționala de Presă – Agerpres,
Departamentul Economic), cea mai
spectaculoasă revenire economică și
cel mai mare profit realizat în rândul
companiilor din Europa de Sud-Est
(Hidroelectrica), promovarea literaturii
economice de calitate (Librăria „Mihai
Eminescu”), sprijinirea exportatorilor
români în cadrul programului guvernamental de promovare a exporturilor
(Olimpic International Turism).
Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Autocamioanele care se conduc singure reprezintă numai
începutul. Viitorul aparține desfășurării autonome a
transporturilor, spune Gunnar Gburek. Purtătorul de cuvânt al
firmei TimoCom, care deține cea mai mare platformă de
transporturi din Europa, aruncă o scurtă privire asupra viitorului
digital al logisticii.

C

onvoaiele de elefanți intră în
faza de testare. Lanțul de
transporturi conectat într-o
bandă invizibilă se numește platooning. Astfel, transportul mărfurilor trebuie să devină mai eficient. Și mai
ecologic. Dar ce beneficii aduce
această manevră de cuplare spectaculoasă, dacă suprafața de încărcare
a camionului interconectat este goală?
Dacă documentele de însoțire a mărfii
sunt, încă, trimise prin fax? Și dacă
administrarea comenzilor se face
manual?
Pentru Gunnar Gburek, Company
Spokesman la TimoCom, autocamioanele robotizate și cele de tip platoon
sunt numai părți ale unui lanț de transporturi care se poate împotmoli nu pe
stradă, ci, mai probabil, în spatele unui
birou. „Cine dorește să aibă așteptări
realiste de la autocamioanele autonome, trebuie să se asigure că și procesele administrative legate de comenzile de transport se vor desfășura
autonom”, spune Gburek. „Altfel, tehnologiile inovatoare vor rămâne împotmolite în epoca de piatră analogică.”
De la intrarea comenzilor, până la
emiterea facturilor: procesele care se
pot autocontrola continuu vor impulsiona dezvoltarea autocamioanelor
autonome, este convins Gburek. În
același timp, va fi valorificată activitatea dispecerilor și a personalului administrativ. „IT elimină activitățile repetitive și îi susține pe angajați să obțină

performanțe maxime în funcția pe care
o dețin.”

Costurile de
administrare a
comenzilor pot fi
reduse cu o treime

Un alt pas important în lumea
transporturilor autonome a fost făcut
de TimoCom în lunile trecute. Acum,
utilizatorii pot să-și desfășoare, aici,
afacerile pe cale digitală, cu ajutorul
noii aplicații TC Transport Order. Cine
folosește acest sistem își poate reduce
costurile administrative cu cel puțin o
treime, spune Gburek.
Și cum arată viitorul? Autocamioanele care se conduc singure, „next
level”, vor fi, din punctul de vedere al
purtătorului de cuvânt de la TimoCom,
un modul de servicii integrat în Internetul Lucrurilor (IoT). În această lume,
mașinile vor ști după ce cantități de produse executate vor trebui să lanseze o
comandă de transport. Paleții de marfă
vor deveni purtători de sarcină inteligenți, care își vor transmite greutatea
totală spre platforma de transporturi.
Vehiculele parchează automat la hub,
la ușile rulante cu capacități de încărcare-descărcare disponibile.
Numeroase inovații tehnologice
rezultate din digitalizare sunt, deja,
realitate sau în faza de testare. Pentru
ca logistica și transportul rutier de marfă să fie optimizate sustenabil, va
trebui să aibă loc, în multe firme, o

schimbare a modului de gândire: „Interconectarea în rețea are rolul de a
transmite date. Este greu, chiar și pentru unele firme care au recunoscut
avantajele digitalizării”, remarcă
Gburek.

PREZENTARE

Viitorul aparține
desfășurării autonome
a transporturilor

Spațiul pentru marfă
va rămâne în
continuare ceea ce
este deja

Ca platformă de transporturi independentă, neutră, TimoCom va facilita
progresul clienților săi – printre aceștia
numărându-se din ce în ce mai multe
firme din industrie și comerț – în epoca
digitalizată a transporturilor. Deja de
acum, utilizatorii înregistrați se află
autonom pe drum – indiferent de sisteme, pot fi transmise date și informații
prin platformă, datorită interfețelor
existente. Sunt posibile și chat-uri
legate de oferte. Mărimea firmei nu
are, de asemenea, importanță, pentru
a avea șanse de participare pe piața
transporturilor.
Care va fi direcția de dezvoltare a
branșei transporturilor? Unul dintre
obiectivele desfășurării autonome a
transporturilor este reducerea numărului de kilometri parcurși fără încărcătură și creșterea eficienței transporturilor în întreaga lume. Pentru aceasta,
nu este necesar ca totul să se schimbe
din temelii, promite Gburek: „Spațiul
pentru marfă rămâne ceea ce este”.
Vor exista, în continuare, conducători
auto, de aceasta este sigur purtătorul
de cuvânt, comparând situația cu cea
din transportul aerian: „O mare parte
a sarcinilor pe care trebuia să le
îndeplinească un pilot acum 50 de ani
se desfășoară, astăzi, complet automatizat. Totuși, nu se va renunța niciodată la piloți.”

Mai multe informații despre
TimoCom găsiți la
www.timocom.com.
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UTIL

Cum se vinde
o companie? (II)

Aspecte practice

În numărul anterior al revistei, am publicat un articol în care am
prezentat caracteristicile esențiale ale procesului de vânzare a
unei companii, precum etapele de urmat în cadrul unei astfel de
tranzacții, modalitatea în care se poate determina valoarea unei
companii, dar și principalele categorii de cumpărători.

Î

n încheierea articolului, am precizat că aspectele comerciale, juridice, financiare și fiscale sunt
analizate în cadrul procesului de vânzare a companiei, deoarece acestea
au un rol semnificativ în efectuarea
tranzacției cu succes, dar și în vederea
stabilirii unui preț obiectiv, acesta din
urmă fiind punctul de pornire în cadrul
negocierilor dintre părți.
Rolul acestui articolul este de a
prezenta, pe scurt, câteva aspecte
practice și importante, care pot avea
un impact semnificativ asupra rezultatului tranzacției, inclusiv asupra prețu-

lui acesteia, care sperăm că vor fi de
interes pentru planificarea anumitor
tranzacții viitoare, dar și pentru
activitatea recurentă a societății.

Aspecte comerciale

Una dintre primele întrebări ridicate în cadrul unei astfel de tranzacții
se referă la portofoliul de clienți al societății avute în vedere pentru cumpărare. Astfel, o eventuală dependență
de un client, concretizată într-o pondere semnificativă, sau, chiar, majoritară
(>50%), din cifra de afaceri a societății,

are rolul de a ridica întrebări valide
potențialilor cumpărători în legătura
cu posibilitatea societății de a continua
activitățile economice și cu evoluția
acesteia în contextul în care există
riscul pierderii clientului respectiv.
O bună practică recomandată societăților este implementarea unei politici
de gestionare a clienților, în sensul în
care ponderea fiecărui client în cifra de
afaceri a societății sa nu fie mai mare
de 25%, astfel încât să nu se creeze o
expunere semnificativă, din punct de vedere al solvabilității și profitabilității societății, în cazul pierderii clientului respectiv.
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Aspecte financiare

Principalul risc financiar al unei companii constă în imposibilitatea onorării
obligațiilor de plată restante, la o anumită dată din cauza lipsei disponibilităților

Alexandru
Boboc

financiare. O astfel de ipostază poate
constitui premisa insolvabilității și, chiar,
a falimentului societății. Deși, la prima
vedere, pare un paradox, o societate
foarte profitabilă, aflată într-o extindere
continuă, își poate asuma un risc financiar semnificativ, aceasta situație fiind
denumită în practică și „overtrading”.
Relația dintre profitabilitate și gestionarea riscului financiar este indirectă
și intensitatea acesteia depinde de
mai multe variabile, precum corelarea
termenelor de plată pentru furnizori și
clienți, achizițiile de imobilizări și modul
în care acestea au fost efectuate, gradul de îndatorare a societății și obligațiile financiare deja asumate. Totuși,
această relație trebuie atent monitorizată, în special în cazul profitabilității reduse întâlnite în industria
transporturilor, dar și al tendinței de
extindere exponențiale a participanților
din piață. Astfel, posibilitatea de a dovedi o gestiune eficientă, în trecut și
prezent, a riscului financiar se dovedește un subiect de interes pentru
orice potențial cumpărător.

Aspecte juridice

În cadrul procesului de due diligence efectuat din punct de vedere juridic,
un aspect important constă în analiza
și verificarea existenței și legalității
actelor de proprietate pentru activele
întreprinderii, dar și eventualele limitări
asupra bunurilor imobile, care pot reprezenta un impediment în trasarea
unor noi direcții ale companiei, influențând negativ procesul de vânzare.
Un exemplu relevant constă în situația unui cumpărător interesat de
achiziționarea unei societăți din România, în vederea intrării și extinderii activităților pe piața Uniunii Europene,
în contextul în care posibilul cumpărător își dorea extinderea pe această

piață, cumpărătorul fiind puternic prezent în piața din Asia.
Printre altele, planul de extindere al
potențialului cumpărător includea o extindere semnificativă a capacitații de producție din România, intenție fezabilă în
contextul terenurilor deținute de către
societate și confirmată de către reprezentanții cumpărătorului în cadrul întâlnirilor preliminare, efectuate înainte de
concretizarea unei oferte estimative și
demararea procesului de due diligence.
Cu toate acestea, pe lângă alte
aspecte comerciale avute în vedere,
în cadrul procesului de due diligence,
au fost identificate anumite restricții
de construire cu privire la rețeaua electrică publică, aceasta traversând o
parte din terenurile societății și nepermițând obținerea unei autorizații de
construcție pentru extinderea fabricii,
în conformitate cu intențiile cumpărătorului, conducând, astfel, la imposibilitatea dezvoltării ideii de afaceri, respectiv la neconcretizarea tranzacției.
Pe lângă aceste aspecte, prin raportare la consecințele juridice și financiare, este importantă verificarea
existenței unor eventuale litigii în care
este implicată compania care face
obiectul vânzării. Litigiile pot avea ca
obiect contractele încheiate cu furnizorii, produsele comercializate, personalul angajat, bunurile din patrimoniul companiei ș.a. În acest sens,
pentru a preîntâmpina aceste situații,
este recomandată o analiză aprofundată a expunerii din principalele contracte încheiate de companie.

UTIL

Cu toate acestea, dacă interesele
comerciale pe termen scurt și mediu
nu permit implementarea acestei politici și dezvoltarea societății depinde
de relația contractuală cu 2 – 3 clienți
semnificativi, societatea are anumite
pârghii pentru gestionarea acestei expuneri nedorite.
În acest sens, este indicată negocierea și agrearea, în contractele comerciale, a unor măsuri reparatorii,
precum suportarea costurilor neamortizate de către furnizor, în ceea ce privește flota achiziționată exclusiv pentru nevoile acestor clienți semnificativi,
în cazul în care clientul societății decide unilateral nerespectarea termenelor
agreate inițial, pentru prestarea serviciilor de transport, la semnarea contractului.
O altă variantă ar consta în stabilirea unor termene de natură să preîntâmpine un dezechilibru la nivelul activității societății în cazul unor modificări
contractuale, precum obligația părților
de a notifica, în scris, intenția de a înceta raporturile contractuale cu minim
6 luni înainte de încheierea prestării
serviciilor.

Concluzie

Aspectele prezentate mai sus, fără
a ne limita la acestea, sunt exemple
de concluzii ale proceselor de due diligence efectuate în contextul vânzării
unei companii. Ca regulă generală, nu
există anumite considerente care să
ne determine să susținem că acestea
nu pot fi identificate și gestionate
înainte de concretizarea unei intenții
de achiziție a unei companii. Drept urmare, analiza și remedierea acestora
ar avea un impact pozitiv nu doar asupra reușitei sau asupra prețului de
vânzare a unei companii, dar și asupra
activităților recurente ale societății.
Totuși, identificarea și gestionarea acestora, cel mai târziu în etapa de planificare a vânzării companiei, este indicată, în vederea respectării celor 5P
inspirați din activitățile armatei britanice: „Proper Planning Prevents Poor
Performance” („O planificare adecvată
previne o performanță slabă”).
Alexandru BOBOC

Partener Jinga & Asociații

Alexandra CIUCĂ
Consilier juridic
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Calcularea
răspunderii
C

Marfă avariată?! Cum se calculează repararea prejudiciului la care
transportatorul este obligat?

a urmare a avalanșei de solicitări și dezbateri, atât din
partea transportatorilor, cât și
din zona juridică, pe tema răspunderii
transportatorului, am considerat că,
în articolul din această lună, putem
atinge mai în detaliu modul de calcul
al limitei de răspundere, astfel încât
să putem ajuta transportatorii să își
cunoască drepturile și obligațiile, așa
cum în mod obligatoriu își au aplicabilitatea, conform reglementărilor legale referitoare contractului de transport.
Deși răspunderea cărăușului este
o răspundere contractuală, guvernată,
în dreptul comun, de principiul reparării
integrale a prejudiciului, în domeniul
transporturilor răspunderea sa se
limitează – de regulă – doar la acoperirea prejudiciului efectiv, care și el
este plafonat prin reglementări valorice
ale despăgubirilor, ce diferă în funcție
de modul de transport.
În transportul internațional, cuantumul despăgubirilor acordate în temeiul
Convenției CMR în art. 23 par. 3 nu
poate depăși 8,33 DST pe kilogram de
masă brută lipsă, fiind sancționată cu
nulitate absolută – în temeiul art. 41
CMR – orice stipulație prin care s-ar
urmări aplicarea unei alte limitări decât
cea reglementată în acest text de lege,
astfel încât transportatorul, în calitate
de prestator, beneficiază de răspundere limitată, sub protecția legii, doar pentru situațiile de culpă simplă, excepție
făcând cele sub incidența art. 29 CMR.

Art. 23 – Răspunderea
transportatorului

Calculul limitei de răspundere la
pierderea de elemente individuale ale
expedierii, în anumite situații, este
destul de dificil.
Din art. 23 CMR par. 3, trebuie
înțeles, cel puțin în cazul ediției engleze și franceze și ediției originale obligatorii, că, la stabilirea limitării referitoare la suma răspunderii, este
determinantă masa lipsă, și nu masa
totală a expedierii. Determinantă pentru calcularea despăgubirii maxime la
pierderile parțiale (și, de asemenea,

Alin Dicu:

„Fiind vorba despre o răspundere civilă, despăgubirea este egală cu valoarea
prejudiciului la a cărui reparare transportatorul poate fi obligat.
Încercarea de a obține de la transportator o despăgubire mai mare decât cea
prevăzută de lege considerăm că este o conduită inacceptabilă în relațiile
comerciale.”
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Bun

A
B

Masă
pierdere
parțială
100 kg
500 kg

Valoare
pierdere
parțială
15.000 EUR
500 EUR

Suma maximă pentru răspundere
este de 600 kg x (8,33 DST) ~ 10 EUR
= ~ 6.000 EUR.

Până luna următoare, când vom trata alt
subiect, vă invităm să analizăm împreună
situația din imaginea de mai jos:

Marfa din imagine s-a
deteriorat pe durata
transportului.
Pentru a evita o coliziune
cu un autoturism, șoferul
a frânat brusc, astfel încât
marfa din camion s-a
deplasat.
Beneficiarul/Destinatarul
a refuzat să descarce
marfa și i-a solicitat
transportatorului
despăgubire. Considerați că transportatorul trebuie să plătească pretențiile
emise de beneficiar?

3. Client 3: art. 23,3 CMR nu se
impune/aplică: 15.000 EUR.
Fiecărei comenzi de transport îi vor
fi aplicabile, în mod obligatoriu, limitările
din Convenția CMR. În concluzie, masa
trebuie să fie separat calculată.

Ca exemplu, pot fi două situații
diferite:
A) Varianta simplă și clară:

Transportatorul primește 3 comenzi de transport:
1. Client 1: 1.000 kg -> valoare
50.000 EUR;
2. Client 2: 4.000 kg -> valoare
200.000 EUR;
3. Client 3: 15.000 kg -> valoare
15.000 EUR.

Transport internațional – CMR. În
urma unui accident, marfa este avariată în totalitate și răspunderea este
după cum urmează:

1. Răspunderea față de Client 1:
1.000 kg x ~ 10 EUR (8,33 DST) = ~
10.000 EUR;
2. Client 2: 4.000 kg x ~ 10 EUR
= 40.000 EUR;

200.000 EUR răspundere maximă față
de casa de expediție.

Cu toate acestea, casa de expediție nu poate păstra diferența de sumă încasată de la cărăuș față de obligația sa individuală/per comandă/per
client (Sender).
În concluzie, această teorie poate
fi susținută și aplicată exclusiv în situația când marfa din camion, deși diferită
atât ca valoare, cât și ca masă, face
obiectul unei singure comenzi de
transport.

CONSULTANȚĂ

la deteriorările parțiale) este masa
cantității totale lipsă (respectiv deteriorată), însă nu masa elementelor
individuale ale expediției, care a fost
pierdută (respectiv deteriorată). Pentru
stabilirea limitei superioare a despăgubirii, va fi, deci, masa generală a
elementului pierdut din expediere, înmulțit cu 8,33 DST, fără a avea în vedere faptul că bunurile individuale pierdute sau pachetele au atins limita
superioară a răspunderii sau nu.
Rezultă, deci, pentru pierderile
parțiale, următoarea sumă pentru maximul de răspundere:

B) Varianta complexă:

Transportatorul primește o singură
comandă de transport, cu trei partide
de marfă, de la o casă de expediție.
Mai exact:

1.000 kg + 4.000 kg + 15.000 kg
= 20.000 kg x ~ 10 EUR (DST) = ~

Cu aceste explicații, sperăm că am
putut ajuta companiile de transport în
a înțelege și explica posibilele litigii ce
au ca obiect marfa transportată, astfel
încât să poată preîntâmpina situații conflictuale cu propriii clienți, situații care,
din păcate, se pare că sunt din ce în
ce mai greu de gestionat de către transportatori, aceștia fiind sub presiunea
clientului, a sumelor de încasat pentru
servicii de transport prestate și, nu în
ultimul rând, a lipsei de consultanță de
specialitate în litigii și răspundere CMR.
Alin DICU

Branch Manager Asko International
Insurance Broker
alin.dicu@asko24.com
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Manageri diferiți,
reacții diferite

În ultima perioadă, am analizat profilul de personalitate al
managerilor români, iar câteva concluzii sunt clare. Mă voi opri, în
cele ce urmează, asupra elementelor comune și a diferențelor de
percepție pe care le-am identificat în timpul studiului.

D

in studiul profilului de personalitate al managerilor români, se desprind câteva caracteristici comune: Reacția în situații
de stres și Trăirile afective dominante.
Reacția în situații de stres, pentru
majoritatea dintre participanții la
studiu, i-a încadrat în categoria:
- Raționalul: Pentru a elimina sursa stresului, analizează obiectiv situația și generează soluții originale, pentru a depăși problema apărută. Dacă
acest lucru nu este posibil, își restructurează modul de a vedea lucrurile,
apelând la umor sau găsind beneficii
secundare pentru situația dată.
În interacțiunea cu oamenii, managerii se împart în două categorii, echilibrul fiind, bineînțeles, între cele două.
- Autoritarul, care preferă să dea
ordine, decât să le execute. Ocupă, adesea, poziții de confruntare, atunci când
ceilalți îi contestă decizia. Poate alege
soluții îndrăznețe, iar, în caz de succes,
are tendința de a-și aroga meritele.
- Popularul, care preferă compania celorlalți, legând ușor noi relații și
prietenii. Adeseori, devine lider de
grup, fiind apreciat de către ceilalți
prin faptul că știe să se facă plăcut.
El pune un accent mai mare pe relații
și prietenii, decât pe sarcini.

Trăiri afective
dominante

Ce-i diferențiază pe manageri în
rata succesului afacerii pe care o conduc, sunt trăirile afective dominante.
- Optimistul este orientat spre viitor, face parte din categoria celor care
apreciază viața și știu să se bucure
de evenimentele pozitive, fără a se
lăsa afectați de cele negative. Nu poate sta supărat mult timp, lumea dorind
să fie în preajma sa datorită veseliei
și optimismului demonstrat.
La fel de importantă este și reacția
managerilor în situații de conflict, penDacă la încrederea în sine
managerii români stau foarte bine,
mai au de lucrat la reacții și la
relația cu ceilalți.

Andreea
Gheorghe

tru relația cu angajații și colaboratorii.
Aici s-au împărțit în mai multe categorii:
- Executorul este o persoană calculată, cu sânge rece, ce nu acționează sub impulsul de moment, ci își
controlează adecvat stările de furie
sau de frustrare. În relațiile cu ceilalți,
poate apela la orice mijloc, inclusiv
manipulare sau jocuri de culise, pentru
a-și atinge scopurile.
- Liniștitul se înfurie foarte rar, iar
atunci când o face, poate trece cu destulă ușurință peste supărarea sau frustrarea resimțită. Fire comodă, preferă
să nu pună la suflet necazurile pricinuite de către ceilalți și să caute consensul, în cazul unor situații de conflict.
- Nervosul se enervează ușor,
percepând, de multe ori, acțiunile
celorlalți ca fiind rău intenționate. În
cazul firilor închise, tensiunea se acumulează treptat, răbufnind, ulterior, pe
neașteptate, la o intensitate puternică.

În cazul firilor deschise, nemulțumirile
sunt exprimate, frecvent, prin reacții
de tip coleric sau, chiar, agresiv.

În ce categorie crezi
că te afli?

Expresia „dezvoltare personală”,
atât de des folosită în ultimii ani, se
referă, din punct de vedere psihologic,
la cunoașterea de sine, la conștientizarea unor aspecte ale personalității tale,
a reacțiilor tale și o observare predictivă
a celorlalți din câmpul tău de interes.
Cu toții avem nevoie de dezvoltare
personală. Dar, ca manager, e necesar să utilizezi dezvoltarea personală
cu dublă aplicabilitate: viața personală
și viața profesională, pentru impactul
pe care îl au acțiunile tale asupra angajaților, firmei și vieții tale.
În cadrul unei firme, nu sunt „eu,
managerul”, sunt tot „eu, persoana”.
Mulți cititori o să contrazică acest rând,
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aibă responsabilități și unde poate lua
decizii.

De ce este necesară
cunoașterea de sine
și dezvoltarea
personală la
manager?

- Să poată înțelege și altfel oamenii
din firmă și modul lor de a lucra.
- Să fie conștient de efectele comportamentului lui asupra angajaților și
colaboratorilor, atât pozitive, cât și negative. Când apar efecte pozitive, e necesar să vedem beneficiile care au
apărut și apoi să întărim unele comportamente, pentru a se transforma întrunele productive. În cazul în care
comportamentul managerului produce
efecte negative asupra angajaților, pot
apărea sentimente ca iritare, nepăsare,
delăsare, care, transformate în acțiuni,
produc eșec.
- Să învețe să fie echilibrat. Între
autoritate și popularitate, între optimism și realitate etc... Echilibrul managerului este primit de către angajați
ca și corectitudine.
- Să înțeleagă utilitatea tehnologiei
în firmă și să-i determine și pe angajați

să îmbrățișeze tehnologia. Dacă un
manager înțelege utilitatea unui program, va da încredere și angajaților.
Prin utilizarea tehnologiei și a noilor
programe apărute în transport, cu
siguranță va economisi personalului
câteva ore pe săptămână pentru evidențe, informații, calcule exacte, rezultând eficiență, timp care poate fi alocat
spre a dezvolta altceva sau pentru
relaxare.

Ce trebuie făcut?

Puteți începe prin acceptarea unor
dificultăți personale și/sau profesionale, prin aplicarea unui test de personalitate, pentru a vă cunoaște/confirma
punctele forte și ce anume aveți de
îmbunătățit și pentru a primi sugestii și
cum să o faceți. De asemenea, prin
participare la cursuri cu diferite tematici,
training în companie pe diferite teme
(de exemplu, comunicare eficientă,
lucrul în echipă). În acest fel, veți observa limitele, dar și potențialul personalului, de la manager la angajați.

Andreea GHEORGHE

Psiholog specializat în psihologia

transporturilor

gheorghe.andreeaioana@yahoo.com
PUBLICITATE
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spunând că ei reușesc să fie alte persoane la birou, în preajma angajaților și
clienților. Reușești o săptămână, două,
deja, într-a treia, autocontrolul nu poate
fi atât de bun și tot răbufnești. Angajații,
oricum, nu o să înțeleagă motivul „ieșirii”
tale, pentru că, săptămâna trecută, s-a
întâmplat ceva și mai grav și nu ai făcut
atâta caz. Din perspectiva lor, așa se vad
lucrurile. Ca manager, contează cum te
percepi în relație cu propria persoană,
cu ceilalți și în diferite situații, dar la fel
de important este și cum te percep
ceilalți (angajați, colaboratori).
Dacă o persoană are dificultăți în
viața familială sau să comunice eficient, se va comporta la fel și în cadrul
firmei și va avea așteptări ca angajații
să știe ce au de făcut sau cum să se
comporte într-o anumită situație. Angajatul face ce știe din punctul lui de
vedere, pe segmentul lui de activitate, iar firma funcționează din perspectiva managerului care organizează,
planifică și are gândirea de ansamblu
asupra întregii activități.
Cu toții ne dorim angajați care să
vadă în ansamblu, să poată lua decizii
și să fie hotărâți atunci când realizează
o activitate. Când descoperiți în firmă
un astfel de profil de personalitate, îl
puteți promova pe un post în care să

VIAȚA VĂZUTĂ PRIN PARBRIZ

Patronilor
le pasă de
șoferii lor?

„Greșelile nu se
iartă, ci se repară.”
Nicolae Iorga

Se pare, și statisticile stau mărturie, că, așa cum nu există pădure
fără uscături, nu există nici operator de transport fără șoferi
„problemă”. Pe lângă faptul că reprezintă un real pericol pentru
siguranța circulației, acest tip de conducători auto „subțiază”
buzunarul transportatorilor, care sunt obligați, în anumite situații
(regăsite în HG 69/2012 și OG 37/2007), să suporte material
greșelile comise de ei.

A

cestora li se adaugă și pierderile suportate prin imobilizarea vehiculului, în cazul în
care șoferului i se suspendă permisul
de conducere (nu sunt mulți cei care,
în actuala criză de șoferi, își permit
să aibă șoferi de rezervă), sau cele
cauzate de creșterea primelor achitate
pentru polița de asigurare, când șoferul este vinovat de producerea unui
accident (bonus malus). Ce să mai
spunem de amenzile de multe sute
sau mii de euro primite în spațiul
Schengen – amenzi la care de multe
ori șoferii „contribuie“ esențial?!
La începutul lunii noiembrie, în
numai 4 ore de control, în cadrul unei
acțiuni pentru siguranța transporturilor
de persoane și mărfuri, polițiștii rutieri
au aplicat 1.589 de sancțiuni contravenționale, dintre care 185 pentru nerespectarea legislației specifice transporturilor rutiere publice, 35 pentru
nerespectarea perioadelor de conducere, a pauzelor și perioadelor de
odihnă ale conducătorilor auto și pentru probleme legate de utilizarea aparatelor de înregistrare a activității
acestora, 41 pentru nerespectarea
prevederilor privind transportul în
regim taxi și în regim de închiriere și
3 pentru nerespectarea prevederilor
privind transportul public local.

Alcoolul, o problemă
reală

Nu știm care este procentul de
sancțiuni la numărul de șoferi controlați, știm, însă, că printre cei sancționați se aflau și conducători auto care
transportau persoane, fiind sub influența băuturilor alcoolice.
Atunci când șoferii au astfel de
abateri, unii transportatori dau din
umeri, considerând că nu este proble-

ma lor, că, o dată sancțiunea consumată, șoferul trebuie să plătească și
să continue activitatea, iertând, în
acest fel, comportamentul greșit al
acestuia. Cei mai mulți, însă, conștienți
de urmările în timp ale acestor abateri,
se întreabă: „cum acționăm, ce putem
face în astfel de situații?” Grăbiți, sfătuitorii de ocazie îi îndeamnă să nu
se complice și să scape cât mai repede de acest tip de șofer. Din punct
de vedere juridic nu este greu, moral
poate fi... Dar, obiectiv, acest lucru nu
este întotdeauna în favoarea firmei.
Se estimează că, într-o întreprindere
de transport, indiferent de profilul sau
de dimensiunile ei, costul real al înlocuirii unui șofer poate echivala cu salariul lui pe mai multe luni. Acest cost
se regăsește nu numai în acțiunile de
selecție și formare profesională a altui
șofer, în vederea înlocuirii, ci și în alte
direcții, cum ar fi serviciile oferite, păs-

trarea clienților și, nu în ultimul rând,
în scăderea temporară a eficienței
tuturor celor care lucrează cu noul angajat. Asta fără să ținem cont și de investițiile făcute în șoferul cu abateri.
Iată suficiente motive pentru ca un
transportator să încerce, în primul
rând, să transforme un șofer „problemă”, dacă nu într-unul performant,
măcar într-unul de nivel mediu. Greu,
dacă nu imposibil, de realizat, vor
spune unii. Oare așa să fie?

Ce este de făcut?

„Inteligența nu înseamnă să nu
faci greșeli, ci să vezi repede cum poți
să le îndrepți”, spunea Bertolt Brecht.
Sunt foarte multe firme de transport care își monitorizează atent conducătorii auto, atât ca performanță
profesională, cât și din punct de vedere al comportamentului în trafic. Mai
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puțin se insistă, însă, pe cauzele care
duc la aceste comportamente, ce le
determină și cum pot fi ele diminuate,
la fel cum se insistă mai rar pe metodele de reabilitare și recalibrare
comportamentală individuală. Motivele
care-l determină pe un șofer să se
comporte într-un anumit mod, să aibă
o anumită atitudine față de activitatea
în trafic sunt strâns legate de propria
personalitate, motivele de ordin personal, motivele de ordin general, aspirația spre un anumit statut profesional
sau social fiind argumente, motive puternice care contrabalansează sancțiunea pecuniară aplicată de autoritățile de control, sau cea, de multe ori
verbală, data de transportator.
Felul în care acționează șoferii în
trafic ține de anumite resorturi, atât de
natură internă, cât și de natură externă, care le animă comportamentul și
care reprezintă, de fapt, motivația fiecăruia. Cei mai eficienți manageri sunt
aceia care au abilitatea de a sesiza
ce simt șoferii despre și la locul de
muncă și intervin înainte ca aceștia să
se simtă descurajați și dezamăgiți. Intervenția la momentul oportun duce la
scăderea evidentă a numărului posibililor „contravenienți”. Trebuie folosite metode de recalibrare comporta-

mentală, pentru cei care sunt evaluați
ca șoferi cu probleme permanente în
trafic. În acest sens, o primă etapă
presupune evaluarea corectă, obiectivă a activității șoferului și a cauzelor
generatoare de atitudini sau comportamente inadecvate. Urmează o evaluare psihologică, pentru a stabili nivelul aptitudinilor și al calităților psihice,
în raport cu solicitările postului, care
să identifice trăsăturile de personalitate, nivelul motivațional și, nu în ultimul rând, să stabilească un pronostic
al comportamentului și atitudinilor viitoare. Analiza și elaborarea unor strategii de instruire și formare a conducătorilor auto, în raport cu cerințele
transportatorului și capacitățile reale
ale șoferilor, reprezintă etapa finală,
prin care putem evita apariția unor
comportamente inadecvate în trafic.

Capcanele
standardizării

Indiferent, însă, de strategiile
adoptate de transportatori pentru a
avea șoferi cu comportamente adecvate în trafic, conducătorii auto vor fi
amendați atât de Poliția Rutieră, de
ISCTR, sau de organele de control
din afara țării. Important este ca trans-

portatorii să se preocupe cât mai mult
de diminuarea comportamentelor inadecvate în trafic, atât în beneficiul
siguranței circulației, cât și în beneficiul
transportatorilor și al șoferilor acestora.
Abilitatea de a le păsa, de a se
preocupa de șoferi, pe care trebuie
să o aibă transportatorii creează un
mediu de lucru mai plăcut, determină
o mai mare productivitate și duce la
diminuarea considerabilă a numărului
șoferilor „problemă”, implicit al abaterilor în trafic făcute de aceștia. De fapt,
lucrul de care se plâng cei mai mulți
șoferi este lipsa de apreciere din partea firmei. Oamenii nu simt că, în ochii
patronilor, EXISTĂ! De aceea, șoferii
talentați, competenți și devotați profesiei pot deveni, cu ușurință, șoferi cu
abateri în trafic. Standardizarea procedurilor organizaționale în transporturi
a dus la o răcire a relației patron/șofer.
Însă în ce măsură poate fi standardizat
factorul uman? Iată, poate, o principală cauză a problemelor cu șoferii și
a problemelor create de șoferii profesioniști în trafic.

Psiholog pr. Cristian SANDU
Cabinet de psihologie autorizat

E-mail: psih.cristian.sandu@gmail.com
Mobil: 0751 364 575
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Cine (mai) are nevoie
de gândire economică?
Trăim vremuri interesante, în care lucrurile par să se schimbe peste
noapte. Reglementări noi, produse noi, industrii noi. Când totul pare
să țină doar de fler, informații din interior și noroc, de ce să ne mai
batem capul să înțelegem modul de gândire economic și, în general,
de ce să ne mai batem capul să învățăm? Ei bine, poate că tocmai aici
este secretul, evident, un secret ascuns în plin soare.

S

tudiul modului în care oamenii
interacționează și a modului
în care iau decizii ne poate
ajuta să obținem acel avantaj competitiv după care tânjim cu toții.
Economia și gândirea economică,
dincolo de formulele super sofisticate
ce par vrăji dintr-un ținut fantastic, se
rezumă la o relație simplă: Raritate –
Alegeri – Interacțiune.

De ce unii reușesc și
alții nu?

Simplu spus, oamenii își doresc
lucruri care nu există în cantități nelimitate și, pentru a le obține, fac anumite
alegeri și interacționează cu ceilalți
oameni pe baza alegerilor făcute. Un
exemplu bun este numărul de clienți. În
funcție de ceea ce ne propunem (cifră
de afaceri, prezență teritorială etc.) vom
face niște alegeri (cum investim, în ce,
cât) și vom începe să interacționăm cu
ceilalți, pentru a ne atinge obiectivele.
Totul pare simplu, nu? Și atunci,
de ce unii reușesc și alții nu? Ce diferă? Ei bine, răspunsul nu este unul
unidimensional, dar, cu siguranță, înțelegerea conceptelor economice face
parte din rețeta succesului.
Așa cum spuneam mai sus, comportamentul economic presupune o
serie de alegeri făcute pentru a obține
accesul la o resursă rară, alegeri ma-

terializate într-o serie de interacțiuni
umane. Această definiție se aplică atât
în comportamentul unui individ sau al
unei companii, cât și în comportamentul statelor. Plecând de la această constatare, putem vorbi despre microeconomie și macroeconomie.
Microeconomia reprezintă studiul
comportamentului economic la nivelul individului, companiei sau al unei industrii.
Macroeconomia, al comportamentului economic la nivelul unei
regiuni, țări, continent sau global.
Cele două domenii de studiu nu se
exclud, ci sunt, mai degrabă, ca un
set de păpuși Matrioska.

Instrumente utile

Mai departe, mi-am propus să
aduc în discuție câțiva termeni ce ne
vor ajuta, în articolele următoare, să
observăm și să înțelegem mișcările
economice și, în egală măsură, să ne
ofere instrumentele necesare unor alegeri economice profitabile.
Cost de oportunitate: Unii economiști spun că acesta este adevăratul cost al unui produs/serviciu. Acest
cost reprezintă valoarea la care renunț
atunci când fac o alegere. Pentru a
înțelege, o să dăm următorul exemplu:
dacă un salariat renunță la o slujbă
bine plătită, pentru a se lansa într-o
afacere, costul lui de oportunitate este

Marius
Dumitrenco
Keller

dat de totalitatea beneficiilor la care
renunță (salariu, asigurări, mașină
etc.). Acest concept al costului de
oportunitate este extrem de important
și este foarte util în înțelegerea comportamentului actorilor economici.
Câștigul: Este acel beneficiu pe
care îl obțin din schimbul economic.
Atenție, prin câștig nu înțelegem exclusiv profit, ci orice beneficiu obținut.
După cum putem vedea, prin alegerile pe care le facem, plătim un cost, dar
sperăm să obținem întotdeauna un
câștig. Comportamentul economic înțeles ca interacțiune umană bazată pe alegeri făcute pentru a obține acces la resurse limitate nu poate exista în afara noțiunii
de câștig. Aceste interacțiuni, făcute pe
baza alegerilor fundamentate pe costuri
și câștiguri, pot duce la următoarele tipuri
de comportament economic:
- Specializare: concentrarea eforturilor într-un singur tip de activitate (de
exemplu, transport);
- Diviziunea muncii: alegerea
unei singure componente dintr-un proces (de exemplu, transporturi speciale);
- Avantajul comparativ: identificarea zonei cu cel mai avantajos/mic
cost de oportunitate.
Despre modul în care observăm și
interpretăm interacțiunile economice
vom vorbi pe larg într-un articol viitor.

Marius DUMITRENCO KELLER
Trainer și Psihoterapeut

marius.dumitrenco@gmail.com
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LOG I S T I C Ă

O competiție
foarte strânsă!

ȘTIRI

CENTRU LOGISTIC HIMOINSA LA BUCUREȘTI
Himoinsa, companie
specializată în producerea și
vânzarea de generatoare
electrice, deschide primul
centru logistic din România,
la Chiajna, o investiție de
500.000 de euro, în urma
căreia vor fi deservite piețele
din Albania, Bulgaria,
Croația, Grecia, Republica
Moldova, România, Serbia și
Slovacia. Centrul logistic are
o suprafață de peste 1.500
mp, spațiul de depozitare
fiind alocat stocării
generatoarelor industriale, și
va fi administrat de All
Generating, distribuitorul
Himoinsa în România. Prin
deschiderea acestui centru,
Himoinsa și All Generating
vor reduce timpii de livrare
către clienții din regiune, vor
scădea costurile logistice cu
până la 5% și vor asigura un
stoc tampon de generatoare
din gama uzuală, oferind, în
același timp, clienților un
serviciu rapid și un punct de
distribuție pentru piese de
schimb. „Intenționăm să ne
extindem activitatea în zona
de servicii la nivel național,
iar noul centru logistic ne

DEZVOLTAREA
CENTRELOR
COMERCIALE ÎN
ULTIMUL AN

Europa Centrală și de Est domină
activitatea de dezvoltare a
centrelor comerciale, după prima
jumătate a anului 2017, cu 71%
din volumul total livrat, se arată
într-un studiu al C&W Echinox.
Stocul total de centre comerciale
din Europa a crescut cu 2,9% în
perioada S1 2016 – S1 2017,
ajungând, la finalul lunii iunie
2017, la 160,8 milioane de mp. Cu
toate că, per total, Europa de Vest
reprezintă 68% din stocul de
centre comerciale, în prima
jumătate a anului activitatea de

Cătălin
Stănciulescu

oferă exact suportul de care
avem nevoie. Dacă evoluția
pieței va fi pozitivă, avem în
vedere majorarea valorii
stocului de la 500.000 de
euro, la finele acestui an,
până la 1 milion de euro, în
2018”, a declarat Cătălin
Stănciulescu, director
comercial All Generating. În
2004, Himoinsa a deschis o
filială în Polonia, de unde
sunt deservite direct piețele
din Lituania, Estonia,
Letonia, Belarus și Ucraina.

dezvoltare a fost dominată de
Europa Centrală și de Est, fiind
livrați aproximativ 825.000 mp de
spații comerciale. Europa de Vest
a înregistrat livrări de 344.000 mp
în S1 2017.
La finalul S1 2017, România avea
un stoc de retail modern de 3,56
milioane de mp. Centrele
comerciale reprezintă 57% din
volumul total, însumând
aproximativ 2,05 milioane mp.
Restul este împărțit între parcuri
de retail – 34% și galerii
comerciale – 9%. România se
situează pe ultimele poziții între
țările europene, din punctul de
vedere al densității de spații
comerciale/1.000 locuitori, cu o
valoare de 104 mp.

ROMÂNIA ARE CEA MAI
MARE CREȘTERE DE
RETAIL DIN UE
Eurostat – Institutul European de
Statistică – anunță că volumul de
retail din România a crescut cu
14% în luna septembrie a acestui

an față de septembrie 2016, fiind
cea mai mare creștere din
Uniunea Europeană.
Comparativ cu august 2017,
volumul de retail a crescut cu
0,7% în septembrie, în UE, și cu
0,3% în zona euro. Creșterea
cu 0,7% a volumului de retail în
UE pentru luna septembrie 2017,
comparativ cu august 2017, se
datorează creșterii cu 1,3% la
vânzările pentru alimente, băuturi
și țigări și cu 0,5% la produsele
nealimentare, pe când
combustibilul a scăzut cu 0,4%. În
septembrie 2017, comparativ cu
septembrie 2016, volumul de
retail în zona euro din UE a
Creșterea din UE pentru luna
septembrie 2017, comparativ cu
septembrie 2016, se datorează
creșterilor cu 5,1% pentru
produsele non-alimentare și cu
2,3% pentru alimente, băuturi și
țigări, în timp ce vânzările pentru
combustibilul auto au scăzut cu
0,6%. Cele mai mari creșteri au
fost consemnate în România
(+14%), Malta (+9,8%) și Irlanda
(+8,2%), în timp ce scăderi
semnificative au fost observate în
Luxemburg (-25,3%).

DOUĂ NOI MAGAZINE
MYAUCHAN

Auchan Retail România, în
parteneriat cu OMV Petrom, a mai
deschis încă două magazine de
proximitate MyAuchan, în
București, stația PETROM
Ferentari și stația PETROM
Nicolae Grigorescu. Auchan a
inaugurat, până acum, 6 dintre cele
15 magazine MyAuchan ce vor fi
deschise până la finalul anului
2017, în etapa pilot prevăzută în
parteneriatul dintre OMV Petrom și
Auchan Retail România. Cunoscut
în România doar pentru
hipermarketurile Auchan, Auchan
Retail România operează pentru
prima dată și magazine sub
formatul de proximitate. Noile
magazine din stația PETROM
Ferentari, calea Ferentari nr. 66-75,
și stația PETROM Nicolae
Grigorescu, B-dul Nicolae
Grigorescu nr. 51, au fiecare peste
2.000 de produse (lactate, băuturi
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cu/fără alcool, dulciuri, snacks-uri,
produse congelate, electronice și
multimedia, menaj, cosmetice și
îngrijire corporală). Programul
acestora este non-stop.

LIDL CONSTRUIEȘTE LA
ROMAN AL CINCILEA
SĂU CENTRU LOGISTIC

Lidl continuă procesul de
expansiune în România, prin
construirea, la Roman, a unui nou
centru logistic, al cincilea, în
conformitate cu cele mai noi
standarde în sustenabilitate.
Depozitul va fi construit în
colaborare cu o firmă românească și
va asigura aprovizionarea rețelei de
magazine Lidl din zona Moldovei,
fiind un punct logistic extrem de
important pentru eficientizarea
procesului de distribuție în zona de
Est a țării. Noul sediu regional va fi

situat în localitatea Cordun, în
imediata apropiere a orașului
Roman. Depozitul va avea o
suprafață construită totală de 44.960
mp, pe o suprafață a terenului de
132.000 mp și va deservi 50 de
magazine Lidl din zona de Est a
țării. Un factor important în alegerea
locației l-a constituit proximitatea
față de drumul european E85, ce
permite eficientizarea proceselor de
aprovizionare și, astfel, menținerea
distanței medii de transport a
produselor către magazine sub 150
de kilometri.

CTP A ACHIZIȚIONAT
PHOENIX LOGISTICS
CENTER

CTP a achiziționat, cu aproximativ
7 milioane de euro, parcul logistic
Phoenix Logistics Center, de la
compania olandeză LSREF3 Alpha
Dutch Holdings B.V., în trimestrul
al doilea al acestui an. Phoenix
Logistics Center (PLC) a fost
integrat în CTPark Bucharest și se
află în localitatea Chiajna, la
intersecția autostrăzii A1 cu
Șoseaua de Centură, la o distanță
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de doar 10 kilometri de centrul
Bucureștiului. Parcul are o
suprafață totală de 43.000 mp și o
suprafață închiriabilă de 21.000
mp. Spațiile sunt ideale pentru a fi
utilizate atât pentru activități de
depozitare, logistice și de
distribuție, cât și de producție
pentru industria ușoară. Phoenix
Logistics Center este complet
închiriat către DB Schenker,
companie internațională ce oferă
servicii de transport rutier de
marfă, transport feroviar, transport
aerian, transport maritim, servicii
de logistică şi formalități vamale.
Depozitul din Phoenix Logistics
Center dispune atât de spații
destinate depozitării, cât și de
spații de birouri împreună cu
serviciile aferente. Printre
caracteristicile spațiilor de
depozitare se numără: înălțime
utilă de 10 m, capacitate de
încărcare de 5 t/mp, instalație de
sprinklere, 7 uși secționale, 38 de
porți de încărcare și descărcare.
CTP deține în apropierea
Bucureștiului 3 parcuri: CTPark
Bucharest, CTPark Bucharest
West și CTPark Bucharest North
(fostul Chitila Logistic Park).
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O co mpe tiț ie
foar te strânsă!
O adevărată pledoarie pentru calitate. Este concluzia ediției 2017
a concursului Echipamentul Anului în România, unde diferențele
între echipamentele aflate în concurs s-au făcut la zecime, după
ce membrii juriului au evaluat atât productivitatea, cât și costul
total de proprietate.

M

area surpriză a ediției 2017
a concursului a constat în
plasarea pe același loc
fruntaș a două stivuitoare, ținând cont
de sistemul complex de jurizare.
Ediția 2017 a concursului Echipamentul Anului în România, care are ca
partener Asociația Română de Logistică (ARILOG), a adus la linia de start
transpalete, stivuitoare și reach truckuri din gamele Doosan, Hyundai,
Toyota și Yale. Din juriu au făcut parte
companii precum: Antalis, CEVA Logistics, Coca Cola, Dacia Grup Renault Romania, Delamode, Elbi Electric, EMAG, Fan Courier, FM Logistic,
Gebrüder Weiss, GTI Logistic, H.
Essers, KLG, Kuehne + Nagel, Practicom, Schenker Romtrans, Takata și
Yazaki. Echipamentele înscrise în
concurs au fost testate în cel puțin 10
depozite aparținând membrilor juriului,
unde au fost evaluate elementele de
productivitate, aceasta reprezentând
70% din punctajul final. În acest context, au fost punctate, între 1 și 10, 13
În punctajul final, au fost luate în
calcul două criterii principale:
I. Productivitatea/plus valoarea –
cu o pondere de 70% în rezultatul
final.
II. TCO – cu o pondere de 30%.

subcriterii, fiecare având pondere clară
în nota de productivitate. Este vorba
despre:
- eficiența energetică;
- viteza și caracteristici privind
accelerația;
- caracteristici de frânare;
- siguranța;
- intrarea și ieșirea în/din echipament;
- ergonomia;
- elemente hidraulice și de absorbție a șocurilor;
- ușurința în conducere;
- vizibilitatea;
- versatilitatea;
- calitatea execuției echipamentului
(materiale, finisaje);
- sustenabilitatea;
- un criteriu subiectiv – opțiunea
stivuitoristului privind echipamentul
care i-a plăcut cel mai mult.
Pentru evaluarea TCO, cel de-al
doilea criteriu principal, cu o pondere
de 30% în punctajul final, furnizorii de
echipamente au prezentat membrilor
juriului 3 oferte de închiriere pe termen
lung (5 ani) pentru 1.000, 1.500 și
2.000 ore/an.
Bineînțeles, în cadrul TCO a fost
luată în calcul și o ofertă de Full Service, serviciile oferite fiind puternic
dezbătute în ședința de jurizare.

Câștigătorii
anului 2017

În 2017, juriul a decis să acorde
două premii speciale. Premiul Special
pentru Ergonomie a fost decernat
stivuitorului Hyundai 20BT-9 (Coremo
Servicii), iar Premiul Special pentru
Inovație – stivuitorului Yale ERP20 VT
(reprezentat în România de Vectra
Eurolift Service).
Trofeele Echipamentul Anului în
România au plecat anul acesta către:
- BT Levio P – LPE 200/10 –
Toyota Material Handling Romania –
categoria Transpaletă Electrică
- Hyundai 20BT-9 (reprezentat în
România de Coremo Servicii) și
Toyota Traigo48 – 8FBE20T (Toyota
Material Handling Romania) – un
premiu dublu la categoria Stivuitor.
- BT Reflex – RRE 160 H - Toyota
Material Handling Romania – categoria Reach Truck.
Cum arată, însă, echipamentele
câștigătoare?

BT Levio P - LPE
200/10

BT Levio P - LPE 200/10 se remarcă, în primul rând, prin simplitate și
ușurință în utilizare. Echipamentul ofe-
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ră o stabilitate superioară, chiar și în
rampă, uzură minimă a roților și unghiuri de virare identice stânga –
dreapta.
Operarea foarte ușoară este asigurată și de sistemul Power Drive și
Castor Link, aceasta datorându-se
reacției instantanee a echipamentului.
Există posibilitatea setării parametrilor
funcționali (viteză, accelerație, frânare), în funcție de aplicație și, opțional,
o funcție de reducere temporară a
vitezei. Toate acestea asigură un control excelent asupra accelerației și
frânării.
Echipamentul este prevăzut cu un
comutator de urgență, prin intermediul
căruia alimentarea este oprită și frânele acționate (în caz de accidente
sau urgențe). Butonul de siguranță,
situat pe brațul de acționare, poate
schimba direcția de deplasare, dacă
există riscul prinderii între un obstacol
și echipament. Un alt element important este pornirea controlată în rampă,
ce împiedică echipamentul să coboare
necontrolat. Accesul se face cu cod
PIN, pentru a împiedica utilizarea de
către personalul neautorizat. Distanța
considerabilă față de picioarele operatorului și garda la sol mică (35 mm)
previn riscul lovirii picioarelor. De asemenea, transpaleta oferă posibilitatea
setării parametrilor în funcție de experiența operatorului, care dispune și de
bare de protecție laterale rabatabile,
spătar fix sau protecții laterale fixe.
Echipamentul propune o viteză
maximă de deplasare de 10 km/h și
una de ridicare a furcilor de 0,08 m/s.
Lățimea minimă a culoarului de lucru
(palet 800x1.200 mm, manipulat pe
latura scurtă) este de 2.383/2.848 mm.
LPE 200/10 se remarcă printr-un consum redus de energie și prin dimensiuni reduse (lățime totală = 730 mm,
lungime totală fără furci = 666 mm și
înălțime fără braț de comandă = 780
mm).

Mihai Iancu, director general GTI Logistic, a înmânat Premiul
Special pentru Ergonomie lui Eugen Stoica, director vânzări
Coremo Servicii.

Hyundai 20BT-9

Puternic. Agil. Confortabil. Sunt
cele 3 atribute principale ale electrostivuitorului Hyundai 20BT-9, care a
convins juriul în special prin ergonomia
sa. Dispunând de o gamă de catarge
cu ridicare nominală de la 2,5 până
la 7 metri, de translație laterală a furcilor, dar și de două variante pentru
bateria de tracțiune (48 Volți, cu 625
Ah sau 750 Ah), acest model poate fi
ușor configurat pentru orice aplicație
de interior – depozitare, zonă de logistică, producție, acces în camioane,
autoutilitare și containere.
Șasiul, configurat pe 3 roți, și gama
de furci, disponibile în diverse lungimi,
îi permit să opereze în cele mai strâmte locații sau coridoare. Viteza de
deplasare este limitată automat, în

timpul virajelor, pentru a asigura stabilitatea și siguranța operatorului, dar și
a altor persoane din preajmă. Atunci
când stivuitorul este oprit în pantă,
frâna de parcare este acționată automat, prevenind deplasările necontrolate. Pentru preluarea sau amplasarea
precisă a sarcinilor la înălțimi mari,
echipamentul este dotat cu un dispozitiv de poziționare a furcilor la orizontală. Comenzile hidraulice sunt prevăzute cu leviere clasice, dar, opțional,
se poate instala un ansamblu de minileviere „finger-tip”. Cabina de protecție
poate fi livrată în configurație standard,
sau pentru acces în sisteme de stocare tip „drive-in”.
Schimbare bateriei pentru stivuitorul Hyundai 20BT-9 se poate face prin
lateral sau pe deasupra, în funcție de
necesitatea fiecărui utilizator. Pentru
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Adriana Pălășan, Managing Partner SCMC, a
înmânat Trofeul pentru Echipamentul Anului,
categoria Transpaleta Electrică, lui Ciprian
Toaderu, Sales Director Toyota Material
Handling Romania.

Categoriile de concurs au fost astfel definite încât să corespundă celei mai
mari părți a echipamentelor utilizate, astăzi, în depozitele din România.
1. Transpaleta electrică:
a. capacitate nominală de 2 t;
b. platformă rabatabilă;
c. furci de 1.150 mm;
d. 1 roată pe furci;
e. baterie pentru operare timp de 6-8 h;
f. clasă compactă –trebuie să descarce din camion, să încapă în camion, să
se întoarcă în camion, dacă unul dintre paleți este pus „invers” față de restul.
2. Stivuitorul electric:
a. capacitate nominală de 2 t;
b. baterie de 48V, autonomie 8 h;
c. catarg Triplex full free lift;
d. translație laterală;
e. furci de 1.200 mm;
f. roți „apropiate” pe spate, non-marking;
g. baterie de schimb, schimbare prin lateral, masă de schimb;
h. să încapă în containere.
3. Reach truck:
a. capacitate reziduală de 1,2 t la 8,5 m înălțime;
b. înălțime minimă de ridicare de 8 m;
c. catarg triplex;
d. va fi dotat cu sisteme de siguranță obligatorii: centură, blue light, girofar,
sistem de avertizare sonoră pentru deplasarea cu spatele, proiectoare.
Pentru fiecare echipament, vor fi precizate dotările standard, precum și
dotările opționale cu care a fost echipat.
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aplicații mixte, acest model poate fi livrat cu echipare pentru lucru în mediu
rece (cold storage), cu cabină închisă
și încălzită, anvelope „non-marking”
și linii hidraulice suplimentare.
Pe stivuitorul 20BT-9 se poate
monta aproape orice tip de atașament
pentru aplicații speciale: dispozitive
de poziționare a furcilor, rotatoare,
stabilizatoare de sarcină, dispozitive
pentru strângere tip „clamp”, dar și
atașamente unicat. Toate acestea
adăugând modelului un ultim atribut
important: Versatil.
În România, Coremo Servicii SRL
este partener al Hyundai Heavy
Industries Europe, din anul 2004.

TOYOTA TRAIGO48 8FBE20T

Stivuitorul electric TOYOTA
TRAIGO48 - 8FBE20T, disponibil pe
piață prin compania Toyota Material
Handling Romania, pune la dispoziția
clienților săi o capacitate nominală de
2.000 kg pentru sarcini cu centrul de
greutate la 500 mm și o capacitate
reziduală de 1.750 kg, la o înălțime de
ridicare de 5.500 mm.
Din punct de vedere al siguranței
în utilizare, dotările echipamentului
includ un sistem de stabilitate activă
– SAS, un sistem de blocare a oscilării
punții spate, pentru stabilitate laterală
mărită, ce reduce riscul de răsturnare,
limitare automată a înclinării față și
spate a catargului, în funcție de sarcina și înălțimea de ridicare, un sistem
de poziționare automată a furcilor în
poziție orizontală, unul de sincronizare
a poziției volanului cu poziția roților
de direcție. La acestea se adaugă un
sistem de prevenire a utilizării funcțiilor
hidraulice, atunci când nu este pus
contactul, un sistem de sesizare a
prezenței operatorului, care împiedică
folosirea funcțiilor hidraulice, atunci
când operatorul nu este pe scaun,
înălțime redusă a panoului de bord, ce
permite vederea vârfurilor furcilor,
scaun cu brațe laterale și centură de
siguranță, deschideri largi în partea
superioara a cabinei, pentru vizibilitate
mărită la înălțime și ranforsări în catarg

poziționate în afara câmpului vizual,
pentru o vizibilitate îmbunătățită.
Echipamentul propune o viteză
maximă de deplasare de 16 km/h, cea
de ridicare a furcilor – de 0,54 m/s și
este propulsat de un motor Toyota S2,
6x2 kW, special proiectat și construit
pentru stivuitoare.
Oferta pentru TOYOTA TRAIGO
48 - 8FBE20T include o baterie Nexsys
48V/ 18XFC 750 Ah, încărcător baterie
TC3 NXS+ Modular 24/36/48V 14kW,
faruri de lucru și semnalizatoare fața,
stopuri frână, lumini pentru mersul
înapoi și lumină lucru spate cu LED,
lumină de avertizare pentru mersul cu
spatele cu LED albastru și girofar. De
asemenea, echipamentul este dotat
cu claxon în cotieră, avertizor acustic
pentru mersul înapoi, oglindă retrovizoare panoramică, oglinzi retrovizoare
laterale stânga și dreapta, afișaj electronic multifuncțional, selector al înălțimii de ridicare, sistem management
flotă I_Site cu senzor de șoc, centură
de siguranță, extinctor de 2 kg. Schimbarea bateriei se face prin lateral, cu
ajutorul furcilor, bateria fiind prevăzută
cu „buzunare” pe unde intră furcile și
cu capac lateral.
Nu în ultimul rând, un element important pentru operator este imposibilitatea operării echipamentului fără
prinderea centurii de siguranță.

BT Reflex RRE 160 H

Echipamentul electric cu catarg BT
Reflex - RRE 160 H oferă o capacitate
nominală 1.600 kg, pentru sarcini cu
centrul de greutate la 600 mm, fiind
dotat cu sistemul BT Acces Control,
care oferă o stabilitate superioară, chiar
și în rampă și având unghiuri de virare
de 360 grade și identice stânga –
dreapta și frână de parcare automată.
Distanța dintre roți, de 1.395 mm, face
acest echipament ușor de manevrat în
spații aglomerate, iar pedalele sunt
dispuse ca la automobil, pentru un plus
de confort în utilizare.
Conceptul „Total View”, care cuprinde catargul cu vizibilitate crescută,
permite depozitarea mai eficientă și

Reprezentanții Toyota Material Handling Romania, Dragoș Leulescu,
Rental and Used manager, și Mihaela Anghel, Marketing Manager, au
primit trofeele pentru Echipamentul Anului, categoriile Stivuitor și Reach
Truck.

mai sigură a paleților pe raft, datorită
vizibilității prin catarg și în ambele
direcții (stânga – dreapta) și prin grilajul
de protecție. De asemenea, preluarea
paleților de pe sol este mai ușoară,
datorită vizibilității vârfurilor furcilor.
Sistemul Variable AC face operarea foarte ușoară, datorită reacției instantanee a echipamentului și oferă
posibilitatea setării parametrilor funcționali (viteză, accelerație, frânare) în
funcție de aplicație.
Din punctul de vedere al siguranței, echipamentul oferă un sistem de
pornire controlată în rampă, distanța
considerabilă față de picioarele operatorului și garda la sol mică (68 mm)
prevenind riscul accidentărilor. De asemenea, există posibilitatea setării
parametrilor în funcție de experiența
operatorului. Accesul se face cu cod
PIN, pentru a împiedica utilizarea de
către personalul neautorizat.
Viteza maximă de deplasare a modelului BT Reflex - RRE 160 H este
de 14 km/h, cea de ridicare a furcilor
- 0,68 m/s, distanța de întoarcere este
de 1.657 mm, culoarul de lucru pentru
paleți de 800x1200 mm este de 2.888
mm și distanța dintre brațele suport 900 mm.
Dotări incluse: baterie Enersys
48V/775Ah BFS, încărcător Micropower SMC-HF 48V/130Ah, cabină
înclinabilă, grătar pentru sprijinirea
mărfii, revenirea automată a furcilor în
poziția orizontală, revenirea automată
a furcilor în poziția zero, faruri de lucru
în direcția catargului, girofar, lumini de
avertizare LED albastru în direcția
roților de tracțiune și a furcilor, dispozitiv
cu laser pentru poziționarea corectă a
paletului în raft, selector al înălțimii de
ridicare, centură de siguranță, pat intern
de role pentru schimbarea bateriei,
sistem management flota I_Site cu
senzor de șoc + opțiunea de verificare
pre-operațională, acces cu cartelă și
avertizare sonora la deplasare.

Yale ERP20 VT

Reprezentate în România de
Vectra Eurolift Service, stivuitoarele
electrice Yale din seria ERP au atras
atenția juriului prin sistemele de siguranță care includ frânarea automată
în pantă, sunt adaptabile, deosebit de
manevrabile, echipate special pentru
asigurarea unui nivel de productivitate
crescut. Yale ERP20 VT este proiectat
special pentru manipulare în spații înguste. Este ideal pentru utilizare pe
platforme de încărcare și descărcare
aglomerate – în situațiile în care spațiul trebuie optimizat la maximum.
Echipamentul combină atribute de
performanță remarcabile și beneficiază
de un consum scăzut de energie. Este
recomandat pentru aplicații intensive, în
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cadrul cărora, datorită design-ului ergonomic, reduce nivelul de oboseală a
operatorului și, implicit, riscul producerii
accidentelor.
Yale ERP20 VT se livrează într-o
echipare Premium, care include rețea
de comunicare CANbus, translație laterală a furcilor integrată în placa frontală, două motoare de tracțiune în
tehnologie AC – capsulate și fără mentenanță, sistem de frânare dublu
hidraulic și regenerativ, servodirecție,
comutator de direcție electronic integrat în panoul comenzilor hidraulice,
anvelope super-elastice etc.
Echipamentul se remarcă printr-o
serie de caracteristici ergonomice care
asigură un grad înalt de confort, de na-

tură să crească operativitatea stivuitoristului. Astfel, echipamentele sunt proiectate pentru a putea fi manipulate de
operatori cu construcții fizice dintre cele
mai diverse, din punctul de vedere al
înălțimii, iar sistemul de propulsie și
suspensiile scaunului atenuează vibrațiile resimțite de utilizator. Ușurința în
utilizare este asigurată prin intermediul
unui levier ajustabil, situat pe cotieră.
Caracteristicile de performanță
presupun prezența unui panou de
control cu 4 module de performanță,
în funcție de caracteristicile stivuitoristului, precum și un sistem HiP (High
– Performance), care asigură viteza
de deplasare (chiar și cu încărcătură)
la un consum scăzut de energie. Ba-

Concursul „Echipamentul Anului în
România” a scos în evidență, și de
această dată, importanța pe care furnizorii de echipamente o acordă beneficiarilor lor, oferind soluții inovative care
țin, în mod real, cont de nevoile clienților. În aceeași idee, feedback-ul oferit
de membri juriului a fost transmis direct
către fabricile unde se produc echipamentele. Pentru că România contează!
Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

PUBLICITATE
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Adriana Pălășan a înmânat Premiul Special pentru Inovație lui George
Bădescu, manager Vectra Eurolift Service.

lanța performanței, creată de manevrabilitate și autonomia bateriei, poate
fi ajustată în funcție de tipul aplicației,
oferind un grad ridicat de operativitate
la costuri scăzute per palet.
Modelul Yale ERP20 VT este comercializat în România de către compania Vectra Eurolift Service, care, începând cu anul 2015, a devenit dealer
exclusiv în țara noastră al acestui
brand. Numirea companiei Vectra
Eurolift Service ca dealer exclusiv pe
vânzări și service întărește poziția Yale
ca brand din ce în ce mai important
pe piața europeană a echipamentelor
de manipulat mărfuri.

EVENIMENT

TransLogistica
EXPO 2017
s-a încheiat!

Ne vedem la TransLogistica EXPO 2018! Este mesajul transmis de
organizatori, care anunță o creștere de 20% a numărului de
expozanți de la o ediție la alta.

C

ea de-a treia ediție a Expoziției TransLogistica, dedicată
transportului, logisticii și industriilor conexe din România s-a desfășurat în perioada 12-14 octombrie
și a ocupat o suprafață de aproape
4.500 mp, atât în Pavilionul C4-C5,
cât și pe platforma exterioară din centrul expozițional Romexpo București.
„Evenimentul a găzduit 60 de expozanți la standuri și alte aproape 30 de
companii în evenimentele conexe organizate în paralel: Forumul GREEN
Logistica, Târgul de JOBURI și CARIERE, întâlnirile B2B. De asemenea,
este vorba și despre TransLogistica
CONNECT, la care au participat asociațiile partenere: ARILOG, prin
prezența Oanei Nae, director executiv,
USER, prin prezența președintelui
Marius Cae, FORT, prin prezența președintelui Augustin Hagiu, OPSFPR,
prin prezenta președintelui Valentin
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O platformă de
promovare

„O țară care are deschidere la mare
și peste 1.000 km de «magistrală albastră», o țară aflată la porțile Europei și
în topul destinațiilor logistice, are dreptul
la un eveniment pe măsură! TransLogistica Expo este platformă de promovare a logisticii și transporturilor din România și scopul declarat al ediției a 3-a
a fost ca, prin expoziție și evenimentele
găzduite, să promovam potențialul investițional în transporturi, logistică și
mari proiecte industriale și de infrastructură”, a afirmat Victoria Lupu.
De altfel, aceasta a fost și tema
Conferinței Internaționale „România
HUB Logistic”, conferință de deschi-

dere la care au participat reprezentanți
ai Ministerului Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor
Europene, prin prezența Directorului
Direcției pentru servicii comunitare de
utilități publice și parcuri industriale,
Vasilica Baciu, a Sistemului Cameral
din România, prin Președintele Camerei de Comerț și Industrie București,
Sorin Dimitriu, a reprezentanților Asociației Române de Transport Rutier
Internațional, Marek Retelski și Daniel
Mazilu, a vicepreședintelui Sistemului
Bilateral de Comerț și Industrie, Varujan Udrea, precum și a vicepreședintelui Green Building Council Romania,
Andrei Botiș. Prezentări au fost susținute de Laurențiu Duică – Associate
Director Colliers International, Mircea
Florin – Director General Zona Liberă
Brăila, Simona Lascu – Administrația
Port Constanța, Mirela Rădulescu –
Parcul industrial ICCO Brașov, Georg
Bardeau – Director de dezvoltare Banat
Business Park și Craig Smith – publisher EuropaProperty.com.

EVENIMENT

Dorobanțu; au fost prezente, de asemenea, oficialități de prim rang, diplomați și atașați comerciali ai țărilor de
pe culoarele de transport ce tranzitează România, reprezentați ai asociațiilor oamenilor de afaceri, investitori, dezvoltatori, cadre universitare,
manageri din companiile de top ale
industriilor targetate”, precizează,
într-un comunicat, organizatorii târgului, care au în vedere permanentizarea
Târgului de Joburi, prin organizarea a
două ediții pe an. Potrivit Victoriei
Lupu, CEO Distinct Image, organizatorul evenimentului, anul 2018 va
aduce, în plus, noi valențe de CSR
ediției a 4-a TransLogistica EXPO.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

Detalii privind participarea la
TransLogistica Expo 2018 puteți
solicita pe adresa
office@translogistica.ro,
marketing@distinctimage.ro, sau
la telefon: +40 744 35 19 25.
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GDPR

Atenție la protecția
datelor personale!
General Data Protection Regulation (GDPR) nr. 679/2016 - sau cum
va arăta lumea după 25 mai 2018, când noua directivă europeană
va intra în vigoare.

F

oarte puțini dintre noi am fost
afectați de legislația veche
Data Privacy Directive din
1995 (directiva 95/46/CE), care stabilea liniile directoare în ceea ce privește
dreptul la viață privată și protecția datelor cu caracter personal. Deși mai
toate firmele care gestionează probleme logistice colectează date cu
caracter personal - oricine intră și iese
pe poartă trebuie să dea buletinul,
este filmat și înregistrat, monitorizat,
datele colectate în sistemele informatice etc., prea puțini și-au pus problema respectării legislației în domeniu,
în mare măsură pentru că legislația
veche nu era foarte clară, nici punitivă... și, de ce să nu recunoaștem, în
România nu prea era nimeni la curent
cu această problemă.

Cătălin
Olteanu

12 pași de urmat

Dura lex, sed lex...

Ei bine, noua legislație va fi mult
mai dură în ceea ce privește partea
punitivă – stabilește sancțiuni între
4% din cifra de afaceri și 20 milioane
de euro – și nu se aplică pe principiul
mioritic, potrivit căruia ne târguim
pentru suma cea mai mică.
Altfel spus, nerespectarea legii europene devine costisitoare și se aplică
oriunde în Europa. Nu vom mai fi salvați de abordarea locală a reglementărilor legale, pentru că orice firmă din
România intră sub incidenta acestei
legi, și... Dura lex, sed lex...
Dar despre ce este vorba în
această nouă legislație? În principiu,
impactul în toate firmele va fi resimțit
la nivel de departament legal și IT.
Legal, pentru că fiecare firmă va
trebui să elaboreze, să pună în practică și să acționeze conform unui set
de proceduri, care vor stabili pașii de
urmat pentru aplicarea legii, sau ceea
ce trebuie făcut în cazul în care datele
cu caracter personal sunt colectate.
Amenzi de 20 de milioane de
dolari sau de 4% din cifra de
afaceri!

Tot departamentul IT trebuie să
ofere posibilitatea de a transmite, la
cerere, orice informație cu privire la
datele personale deținute de companie, dar și să arate că le poate șterge,
în cazul unei cereri îndreptățite, sau
că se șterg singure, o dată ce limita
de timp în care aceste date se pot
stoca expiră.
Nu în ultimul rând, departamentul
de IT trebuie să se asigure că, în cazul
unei breșe de securitate, aceasta este
anunțată în maximum 72 de ore de la
incident și că poate parcurge o serie
de pași, astfel încât incidentul să fie
cât mai limitat, persoanele afectate
anunțate și efectele scăpării controlate
și ameliorate.

Ce anume tip de consens trebuie obținut de la cel care își comunică datele
personale, care sunt limitele de timp
în care datele sunt reținute și ce anume justifică acest lucru. De asemenea,
se va stabili ce tip de mesaj trebuie
transmis către partenerii de business,
dar și către persoanele fizice care intră
sub incidența legii.
După ce departamentul juridic sau
consultantul legal extern au stabilit
procedurile care vor fi urmate, intră în
scenă departamentul IT, care se va
asigura că sunt respectate integral,
din punctul de vedere al sistemului
informatic. Pe scurt, specialiștii din domeniu trebuie să se asigure că aceste
date nu sunt scăpate de sub control,
iar accesul la ele, precum și utilizarea
lor, vor avea loc în limitele proiectate
de lege și de avizul celor din juridic.

Pasul 1 – Conștientizarea
• Modificarea GDPR: GDPR va
modifica în mod semnificativ legislația
actuală privind protecția datelor. Nu
toată lumea din cadrul unei organizații
va fi conștientă de acest lucru.
• Acțiuni care trebuie întreprinse:
Realizarea reformelor GDPR cu implicarea oamenilor cheie în companie
(de exemplu, cei care au competențe
de supraveghere sau de luare a deciziilor) și de a le aduce la cunoștință
efectele unor astfel de reforme.
Pasul 2 – Informații deținute
• Modificarea GDPR: dacă o companie a împărtășit date personale incorecte cu o altă organizație, GDPR
cere ca firma să anunțe acea altă
organizație, în cazul unor inexactități.
Ca parte a noului principiu al responsabilității, întreprinderile vor trebui, de
asemenea, să poată demonstra modul
în care respectă principiile de protecție
a datelor.
• Acțiuni care trebuie întreprinse:
companiile trebuie să aibă în vedere
efectuarea unui audit al sistemului
informatic, care să documenteze datele cu caracter personal deținute, sursa acestor date și nivelul lor de detaliu.
Pasul 3 – Comunicarea informațiilor privind confidențialitatea
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Noile reglementări par cel puțin complicate... Gândiți-vă, însă, că o lege care
trebuie să protejeze persoanele fizice poate fi exploatată în zona gri sau
neagră de orice concurent fără scrupule. E destul să își învețe șoferii străini
să facă anumite cereri tip către firmele din România care le-au colectat
datele. În cazul în care cei din România nu pot oferi informațiile solicitate, vor
avea de suferit rigorile legii europene.

mântului, pentru a asigura conformitatea.
Pasul 8 – Copii
• Schimbarea GDPR: Trebuie obținut un consimțământ parental sau
tutorial pentru a procesa informațiile
personale ale copiilor (adică cei sub
18 ani, în Romania). Consimțământul
trebuie să fie verificabil și scris în limbaj prietenos pentru copii.
• Acțiuni care trebuie întreprinse:
crearea și implementarea de noi practici pentru (i) verificarea vârstei persoanelor și (ii) obținerea consimțământului
părinților sau tutorilor la prelucrarea
datelor copiilor.
Pasul 9 – Încălcarea datelor
• Schimbarea GDPR: GDPR mărește numărul de firme obligate să notifice autoritatea de reglementare și
persoanele private de încălcări ale datelor. Nerespectarea acestei obligații
poate conduce la aplicarea unor
amenzi semnificative de către autoritatea de reglementare.
• Acțiuni care trebuie întreprinse:
asigurați-vă că există proceduri pentru
detectarea, investigarea și raportarea
încălcărilor datelor cu caracter personal. Autoritatea de reglementare sugerează evaluarea tipurilor de date deținute și documentarea celor care ar
declanșa notificarea în cazul unei încălcări.
Pasul 10 – Protecția datelor prin
evaluări ale impactului privind modul în care sistemele informatice
asigură criptarea și pseudonomizarea datelor
• Schimbarea GDPR: Organizațiile
trebuie să adopte „confidențialitatea
prin design” (adică o abordare care
promovează respectarea vieții private
și protecția datelor încă de la început).
Organizațiile ar trebui, de asemenea,
să efectueze o evaluare a impactului
privind protecția datelor („DPIA”) în
situații de risc înalt. În cazul în care
prelucrarea este de mare risc, Autoritatea de reglementare ar trebui să fie
consultată dacă prelucrarea respectă
GDPR.
• Acțiuni care trebuie întreprinse:
să știți când trebuie utilizate DPIA,
cine ar trebui să fie implicat și procesul
care urmează să fie adoptat. Consultați îndrumările autorității de reglementare privind evaluările impactului
asupra vieții private, pentru informații
suplimentare.
Pasul 11 – Ofițeri de protecție a

datelor (DPO)
• Schimbarea GDPR: Autoritățile
publice și întreprinderile mari vor fi
obligate să numească un responsabil
pentru protecția datelor pentru a supraveghea conformitatea.
• Acțiuni care trebuie luate: dacă
este necesar, identificați și desemnați
un responsabil de protecție a datelor
– acesta poate fi cineva din cadrul
sau din afara organizației. Acesta va
fi un rol important pentru organizație
în ceea ce privește asigurarea conformității cu GDPR. Selectați pe cineva
care are o experiență adecvată.
Pasul 12 – Internațional
• Schimbarea GDPR: GDPR creează un sistem pentru a determina ce
autoritate de supraveghere pentru protecția datelor preia conducerea atunci
când investighează o plângere cu
caracter internațional.
• Acțiuni care trebuie întreprinse: în
cazul în care compania operează la
nivel internațional, stabiliți care autoritate de supraveghere pentru protecția datelor va fi principala autoritate de
supraveghere a unui potențial incident.
În cazul în care organizația este
complexă, iar deciziile privind activitățile de prelucrare a datelor se desfășoară în locuri diferite, Autoritatea de
reglementare recomandă întreprinderilor să stabilească unde sunt luate
cele mai importante decizii, pentru a
determina principalele unități și, apoi,
autoritatea principală de supraveghere.

FOCUS

• Schimbarea GDPR: Persoanele
fizice trebuie să primească informații
suplimentare, atunci când li se cer datele lor personale.
• Acțiuni care trebuie întreprinse:
Revedeți notițele/politicile actuale
privind confidențialitatea și identificați
domeniile care vor necesita actualizarea, pentru a asigura conformitatea
cu GDPR.
Pasul 4 – Drepturile persoanelor
• Schimbarea GDPR: Persoanele
fizice vor avea drepturi îmbunătățite
pentru:
accesul la informațiile lor;
a fi corectate inexactitățile;
a fi șterse informațiile despre ele;
prevenirea marketingului direct;
împiedicarea luării deciziilor și
profilarea automată;
portabilitatea datelor.
• Acțiuni care trebuie întreprinse:
revizuiți procedurile și politicile de protecție a vieții private/datelor, pentru a
vă asigura că sistemul în care ați colectat aceste date este conform cu cerințele GDPR.
Pasul 5 – Solicitări cu privire la
date de către persoanele fizice
• Schimbarea GDPR: Se schimbă
regulile curente pentru solicitările de
acces la date – se vor reduce termenele de răspuns pentru livrarea datelor, se interzice perceperea taxelor
pentru răspunsul la astfel de cereri și
devine obligatoriu ca aceste informații
suplimentare să fie furnizate persoanelor. De exemplu, despre perioadele
de păstrare a datelor și dreptul de a
corecta inexactitățile.
• Acțiuni care trebuie întreprinse:
revizuirea și actualizarea procedurilor
actuale, pentru tratarea solicitărilor cu
privire la datele personale.
Pasul 6 – Temeiul juridic pentru
prelucrarea datelor cu caracter personal
• Schimbarea GDPR: Baza legală
pentru procesare va trebui explicată
în anunțurile de confidențialitate și în
răspunsul la solicitările de date către
cei cărora li se adresează. Drepturile
acordate persoanelor fizice vor varia
în funcție de baza legală pentru prelucrarea datelor.
• Acțiuni care trebuie întreprinse:
revizuirea procesării datelor de către
companie și identificarea și documentarea bazei juridice pentru procesare.
Pasul 7 – Consimțământul
• Schimbarea GDPR: Consimțământul trebuie să fie dat în mod liber,
specific, informat și lipsit de ambiguitate. Înregistrarea consimțământului
este importantă deoarece controlorii
de date trebuie să poată demonstra
că a fost acordat consimțământul.
• Acțiuni care trebuie întreprinse:
metode de analiză pentru căutarea,
obținerea și înregistrarea consimță-

Pentru moment, autoritatea de reglementare este ICO/CIO – Biroul comisarului european pentru informații.
La nivel de cancelarie a primului ministru, în România, există, astăzi, o
persoană desemnată care trebuie să
se ocupe de implementarea GDPR.
Din păcate, la nivel național, a fost
mult prea puțin mediatizată această
reglementare, deși, așa cum comentam, impactul este, de data aceasta,
european, nu local.
Orice solicitare venită din altă țară
trebuie să aibă un răspuns auditabil.
În cazul unui audit care demonstrează
incapacitatea firmei de a răspunde cererilor respective, sancțiunile sunt, de
data asta, insurmontabile și pot duce
la dispariția firmei.
Cătălin OLTEANU
catalinolteanu@nrnf.ro
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Pregătirea în
situații de urgență

Cerință legală, responsabilitate
socială sau element cheie?
Chiar dacă acest articol se adresează operatorilor de transport și
logistică, nu trebuie să uităm evenimentele petrecute în ultimii
ani, care, din cauza numărului mare de victime sau a mediatizării,
au adus în atenția opiniei publice aspecte care au ținut mai mult
de existența sau nu a Avizelor/Autorizațiilor de Securitate la
Incendiu.

D

acă existența unui aviz sau a
unei autorizații de securitate
la incendiu, pentru o construcție, garantează faptul că aceasta respectă cerințele esențiale de Securitate
la Incendiu, nu mai rămâne decât pregătirea ocupanților în tot ceea ce
înseamnă acționarea în situații de
urgență.
Pe 30 octombrie, s-au împlinit 2
ani de la incendiul de la Colectiv. În
perioada scursă din acel moment, au
fost luate măsuri legislative, au fost
realizate controale la operatorii economici cu riscuri specifice, au fost închise activități care au fost găsite cu
încălcări ale legislației în vigoare.

Ce spun cifrele
statistice?

După toate aceste schimbări, statisticile întocmite pentru anul 2016 nu
sunt deloc încurajatoare: dacă numărul răniților în rândul copiilor a scăzut
cu 20% și numărul răniților în rândul
adulților a crescut cu numai 4,16%,
în același timp, numărul deceselor în
rândul copiilor a crescut cu 66%, iar
numărul deceselor în rândul adulților
a crescut cu 39,13%. În primele 9 luni
din 2017, față de aceeași perioadă a
anului 2016, numărul victimelor a fost
de 403 adulți și 32 de copii, din care
decedați 124 adulți și 10 copii, fapt ce
arată o scădere a numărului de răniți
în rândul copiilor și al adulților, o reducere a numărului de decese în rândul
adulților cu 24.39 %, dar și o creștere
cu 25% a numărului de copii decedați.
La orice întâlnire cu persoane care
activează în domeniul Situațiilor de
Urgență, după prezentarea datelor statistice de mai sus, cele mai multe voci
vor susține că ponderea o reprezintă
evenimentele produse la domiciliul victimelor, unde fiecare este responsabil.

Daniel
Alexa

afaceri să fie inoperabilă sau inutilizabilă, chiar și pe termen scurt, astfel
încât aceasta să interfereze cu capacitatea organizației de a furniza servicii
de afaceri esențiale.

De ce este
importantă
planificarea
continuității
afacerii?

Sunt aceste date suficiente pentru
a ne convinge că trebuie să ne gândim
la „responsabilitate socială” și în termeni de instruire în situații de urgență
la foc?
Foarte mulți vor spune că nu, însă,
pentru aducerea în atenție a urmărilor
unui eveniment și ca element de trecere către bunele practici, am să folosesc ca exemplu un caz la fel de mediatizat, incendiul de la maternitatea
Giulești.
După 5 ani de procese, sentințele
finale au fost mai mult sau mai puțin
considerate ca fiind echitabile, însă
sunt de remarcat valorile financiare
ale amenzilor și despăgubirilor care
se situează la aproximativ 5 milioane
de euro, conform știrilor TV.
Dacă Responsabilitatea socială
este un termen „la modă”, clădirile și
bunurile sunt asigurate, respectăm cerințele legale cu privire la autorizațiile
necesare desfășurării activității, aplicăm bunele practici în domeniul „Facility Management”, ce alt argument mai
pot invoca, spre a aduce în atenția
managerilor importanța instruirii în
domeniul situaților de urgență?
Răspunsul este simplu: Business
Continuity Plan.
Un dezastru este definit ca orice
eveniment care face ca o facilitate de

Fiecare organizație este expusă
riscului unor dezastre potențiale care,
printre altele, includ: dezastre naturale,
cum ar fi tornadele, inundațiile, viscolele, cutremurele, și incendii; accidente; sabotaje/arson; dezastre de mediu,
cum ar fi poluarea și scurgerile de
materiale periculoase.
Crearea și menținerea unui Business Continuity Plan (BCP) contribuie
la asigurarea faptului că o instituție
dispune de resursele și informațiile
necesare pentru a face față acestor
situații de urgență, o cerință esențială
atunci când se fac analizele tehnice
și financiare ale ofertelor depuse.
Dacă putem câștiga un contract în
baza unui BCP bun, putem pierde
toată afacerea și putem avea costuri
greu de calculat, în condițiile în care
asigurătorii, atunci când este vorba
de daune mari, iau în calcul toate aspectele care pot să diminueze valoarea daunei plătite.

Ce implică
instruirea
în situații
de urgență?

Înainte de a vorbi de spre cum și
cu ce mijloace facem instruirea, trebuie să vedem, pe scurt, care sunt
domeniile conexe și care sunt cerințele
minime pentru a se asigura o inter-
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Verificare de fond,
în fiecare an

venție cât mai promptă și eficientă, în
situații de urgență:
- Securitate și Sănătate în Muncă
(SSM) – în fișa de aptitudine eliberată
de medicina muncii, trebuie să fie
evaluate riscurile de accidentare și/sau
îmbolnăvire profesională, trebuie sa
fie întocmite instrucțiuni proprii SSM,
inclusiv pentru intervenția în situații
de urgență, trebuie întocmit normativul
intern cu echipamentul de protecție
ce trebuie folosit în caz de intervenție,
precum și planul de intervenție în caz
de pericol grav și iminent. De asemenea, trebuie declarată, la ITM-ul teritorial, lista cu substanțe periculoase,
întocmită lista locurilor cu risc ridicat
și specific, stabilit consilier de siguranță publică și organizate Stații de
salvare autorizate de ISEMEX, pentru
intervenția în caz de accidente chimice
în industria de suprafață sau subteran
etc.
- Situații de Urgență: scenariul de
securitate la incendiu, plan de intervenție în caz de incendiu, plan de evacuare în caz de situații de urgență (cutremur, inundații etc.), plan depozitare
substanțe periculoase, consilier siguranță publică, plan depozitare bunuri
de valoare, organizarea pe locul de
muncă, plan de evacuare a bunurilor
și persoanelor, lista substanțelor periculoase, celula de urgență, extras din
planul de analiză și acoperire a riscurilor zonal, cooperarea cu alte forțe
de intervenție, rezervă de apă și substanțe de stingere, efect domino, amenajare teritorială etc.
- ISCIR – lista echipamentelor cu
risc ce intră sub incidenta legislației
ISCIR, de exemplu centrale termice,
cazane de abur, compresoare, recipiente/rezervoare sub presiune (O2,
NH3, GPL, acetilenă etc.).

- Protecția Mediului: plan de prevenire a poluărilor accidentale, Politica
de Securitate, Raport de Securitate,
Plan de urgență internă, efect domino,
amenajare teritorială etc.

Cerințe
legale

Care sunt cerințele legale cu privire la instruirea în situații de urgență,
în afară de instruirea la angajare și
de cea de la locul de muncă?
Instructajul periodic se execută cu
toate categoriile de salariați, pe o durată de cel puțin două ore și are ca
scop împrospătarea, completarea și
detalierea cunoștințelor dobândite prin
instructajul introductiv general și prin
instructajul specific locului de muncă.
Realizarea acestuia se bazează pe
tematica anuală și pe graficul de instruire, aprobate de conducătorii instituțiilor, manageri sau patroni.
Tematica orientativă anuală de instruire, adaptată fiecărei categorii de
salariați, se structurează, de regulă,
astfel:
• actele normative care reglementează managementul situațiilor de urgență;
• obligațiile generale și specifice
care revin fiecărei categorii de salariați, pentru realizarea managementului situațiilor de urgență în cadrul
unității;
• condițiile care determină ori favorizează producerea accidentelor și
avariilor tehnologice și cauzele potențiale (riscurile) de incendiu și/sau explozie specifice; normele, regulile și
măsurile de prevenire a acestora;
• descrierea, funcționarea, întreținerea și modul de utilizare a instalațiilor și sistemelor de protecție des-

În numărul următor al revistei, vom aborda modalitățile și echipamentele utilizate
în instruirea angajaților, dar și elementele la care trebuie să fiți atenți pentru a
obține un rezultat corect în urma acestor training-uri.

CONSULTANȚĂ

Anual, se efectuează o verificare de fond, pe bază de teste tip chestionar asupra
nivelului de însușire și cunoaștere a problematicii care a făcut obiectul
instructajului periodic, rezultatele consemnându-se în fișa individuală de
instructaj.
Instructajul periodic se face de către persoanele desemnate de conducătorii
instituțiilor, managerii operatorilor economici sau patroni, astfel:
• pentru personalul de execuție, de către conducătorul locului de muncă
respectiv;
• pentru personalul încadrat pe funcții tehnice și administrative din sectoarele de
producție și din compartimentele de cercetare, proiectare, întreținere, reparații,
controlul calității, aprovizionare tehnico-materială și desfacere, de către șefii
compartimentelor respective;
• pentru șefii de secții, sectoare, compartimente funcționale și șefii de
departamente, de către conducătorul tehnic.
Pentru firmele care au cel mult 9 salariați, efectuarea instructajului periodic este
sarcina exclusivă a patronului sau a conducătorului acesteia.

tinate prevenirii avariilor tehnologice
și incendiilor (monitorizare, detecție,
etc);
• modul de acțiune a salariaților în
cadrul serviciilor de urgență și în
sprijinul acestora pentru realizarea
intervenției operative și pentru limitarea și înlăturarea urmărilor situațiilor
de urgență.
Tematica orientativă se adaptează
și se completează pe parcursul anului,
dacă este cazul, de către cei care
execută instruirea, cu concluziile și
învățămintele rezultate din controalele
efectuate privind respectarea prevederilor legale și îndeplinirea sarcinilor,
precum și cu concluziile generate de
natură, frecvența și amploarea incendiilor, exploziilor și altor situații de urgență produse pe raza teritorială a
unității sau în sectoare de activitate
similare. Toate acestea, ținându-se
cont de modificări ale legislației specifice.
În graficul anual de instruire, se
menționează periodicitatea instructajelor și se precizează zilele în care
acestea se execută eșalonat, pe locuri
de muncă și categorii de salariați.
Intervalul de timp între două instructaje
periodice se stabilește de conducerea
firmei, în funcție de specificul condițiilor
de muncă din unitatea respectivă, cu
respectarea unor termene stabilite prin
lege, care variază între 30 de zile și
6 luni, în funcție de tipul de personal.
În timpul desfășurării instructajului
periodic, se pune accent pe demonstrațiile practice, salariații fiind angrenați în executarea unor operațiuni
specifice.
Verificarea persoanelor instruite
privind cunoștințele însușite și deprinderile formate în timpul instructajului
periodic se face prin sondaj, insistându-se, de fiecare dată, pentru
clarificarea problemelor și eliminarea
deficiențelor constatate.
Din cele enumerate anterior, se
observă faptul că legiuitorul urmărește
ca toate persoanele implicate în
procesul de muncă să cunoască și să
fie implicate direct în tot ceea ce înseamnă intervenția în situații de
urgență.
În graficul anual de instruire, se
mai poate să se menționeze și să se
precizeze zilele în care se execută
exercițiile practice, zilele estimate pentru vizitele de recunoaștere și exercițiile comune cu serviciile profesioniste,
controalele interne.
În cazul obiectivelor SEVESO,
acestea sunt obligate să înființeze
stații de salvare din medii toxice din
industrii de suprafață, autorizate de
INSEMEX și Inspecția Muncii.
Daniel ALEXA

alexa.daniel@safety-health.ro
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LIBERALIZARE în
transportul NAȚIONAL
de călători?

C

Comisia Europeană propune măsuri importante de liberalizare a
transportului rutier de persoane în UE.

omisia Europeană a publicat,
în 8 noiembrie, a doua parte
a Pachetului pentru Mobilitate
Curată, propunând măsuri importante
de liberalizare a piețelor naționale pentru servicii regulate și ocazionale cu
autobuze și autocare. Măsurile ar trebui să stimuleze dezvoltarea de legături cu autobuzul pe distanțe lungi în
Europa și să ofere alternative la utilizarea autoturismelor personale, prin opțiuni de mobilitate suplimentare, de
mai bună calitate și mai ieftine, în special pentru persoanele cu venituri
reduse.
Conform autorilor propunerilor, o
creștere cu 7% a utilizării autobuzelor
și autocarelor în UE ar conduce la
reducerea cu 500 milioane euro a costurilor de poluare și cu 2,8 miliarde
euro a celor legate de accidente.
Mobilitatea pentru grupurile sociale
defavorizate ar crește, de asemenea,
cu 130 de miliarde de pasageri-kilometri.
Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR
salută această inițiativă a CE, „care
recunoaște transportul cu autobuzul și
autocarul ca fiind cel mai curat și mai
eficient mijloc de transport, fapt evidențiat, de mulți ani, de industria transporturilor rutiere de persoane în cadrul
campaniei globale pentru Mobilitate
Inteligentă (Smart Move), promovate
de Uniunea Internațională a Transporturilor Rutiere (IRU) și activ derulate
de UNTRR în România”.

Principalele măsuri
vizate în Pachetul
pentru Mobilitate
Curată

CE a făcut un pas decisiv în punerea în aplicare a angajamentelor asumate în cadrul Acordului de la Paris,
cu privire la reducerea obligatorie cu
cel puțin 40% a emisiilor de CO2 pe
plan intern, până în 2030. Pachetul
privind mobilitatea curată include:
- Noi standarde privind CO2 – pentru a-i ajuta pe producători să îmbrățișeze inovarea și să furnizeze vehicule cu emisii scăzute.

- Directiva privind vehiculele nepoluante, pentru a promova soluțiile de
mobilitate curată în procedurile de
achiziții publice.
- Un plan de acțiune și soluții de
investiții pentru instalarea, la nivel
transeuropean, a unei infrastructuri
pentru combustibili alternativi.
- Revizuirea directivei privind transportul combinat, care promovează
utilizarea combinată a diferitelor moduri de transport de mărfuri (de exemplu, camioane și trenuri), prin facilitarea folosirii stimulentelor de către
întreprinderi.
- Revizuirea Regulamentului privind serviciile de transport de persoane cu autobuze și autocare, propunând deschiderea piețelor naționale
pentru servicii regulate.
- Inițiativa privind bateriile, astfel
încât vehiculele și alte soluții privind
mobilitatea, precum și componentele
acestora, să fie concepute și produse
în UE.

Liberalizare prin
revizuirea
Regulamentului
1.073/2009

CE propune revizuirea Regulamentului european nr. 1.073/2009 privind normele comune pentru accesul
pe piața internațională a serviciilor de
transport cu autocarul. Este vorba despre extinderea cadrului de aplicare al
acestui document la piețele naționale de servicii regulate, pentru asigurarea accesului nediscriminatoriu pe
piețele interne.
Obiectivul este de a garanta o concurență echitabilă și eficientă pe toate
piețele interne și de a stimula inițiativele de afaceri în beneficiul pasagerilor.

Propunerea CE este în concordanță
cu Cartea albă privind politica comună
în domeniul transporturilor „Foaia de
parcurs pentru un spațiu european unic
al transporturilor - Către un sistem
competitiv și eficient de utilizare a
resurselor sistem de transport” (2011).

Principalele
propuneri ale CE
privind revizuirea
Regulamentul
nr. 1.073/2009:

- Liberalizarea piețelor naționale
de servicii regulate, care vor putea fi
efectuate de transportatori rutieri nerezidenți, pe baza unei autorizații obținute printr-o procedură simplă și
transparentă.
- Accesul nediscriminatoriu la terminale: măsuri de asigurare a drepturilor de acces la terminale pentru
toți operatorii, în condiții corecte, echitabile, nediscriminatorii și transparente, în scopul operării serviciilor de
transport regulate.
- Liberalizarea excursiilor locale și
eliminarea restricțiilor privind cabotajul
prin servicii regulate: eliminarea cerinței ca serviciile regulate, prestate de
un operator de transport nerezident
în statul membru gazdă, să fie parte
a unui serviciu regulat internațional,
precum și a cerinței ca operațiunile
de transport de cabotaj să nu se efectueze independent de un astfel de
serviciu internațional.
- Abolirea foilor de parcurs ca documente de control: se reduce povara
administrativă pentru transportorii
europeni de persoane.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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4 oferte la licitația
pentru 400 de
autobuze RATB

ȘTIRI

CINCI PREMII PENTRU DAIMLER BUSES,
LA KORTRIJK
Divizia Daimler Buses a
obținut 5 premii la expoziția
internațională BusWorld,
desfășurată la Kortrijk,
Belgia, între 20 și 25
octombrie 2017. Autobuzul
Citaro hibrid a obținut două
premii la debutul său în
cadrul celei mai mari expoziții
europene de profil –
BusWorld 2017. Noul vehicul,
care, cuplat cu noua direcție
electro-hidraulică, și-a redus
consumul de combustibil cu
până la 8,5%, a devenit
câștigătorul Marelui Premiu la
categoria Autobuze și al
Premiului pentru Siguranță.
Daimler Buses oferă
tehnologia hibridă ca dotare
opțională, la nivel
internațional, pentru o gamă
largă de autobuze cu
motorizări convenționale,
dedicate transportului urban.
Tourismo M este soluția
ideală pentru transportatorii
care au nevoie de multe
locuri, un portbagaj încăpător
și o eficiență economică
maximă de la un vehicul cu

FORT RĂMÂNE ÎN
FRUNTEA IPRU

GRATUITATE LIMITATĂ
PE TREN
doar două axe. Cu o lungime
de 12,9 m, Tourismo oferă cu
un rând de locuri în plus față
de versiunea Tourismo cu
lungimea de 12,14 m. În
cadrul evenimentului din
Kortrijk, Tourismo a obținut
două premii majore, la
categoriile „Design” și
„Siguranță”. Setra S 516 HD
s-a aflat, de asemenea,
printre câștigătorii desemnați
de „BusWorld”. În opinia
juriului internațional, Setra S
516 HD este „Autocarul
Sustenabil al Anului” în
categoria pe care o
reprezintă, vehiculul cu două
axe devenind noul standard
în materie de autocare
dedicate transporturilor lungi.

2015, funcția de membru în
conducerea organizației și are și
rolul de membru fondator al
acesteia.

STROE REDUCE
POSTURILE LA MT
FORT a obținut al doilea mandat în
fruntea Uniunii Internaționale a
Transportatorilor de Pasageri
(IPRU). În cadrul Adunării Generale
IPRU, desfășurate în Istanbul, în
perioada 7-9 noiembrie,
președintele filialei FORT Galați,
Lucian Costin, a obținut un mandat
de 3 ani în funcția de vicepreședinte
al organizației ce reprezintă, la nivel
internațional, transportatorii de
pasageri din 24 de țări. Lucrările
IPRU au avut ca temă principală
viitorul transporturilor rutiere de
pasageri la nivel internațional, în
contextul provocărilor tehnologice,
economice și politice din întreaga
lume. Delegația FORT a fost
condusă de președintele federației,
Augustin Hagiu, ce deține, încă din

și să fie bine plătiți”, a explicat
ministrul Stroe. Cel mai mare
salariul în MT este de 5.300 de lei
net – al secretarilor de stat. Un
consilier al ministrului câștigă 2.300
de lei, iar un șofer și o femeie de
serviciu au câte 1.400 de lei/lună.

Felix
Stroe

Noul ministru al Transporturilor, Felix
Stroe, a anunțat că va reduce de la
438 la 300 posturile din minister,
„pentru că se taie frunză la câini în
multe birouri”. Cei 138 de angajați
din cadrul structurii centrale nu vor fi
concediați, ci relocați în alte instituții
aflate în subordinea ministerului.
„Funcționarii (...) vor fi relocați în
sectoarele unde este nevoie, la
instituțiile subordonate, la instituțiile
de control, la companiile naționale.
Nu le reproșez nimic. Este vorba să
avem un aparat care să fie
competent, numeric să fie de ajuns

Guvernul nu mai oferă transport
feroviar gratuit studenților de peste
26 de ani, în anul universitar care
tocmai a început. Uniunea Națională
a Studenților din România (UNSR)
critică decizia Executivului, invocând
egalitatea de șanse. Ei precizează
că, potrivit datelor de pe site-ul
ministerului Educației, în perioada
2009-2015, în învățământul
universitar superior, în fiecare an,
aproximativ 5% dintre studenți au
avut vârste cuprinse între 25 și 29
de ani.

ABONAMENT ANUAL LA
METROU

Metrorex a lansat 5 noi titluri de
călătorie cu metroul, printre care și
abonamentul anual, în valoare de
720 de lei. Astfel, călătorii pot opta
pentru: cartela cu o călătorie – 2,5
lei; abonamentul anual – 720 lei;
cartela grup 3 persoane – 5 lei;
cartela grup 4 persoane – 6,5 lei;
cartela grup 5 persoane – 8 lei.
Vechile titluri de călătorie nu și-au
modificat tarifele.

+20% ÎNCASĂRI LA
OTOPENI ȘI BĂNEASA

Compania Națională Aeroporturi
București (CNAB) a avut, în primele
nouă luni ale anului, încasări cu
20% mai mari decât în aceeași
perioadă din 2016, respectiv 808,62
milioane lei. Rezultatul este datorat,
în primul rând, veniturilor obținute
din exploatarea creșterii traficului
aerian de pasageri. Profitul brut al
companiei a fost de 320 de milioane
de lei (+34%). Performanța a fost
generată de decizia conducerii
companiei de a rambursa anticipat
suma de 31,72 milioane de euro din
creditul de investiții contractat în
anul 2011 pe o perioadă de 10 ani,
fără a se plăti dobânzi și comisioane
de rambursare anticipate. Astfel, au
fost economisite 1,51 milioane de
euro, care se duc în investiții. CNAB
administrează aeroporturile „Henri
Coandă” Otopeni și „Aurel Vlaicu”
Băneasa.

72 .............................................................................................................................................. noiembrie 2017

Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) îi solicită
ministrului Transporturilor, Felix Stroe, subvenții pentru transportul
elevilor, după ce Guvernul a stabilit un tarif maxim/kilometru.

O

peratorii de transport sunt de
acord ca elevii să beneficieze
de facilități de transport, la
fel ca până la intrarea în vigoare a
OUG nr. 69/2016 și HG nr. 863/2016,
însă consideră că stabilirea unui tarif
maxim/km „dă naștere la obligații de
serviciu cu efecte negative în privința
transportatorilor, fiind obligatorie acordarea de subvenții din partea Guvernului pentru acoperirea diferențelor
dintre costurile înregistrate de aceștia
pentru efectuarea serviciului și sumele
efectiv încasate ca urmare a efectuării
transportului”.
„Conformarea transportatorilor cu
măsurile dispuse de aceste acte normative duce la vătămarea directă a
acestora, Guvernul stabilind un tarif
maxim/km dus-întors în transportul
public local, fără a asigura resursele
bugetare necesare susținerii costurilor
de transport public de persoane pentru
o categorie socială, respectiv elevii
care nu pot fi școlarizați în localitatea
de domiciliu”, argumentează FORT,
în adresa transmisă ministrului Transporturilor.

Decontări
nejustificate

Printr-o altă adresă, FORT reclamă „decontări nejustificate ale cupoanelor pe distanțele cele mai lungi” și
îi cere ministrului Felix Stroe datele
privind „evoluția sumelor decontate
către transportatorii feroviari și rutieri”,
în vederea întocmirii unei adrese către
autoritățile europene.
„FORT militează, de ani întregi,
pentru schimbarea modalității de
utilizare a cupoanelor pentru trans-

portul rutier și feroviar al categoriilor
defavorizate (pensionari, veterani și
însoțitori ai acestora), prin modificarea
prevederilor privind decontarea acestora de către Ministerul Transporturilor,
evitându-se, astfel, excesele ce apar
la nivelul unor companii de transport
rutier și feroviar de pasageri”, se precizează în adresă.
„Înlocuirea modalităților actuale de
acordare a facilităților cu un sistem
simplu, prin care categoriile defavorizate să plătească integral contravaloarea transportului, urmând să își
recupereze sumele aferente în raport
cu alte instituții (Casa de pensii), are
ca efect direct eliminarea practicilor
anticoncurențiale, degrevarea ministerului de o sarcină extrem de dificilă
(gestionarea verificării paralele de
către ARR și MT a deconturilor), eliminarea interpretării referitoare la obligația de serviciu public aplicată transportului rutier și feroviar de pasageri
și reducerea semnificativă a efortului

Conform art. 1 alin. (2) din Legea 51/2006, „serviciile comunitare de utilități
publice (...) asigură satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes
public general cu caracter social ale colectivităților locale, cu privire la: h)
transportul public local de călători”. Art. 43 prevede la alin. (2) că „veniturile
operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de preturi
sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor
furnizate/prestate și, după caz, din alocații de la bugetele locale”, iar la alin.
(3), că „preturile și tarifele aferente serviciilor de utilități publice se
fundamentează cu respectarea metodologiei de calcul stabilite de autoritățile
de reglementare, pe baza cheltuielilor de producție și exploatare”.

ACTUALITATE

FORT cere subvenții
pentru transportul
elevilor

bugetar raportat acestor facilități”,
adaugă FORT.

Abrogarea art. 119,
lit. c din normele
OG 27

FORT solicită și abrogarea articolului nr. 119, lit. c din normele de aplicare a OG 27/2011, aprobate prin
Ordinul nr. 980/30.11.2011, articol care
prevede că, pentru obținerea licenței
de desfășurare a activității de autogară, trebuie aprobare de înființare a acesteia, de la primărie.
„Demersul nostru vine ca urmare
a piedicilor instituționale extrem de
grave ce apar la nivelul administrației
publice locale, determinând blocarea
unor importante investiții realizate, în
principal, în interesul pasagerilor, creșterea gradului de confort și siguranță
al acestora și descongestionarea traficului în orașe. Considerăm că activitatea de licențiere desfășurată de Autoritatea Rutieră Română în baza
documentației depuse de solicitanți,
coroborat verificărilor desfășurate de
ISCTR, sunt suficiente pentru a determina dacă o autogară corespunde cerințelor legale impuse la nivel național
și european”, argumentează FORT,
în adresă.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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4 oferte la licitația
pentru 400 de
autobuze RATB
Patru companii au depus oferte, până la data limită de
10 decembrie, pentru licitația privind achiziționarea a
400 de autobuze urbane Euro 6, pentru Regia Autonomă de
Transport București (RATB).

E

ste vorba despre (în ordine
alfabetică): Karsan Otomotiv
Sanayi Ve Ticaret A.S.; Man
Truck & Bus AG; Mercedes Benz
Romania SRL; Otokar Europe.
În conformitate cu legea 99/2016
privind achizițiile sectoriale, entitatea
contractantă stabilește oferta câștigătoare în termen de 25 de zile de la
data limită de depunere a ofertelor.
„Sper ca, după ce comisia de evaluare va analiza, în termenul prevăzut
de lege, ofertele depuse, să putem
avea un câștigător al acestei licitații,
să nu mai existe contestații nefondate,
așa cum s-a întâmplat la procedura
anterioară”, a declarat primarul Capitalei, Gabriela Firea.

Contestațiile la
licitația inițială,
respinse

Suspendarea licitației lansate în 3
iulie a.c. de Primăria Municipiului Bu-

În soluționarea celor 14 critici, CNSC a făcut
următoarele precizări:

- Clauzele din cuprinsul draft-ului de contract a căror modificare este
solicitată de contestator fac parte dintr-un contract de achiziție publică,
acesta fiind un contract administrativ, și nu comercial, așa cum acesta este
definit la art. 3 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 99/2016.
- Prerogativele de putere publică ale administrației au la bază faptul că
administrația încheie contractul în scopul de a satisface un interes general,
ceea ce dă administrației posibilitatea de a impune clauze exorbitante în
contract, de a controla modul de executare a contractului și de a dispune
rezilierea contractului atunci când interesul public nu mai primește, prin
executarea contractului, o satisfacție completă și continuă.

curești (PMB), care a fost anulată și
reluată în septembrie, a fost ridicată
în 2 noiembrie, după ce Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
(CNSC) a respins, în mare parte, contestațiile. În total, au fost depuse, din
partea operatorilor economici nemulțumiți, 31 de solicitări de clarificări, 14
notificări prealabile și 10 contestații.
„CNSC a conexat toate contestațiile,

iar, în 24 octombrie, a emis o Decizie,
prin care a dispus următoarele: Respinge ca nefondate, în totalitate, 5
contestații, respinge ca inadmisibilă o
contestație și admite în parte 4 contestații. Astfel, din 92 de aspecte contestate, CNSC a dispus remedierea
a 5 aspecte. În concluzie, 94,5% din
aspectele contestate au fost respinse”,
precizează PMB.
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4 contestații admise
parțial

5 contestații
respinse ca
nefondate

Printre aspectele contestate și respinse ca nefondate de către CNSC,
au fost unele referitoare la caietul de
sarcini.
- Neîmpărțirea pe loturi a procedurii de atribuire. „Împărțirea pe loturi
ar face operarea mai anevoioasă și ar
crește atât costurile de achiziție, cât
și pe cele de operare, ceea ce ar contraveni principiului cheltuirii eficiente
a banului public”, precizează PMB.
- Cerința privind „deschiderea liberă a ușilor pentru călători să fie mi-

nimum 1,20 metri” (aspect contestat
de 2 operatori economici). „În sistemul
de transport public urban, în special
la ora de aglomerație, este esențială
existența unei dimensiuni cât mai mari
pentru spațiul liber rezultat în urma
deschiderii ușilor în stații, pentru a
scurta timpul de urcare/coborâre a
pasagerilor, fără să se creeze aglomerație, strangulări”, explică reprezentanții Primăriei Capitalei.
- Referitor la cerința privind scaunele pentru pasageri, aspectul contestat a fost legat de „proprietățile
anti-graffitti, vopsea înglobată și antivandalism”. Acest aspect a fost respins de CNSC, care a constatat că
entitatea contractantă clarificase aceasta cerință.
- În ceea ce privește neacceptarea
vizitării celor 8 garaje/locații ce aparțin
Primăriei Municipiului București, menționate în caietul de sarcini, ce urmează a fi puse la dispoziția furnizorului
de autobuze declarat câștigător, „Consiliul a constatat netemeinicia acesteia, din următoarele considerente: în
condițiile în care au fost furnizate toate
informațiile necesare cu privire la locul
de livrare, solicitarea vizitării celor 8
locații unde se va face livrarea autobuzelor este nejustificată, neavând
relevanță atâta vreme cât aceste
locații sunt diferite de cele în care se
va desfășura întreținerea planificată,
service-ul, reparațiile în termen de
garanție, aceste activități fiind în responsabilitatea furnizorului. Contestatarul a invocat că, doar prin vizitarea
garajelor, va afla dacă autobuzele sunt
ținute în spații acoperite sau nu, dacă

Gabriela Firea: „Niciun motiv nu a fost cu
adevărat serios”

Primarul general Gabriela Firea susține că niciun motiv nu a fost serios:
„Licitația a fost suspendată mai mult de o lună și niciun motiv nu a fost cu
adevărat serios. Mai mult, contestația în baza căreia s-a dispus suspendarea
procedurii a fost respinsă. Prin urmare, putem spune că această întârziere a
fost total nejustificată. Din păcate, cadrul legislativ actual nu permite
sancționarea contestatarilor de profesie, în cazurile în care blochează
nejustificat o procedură. De aceea, le-am solicitat colegilor mei parlamentari
să propună modificări ale legislației, în sensul responsabilizării participanților
la licitații, inclusiv prin instituirea unei cauțiuni, care să fie pierdută în cazul
în care contestația a fost respinsă”.

agenții exteriori vor lua contact cu
autobuzele, cum ar fi: ploaie, vânt, zăpadă. Dar entitatea contractantă nu
va achiziționa autobuze ca să le depoziteze, ele fiind destinate circulației
în aer liber”.
Alte chestiuni contestate din caietul de sarcini și care au fost respinse
ca nefondate sunt cele referitoare la
sistemul automat de taxare sau la
obligativitatea prezentării de către ofertanți a documentației de omologare a
autobuzului, în copii legalizate, conform cu originalul.

ACTUALITATE

- În legătură cu dimensiunile maxime admise pentru fiecare dintre cele
3 tipuri de autobuze, contestate de mai
mulți participanți la licitație, CNSC a
dispus ca entitatea contractantă să
justifice, din punct de vedere tehnic și
funcțional, aceste dimensiuni, precum
și toleranțele acceptate. „RATB va face,
în perioada imediat următoare, această
justificare, inclusiv prin demonstrații live
privind posibilitățile de manevră ale
autobuzelor, în funcție de străzile pe
care urmează să circule, din care va
rezulta clar de ce au fost alese aceste
dimensiuni”, informează PMB.
- În legătură cu valoarea stocului
minim, entitatea contractantă este obligată să modifice prevederile art. 13 din
caietul de sarcini și ale art. 19.6.6 din
draft-ul de contract, prin inserarea precizării „Furnizorul răspunde de organizarea activității în ceea ce privește
modalitatea de asigurare a stocului
minim către achizitor, astfel cum a fost
el detaliat în anexele contractului”.
- Precizia solicitată pentru dispozitivele de numărare a călătorilor va
fi modificată, de la 99% (inițial), la
95%.
- Va fi eliminată sintagma „circa”
din cerința privitoare la repartiția sarcinilor pe cele două punți, „cca. 40%
– axa față și cca. 60 % – axa spate”
și va fi indicată în concret repartiția
sarcinilor pe cele două punți.

Contestări legate de
draft-ul de contract

Au fost contestate 14 puncte din
draft-ul de contract, respinse în totalitate de către CNSC, dintre care PMB
amintește:
- Chiar dacă nelivrarea la timp a
autobuzelor nu produce pagube punctuale, ci pune sub semnul întrebării
întregul program de transport al Primăriei Capitalei, s-a solicitat ca penalitățile în cazul întârzierilor în executarea contractului să fie aplicate doar
la cantitățile aflate în întârziere, și nu
la întregul contract.
- Chiar dacă din documentație rezultă clar că manopera mentenanței
zilnice este asigurată de către achizitor, s-a solicitat ca în contract să fie
trecută valoarea acesteia.
- A fost contestat procentul de 6%
pentru vicii ascunse sau defect sistematic, acesta fiind determinat de
impactul pe care îl pot avea defecțiunile survenite la autobuze atât asupra
siguranței călătorilor, în condițiile numărului mare al acestora, cât și asupra
circulației rutiere.
- S-au solicitat clarificări privind
Graficul de livrare din cadrul Anexei
1 la draft-ul de contract, respectiv luna
1, anul 1 din executarea contractului,
deși în contract se preciza că este
vorba de luna imediat următoare semnării acestuia.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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Patronatele cer
prelungirea programelor
de transport
Asociațiile patronale solicită prim-ministrului Mihai Tudose și
miniștrilor Dezvoltării și Transporturilor prelungirea valabilității
actualelor programe de transport – județean, interjudețean și
interjudețean București – Ilfov.

D

ouă adrese au fost transmise,
în acest sens, premierului
Mihai Tudose și miniștrilor
Transporturilor și Dezvoltării, de către
Uniunea Generală a Industriașilor din
România (UGIR), Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați
din România (COTAR), Uniunea Generală a Industriașilor din România
(UGIR 1903), Federația Națională Patronală a Transportatorilor din România (FNPTR), Federația Națională Patronală a Camerelor Operatorilor Taxi
și Taximetriștilor Independenți din România (FNCOTR), Camera Națională
a Taximetriștilor din România (CNTR)
și Camera Taximetriștilor din Municipiul București (CTMB).
Într-o primă adresă, reprezentanții
asociațiilor patronale cer prelungirea,
pe o perioadă de minim 4 ani, a valabilității programului de transport județean, invocând dispozițiile art. 4 din
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007.
„Durata Contractelor de servicii publice

este limitată și nu depășește 10 ani
pentru serviciile de transport cu autocarul și cu autobuzul și 15 ani pentru
serviciile de transport de călători pe
calea ferată și cu alte moduri de
transport pe șine. Durata Contractelor
de servicii publice care vizează mai
multe moduri de transport este limitată
la 15 ani, în cazul în care transportul
feroviar sau cu alte moduri de transport pe șine reprezintă peste 50% din
valoarea serviciilor în cauză”, prevede
art. 4 din Regulament.
Patronatele atrag atenția că „serviciile publice de transport județean,
în totalitatea lor, se vor transforma în
servicii comunitare de utilitate publică,
fără a fi respectate condițiile prevăzute
în Regulamentul CE nr. 1370 și dispozițiile legislației conexe privind utilitățile publice și transportul rutier –
Legea nr. 51/2006 și OG nr. 27/2011”.
Totodată, serviciile publice de transport județean „vor fi considerate, automat, de utilitate publică, fără compen-

sarea operatorilor pentru costurile
suportate și/sau acordarea de drepturi
exclusive în schimbul îndeplinirii obligațiilor de serviciu public”.
„Transportul public în trafic județean nu se încadrează în transportul
local”, se mai precizează în adresă,
astfel că „se impune reglementarea
separată a acestuia, ca un serviciu
comercial, deoarece este efectuat cu
preponderență de operatori de drept
privat, cu capital social privat, care nu
beneficiază de compensații financiare
sau de punerea la dispoziție a bunurilor ce compun sistemul de utilități
publice aferent serviciului/activității”.

4 ani pentru
programul de
transport județean

Patronatele argumentează că
„prelungirea actualului program de
transport cu minimum 4 ani ar crea
premise clare de adaptare a legislației
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necesare de simulare și implementare
a Regulamentului CE amintit și reprezintă o oportunitate de recuperare a
investițiilor efectuate de operatorii de
transport, precum și o soluție la starea
de lipsă de predictibilitate pentru protejarea capitalului autohton”.
„Considerăm că, pentru crearea
cadrului necesar aplicării directe la
nivel național a Regulamentului (CE)
nr. 1370/2007, este necesar a se elabora un act normativ care să cuprindă
definirea exactă a serviciilor publice de
transport, astfel încât acestea să nu
se suprapună cu transportul rutier de
persoane, care este o activitate comercială și, de asemenea, modul de
efectuare a acestor servicii la nivel
național”, se mai arată în adresă.
Semnatarii sunt de părere că
transportul județean „trebuie reglementat ca un serviciu comercial, nu de
utilitate publică, plecând tocmai de la
condițiile impuse de Regulamentul
(CE) nr. 1370/2007”. „Actul european
nu stabilește obligativitatea considerării transportului de persoane prin
servicii regulate, efectuat pe raza administrativă a unui județ, ca serviciu
public, ci numai a aceluia pentru care
autoritățile competente impun sau
contractează obligații de serviciu
public, pentru care compensează operatorii de servicii publice pentru costuri
suportate și/sau acordă drepturi exclusive, în schimbul îndeplinirii obligațiilor de serviciu, fapt relevat și de
definiția prevăzută la art. 2, lit. (e) „prin
«obligație de serviciu public» se înțelege o cerință definită sau stabilită de
către o autoritate competentă, pentru
a asigura servicii publice de transport

de călători de interes general, pe care
un operator, dacă ar ține seama de
propriile sale interese comerciale, nu
și le-ar asuma, sau nu și le-ar asuma
în aceeași măsură sau în aceleași
condiții, fără a fi retribuit”, precizează
patronatele.

6 ani pentru
programul de
transport
interjudețean

Printr-o a doua adresă, asociațiile
patronale amintite mai sus solicită premierului Mihai Tudose, ministrului Dezvoltării și ministrului Transporturilor
prelungirea programului de transport
interjudețean 2013-2019 pentru o perioadă de 6 ani, precum și modificarea
Legii nr. 38/2003 privind transportul
în regim de taxi și de închiriere.

3 ani pentru
București – Ilfov

Totodată, în adresă, se solicită prelungirea cu 3 ani a valabilității programului de transport interjudețean București - Ilfov cu autobuze urbane,
„ținând cont de faptul că, pentru atribuirea din 2013, care, din diferite
motive, nu s-a mai ținut, 18 operatori
de transport care activează pe aceste
trasee au cumpărat autobuze urbane
pe care le-au introdus pe trasee”.

Programe de
transport pe 10 ani

La rândul său, Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) îi

cere ministrului Transporturilor, Felix
Stroe, promovarea unei Ordonanțe
pentru prelungirea cu 6 ani a valabilității programului de transport interjudețean 2013-2019 și cu 3 ani a programului de transport interjudețean
București – Ilfov cu autobuze urbane.
Iată argumentele: „Contextul legislativ național extrem de neclar și lipsit
de predictibilitate – legislație contradictorie; modificarea pachetului rutier
european în domeniul transporturilor
de pasageri și imposibilitatea implementării noilor modificări legislative
europene în timp util în legislația
autohtonă; oferirea timpului necesar
pieței de transport pasageri din România pentru a face față noilor modificări
europene în domeniu; timpul scurt pe
care îl au la dispoziție factorii decizionali din domeniu pentru implementarea pachetului legislativ european,
ținând cont de faptul că actualele programe de transport expiră în decembrie 2019; prevederile legislative europene în materie, care menționează
valabilitatea de 10 ani a programelor
de transport, respectiv de maxim 15
ani în cazul contractelor de serviciu
public (Regulamentul CE 1370/2007)”.
Cât privește programul de transport interjudețean București – Ilfov cu
autobuze urbane, FORT amintește că,
pentru atribuirea din 2013, 18 operatori de transport care activează pe
aceste trasee „au realizat investiții importante, nevalorificate, însă, în interesul pasagerilor”.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

Foto: Jean-Mihai PÂLȘU
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ACTUALITATE

Aceleași promisiuni

Noul ministru al Transporturilor, Felix Stroe, promite, la unison cu
primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, tichet unic de
transport în zona București – Ilfov, modernizarea Centurii
Bucureștiului și construirea Pasajului Domnești.

P

e scurt, „eficientizarea transportului public în regiunea București – Ilfov” a fost tema
discuției purtate de Felix Stroe, la Primăria Municipiului București (PMB),
cu edilul orașului, la puțin timp după
preluarea de către acesta a conducerii
MT.
Au fost analizate, de fapt, exact
subiectele pe care și predecesorul lui
Felix Stroe la șefia Transporturilor,
Răzvan Cuc, le-a „dezbătut” cu edilul
Bucureștilor la începutul acestui an,
inclusiv preluarea Metrorex de către
PMB, înființarea unor noduri intermodale (autogară, capăt linii de tramvai,
autobuz, metrou, park&ride) la intrările
din oraș și mutarea autogărilor din zonele centrale.
„Autoritatea locală este în întregime responsabilă pentru planificarea
serviciului public local și regional, conform Constituției, dar și a normelor
impuse de legislația europeană. În
acest sens, încă de la preluarea mandatului, am discutat cu toate guvernele, atât pentru trecerea companiei
Metrorex de la Ministerul Transporturilor, la Primăria Capitalei, cât și despre
transferul Centurii București către
PMB. În toate capitalele Uniunii Euro-

Gabriela Firea:

„În PMUD, documentul strategic de dezvoltare a regiunii București – Ilfov, se
prevede clar că metroul trebuie să fie gestionat de autoritatea publică
locală.”

pene, acestea sunt în administrarea
autorității locale, care poate, astfel, să
acționeze eficient și unitar pentru
modernizarea transportului public local
și regional”, a declarat Gabriela Firea.
Felix Stroe a asigurat-o de tot sprijinul pentru proiectele de infrastructură
metropolitană. „Împreună, suntem o
echipă care muncește în interesul bucureștenilor și vrem să deblocăm, cât
mai rapid, lucrările care au îngreunat
traficul în Capitală în ultimii ani”, a
adăugat el.

Tichetul unic de
transport

Felix Stroe, ministrul
Transporturilor:

„Am solicitat conducerii Metrorex
să urgenteze procedurile pentru a
avea foarte rapid și în București
un tichet unic de transport, la fel
ca în toate capitalele UE”.

În ceea ce privește tichetul unic
de transport București – Ilfov, Gabriela
Firea a arătat că „în această perioadă,
lucrăm împreună cu Ministerul Transporturilor pentru implementarea lui –
cu un singur bilet să poți să circuli cu
autobuzul, troleibuzul, tramvaiul, cu
metroul și cu CFR în interiorul Bucureștiului și pe raza județului Ilfov. Este
o mare realizare, pe care o pregătim
și va fi implementată în scurt timp.
Așa se întâmplă în orice capitală europeană, cumperi un singur bilet și poți
să circuli cu acesta”.

Aceste tichete unice vor putea fi
cumpărate de la 500 de automate cu fise, bancnote și cu card. De asemenea, parcările vor avea automate
de taxare și de cronometrare a timpului.

Centura Capitalei și
Pasajul Domnești

Despre Centura Capitalei, Gabriela Firea a declarat că „în ultimii 27
de ani, preocuparea față de această
șosea a fost minimală, ceea ce reprezintă un factor agravant al congestiei
traficului rutier din București. Dacă nu
se face transferul Centurii la Municipalitatea București, vă rugăm să luați
măsuri pentru urgentarea lucrărilor de
modernizare a acesteia”.
Lucrările includ atât extinderea la
4 benzi a tronsonului DN2 – A2, cât
și pasaje peste centură, unde sunt
cele mai mari congestii de trafic. „Un
exemplu concludent îl constituie pasajul de la Domnești, unde trebuie
urgentate demersurile pentru începerea construcției”, a precizat edilul.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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Marea Unire

CALENDAR INEDIT

1 decembrie 1918

La 1 decembrie 1918, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia a
hotărât Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului
cu Regatul Român. Această decizie a fost făcută publică prin
Rezoluția de la Alba Iulia.

D

ata de 1 decembrie a devenit
Ziua Națională a României în
anul 1990, când Parlamentul
României a adoptat, la 31 iulie, Legea
nr. 10, prin care a fost abrogată Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 903
din 18 august 1949 privind declararea
zilei de 23 august ca sărbătoare națională și a proclamat, în locul ei, ziua
de 1 decembrie.
Istoricul Neagu Djuvara a arătat,
într-un interviu acordat TVR, în anul
2011, că alegerea zilei de 1 decembrie
a fost una conjuncturală, explicând că
la 1 decembrie 1918 a avut loc doar
unirea Transilvaniei și a Banatului cu
România, pe când celelalte provincii
istorice, respectiv Basarabia și Bucovina, au fost unite la date diferite.
Unirea din 1 decembrie 1918 nu
a reprezentat un eveniment spontan;
de aceea, este important a fi privită
în contextul frământărilor și evenimentelor cu care se confrunta întreaga lume, la începutul unui secol marcat de
izbucnirea Primului Război Mondial.

De la neutralitate,
la război

În 1906, cercetătorul român Aurel
Popovici elaborează un plan prin care
propune crearea Statelor Unite ale
Austriei Mari. Conform acestui plan,
după ce arhiducele austriac Franz Ferdinand ar fi devenit împărat, Imperiul
Austro-Ungar urma să fie transformat
într-o federație de 15 state autonome.
Numai că, în iunie 1914, Franz Ferdinand este asasinat, în Sarajevo, în
Serbia administrată de către Austria,
ceea ce duce la declanșarea, în iulie,
a Primul Război Mondial. Austro-Ungaria declarând război Serbiei.
Regatul României își declară neutralitatea, în urma Consiliului de Coroană de la Sinaia, convocat de către
regele Carol I, care încetează din viață
în toamna aceluiași an, fiind urmat la
tron de către Ferdinand I.
În august 1916, România, prin guvernul condus de către Ion I. C. Brătianu, semnează Convenția de la

Delegația Consiliului
Dirigent al
Transilvaniei venită la
București, pentru a
înmâna Regelui
Ferdinand I Actul
Unirii; de la stânga la
dreapta: Vasile Goldiș,
Miron Cristea, Iuliu
Hossu, Alexandru
Vaida-Voievod și Caius
Brediceanu.

București, cu puterile Antantei - Marea
Britanie, Franța, Italia (din aprilie 1915)
și Imperiul Rus. Conform tratatului,
România obține drepturi asupra tuturor
teritoriilor din Austro-Ungaria locuite
de români, Transilvania, Banatul, Bucovina, Crișana și Maramureș (Partium) urmând să devină parte a
României după Primul Război Mondial, dacă România va intra în război.
Granița planificată urma o linie cu
aproximativ 20-40 de km mai la Vest
față de granița actuală dintre Ungaria
și România, atingând râul Tisa la Sud,
incluzând astfel întreg Banatul.

Când învinși,
când învingători

Astfel, România atacă Austro-Ungaria. În urma ofensivei armatei române peste Carpați, sunt ocupate numeroase localități: Brașov, Sf. Gheorghe,
Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Orșova.
Ofensiva română este oprită, după
pierderea bătăliei de pe frontul de Sud
la Turtucaia, contra forțelor germane
și bulgare. Puterile Centrale (Germania, Austro-Ungaria), Imperiul Otoman
și Regatul Bulgariei lansează o contraofensivă care duce la invadarea
Sudului României, a Munteniei.
În decembrie 1916, pierderea bătăliei pentru apărarea Bucureștiului în
fața ofensivei germano-austro-ungare
duce la ocuparea Capitalei. Capitala

României este mutată, temporar, la
Iași, autoritățile și armata retrăgându-se în Moldova. Se formează un
guvern de uniune națională din liberali
și conservatori, condus de Ion I. C.
Brătianu.
În aceeași lună, ofensiva germană
este oprită pe linia frontului MărășeștiGalați. Guvernul, confruntat cu perspectiva străpungerii frontului de către
germani, ia decizia să transfere tezaurul în Rusia, pentru depozitare.
În aprilie 1917, SUA intră în război
de partea Antantei, iar între lunile mai
și august trupele românești obțin victorii la Mărăști, Mărășești și Oituz, împiedicând cucerirea Moldovei de către
armata germană.
Dar, sub influența evenimentelor
din Rusia, revoluția bolșevică, România nu își poate valorifica aceste victorii, fiind nevoită să încheie un armistițiu
cu Puterile Centrale.

Basarabia se unește
cu Regatul României

În 18 februarie/3 martie 1918, tratatul de la Brest-Litovsk consemnează
ieșirea Rusiei din război. Apoi, în 26
– 28 martie 1918, are loc, la Roma,
Congresul Naționalităților din AustroUngaria, în urma căruia este adoptată
o moțiune, cerându-se recunoașterea
dreptului fiecărei națiuni să se constituie într-un stat național, care va ră-
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mâne independent sau se va uni cu
statul național deja existent.
Iar la data de 27 martie 1918 Basarabia, după trei luni de independență față de Rusia, își proclamă unirea
cu Regatul României, lucru la care a
contribuit considerabil organul Legislativ al Basarabiei „Sfatul Țării”. Deputații
români și o parte dintre deputații minorităților (în total 86) votează pentru, în
timp ce mare parte dintre reprezentanții
minorităților (ucraineni, ruși, germani,
evrei, găgăuzi – în total 36) se abțin.
Doi deputați ucraineni și unul bulgar
(în total 3) votează împotrivă. Declarația
este semnată și de către primul ministru
(pro-german) al guvernului român,
Alexandru Marghiloman.
Pe 24 aprilie/7 mai 1918, Tratatul
de la București, semnat de România și
Puterile Centrale (Germania, AustroUngaria și Bulgaria), înlocuiește armistițiul semnat la Focșani, 26/9 decembrie
1917. România revenea la granițele de
dinainte de război, dar se cedau către
Puterile Centrale Dobrogea, trecătorile
Munților Carpați (5.600 kmp), se impuneau demobilizarea armatei române și
controlul german asupra economiei
românești. Tratatul nu a fost niciodată

ratificat de Parlamentul României sau
promulgat de Regele României, în
speranța că soarta războiului se va
întoarce. Dispozițiile tratatului nu au
intrat în vigoare decât timp de șase luni.
Totuși, conform tratatului, Puterile
Centrale au început să-și retragă trupele
de pe teritoriul României.

Grupurile etnice
încep să se agite

Pe 24 august 1918, ia naștere, la
Paris, Comitetul Național Român, cu
Take Ionescu drept președinte, Vasile
Lucaciu, Octavian Goga, Dr. Constantin Angelescu și Ioan Theodor Florescu în calitate de membri. Comitetul
este recunoscut ca „exponentul intereselor națiunii române din Austro-Ungaria” de Franța (29 septembrie), de Statele Unite ale Americii (23 octombrie),
de Marea Britanie (29 octombrie) și de
Italia (9 noiembrie), cele patru puteri
ale Antantei.
La începutul lunii septembrie 1918,
un Congres al cehilor, slovacilor, polonezilor, românilor, sârbilor, croaților și
rutenilor din Austro-Ungaria are loc la
New York. Se adoptă o rezoluție care

cere divizarea Austro-Ungariei și eliberarea popoarelor sale.
În octombrie, Comitetul Executiv al
Partidului Național Român (Partida
Națională) din Austro-Ungaria, partidul
majoritar în Transilvania, are loc la Oradea. Se adoptă o declarație „în virtutea
dreptului național al fiecărei națiuni săși decidă propria soartă”, a unui Consiliu Român Național Central, organism
provizoriu de guvernare pentru Transilvania. În acest scop, Partida Națională
înființează, la Arad, un Comitet de
Acțiune prezidat de Vasile Goldiș.
Pe 18 octombrie 1918, Alexandru
Vaida-Voevod, proeminentul politician
român din Austro-Ungaria, citește declarația de auto-determinare în Parlamentul maghiar al Austro-Ungariei
din Budapesta.
În aceeași zi, Împăratul Carol I al
Austriei înaintează un „Manifest către
popoarele mele credincioase”, despre
reorganizarea Austro-Ungariei într-o federație de șase state independente:
Austria, Ungaria, Cehia, Serbia, Polonia și Ucraina. Manifestul nu-și atinge
scopul, fiind privit ca un pas ce vine mult
prea târziu. Consilii Naționale se înființează în teritoriile Austro-Ungariei, care
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preferă să negocieze direct cu puterile
Antantei, decât cu un guvern central ceși pierde puterea. Marea Britanie își
intensifică demersurile diplomatice.
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Austro-Ungaria se
sparge în bucăți

La 28 octombrie, Cehoslovacia își
declară independența. O zi mai târziu,
zonele slave din sudul Austro-Ungariei
declară Statul slovenilor, croaților și
sârbilor.
Pe data de 31 octombrie 1918, un
nou guvern, condus de Mihály Károlyi,
se formează la Budapesta, cu democratul Oszkár Jászi ca ministru al naționalităților. Guvernul ungar încheie uniunea sa cu Austria, dizolvând oficial statul
Austro-Ungar. La 3 noiembrie, generalul
Weber, din partea Austro-Ungariei,
semnează tratatul la Padova, Italia.
În aceeași zi, este creat Consiliul
Național Român Central, din reprezentanții Partidului Național Român și din
cei ai Partidului Social-Democrat din
Transilvania, luând controlul asupra
autorităților locale din Transilvania.
Aparatul administrativ ungar se dezintegrează. Guvernul lui Károlyi Mihály
începe negocieri cu Consiliul Național
Român Central.
La 6 noiembrie, victoria Antantei pe
Frontul de Vest era din ce în ce mai aproape și armata generalului Maurice
Sarrail din Salonic străpunge liniile bulgare din Frontul Balcanic. Guvernul român pro-german, condus de Alexandru
Marghiloman, demisionează. Se formează un nou guvern, avându-l ca prim
ministru pe generalul Constantin Coandă. Se decretează mobilizare generală.

Din nou în război

Pe 10 noiembrie, România redeclară război Puterilor Centrale. O zi
mai târziu, pe Frontul de Vest se semnează Armistițiul cu Germania (Compiègne, Franța). Tot în ziua respectivă,
împăratului Carol I al Austriei emite o
declarație de renunțare, prin care
arată că „nu dorește să fie o piedică
pentru viitorul popoarelor sale iubite”.
Ofițerii, funcționarii publici și cei
asimilați acestora sunt dezlegați de
jurământul de credință față de împărat.
Pe 12 noiembrie, primele trupe din
armata română intră pe teritoriul Ungariei și ocupă trecătoarea montană
de la Tulgheș. Pe 13 noiembrie Armistițiul de pe Frontul Balcanic este semnat la Belgrad, Serbia, între generalul
francez Franchet d'Esperey, șeful
armatei orientale a Antantei, și guvernul ungar. Armistițiul stabilește liniile
de frontieră între Ungaria, Serbia și
România, iar Banatul intră sub administrare sârbească, în pofida Convenției de la București din 1916. Crișana

Episcopul Iuliu Hossu dă citire Rezoluției de la Alba Iulia.

și Maramureș, incluzând orașele Satu
Mare, Oradea, Beiuș și Arad, ca de
altfel, și centrul Transilvaniei până la
râul Mureș, sunt lăsate sub administrație ungară. Ungaria este obligată
de puterile Antantei să permită trupelor
armatei române să pătrundă în teritoriile transilvănene la Est de linia de
demarcație, aflată de-a lungul Mureșului. Ungariei îi este permis să păstreze doar opt divizii de armată. Trupele dezarmate se întorc acasă.

Sosește ziua
cea mare!

Între 13 și 15 noiembrie, au loc, la
Arad, negocieri între guvernul ungar al
lui Károlyi Mihály și Consiliul Național
Român Central din Transilvania, fără
a ajunge la o înțelegere. Consiliul Național Român Central se retrage de la
negocieri, decide să țină alegeri și convine pentru data de 18 noiembrie/1 decembrie, pentru Marea Adunare Națională a Românilor din Transilvania și
Ungaria, organizată de Marele Sfat al
Națiunii Române din Transilvania și
Ungaria, încredințându-i și puterea.
13–20 noiembrie, 1918 - Trupele
românești ocupă mai multe trecători
montane importante de la granița de
Nord-Est cu Ungaria.
În noiembrie, de-a lungul unui interval de 12 zile, se țin alegeri pentru Marea Adunare Națională a Românilor din
Transilvania și Ungaria. Cei 1.228 de
membri sunt aleși câte 5 din fiecare
district electoral stabilit în 1910 (600 de
membri în total), respectiv 628 de reprezentanți ai diferitelor organizații sociale,
profesionale și culturale (cler, uniuni
profesorale, armată). Entuziasmul local
crește, pe măsură ce sunt înaintate cereri precum reforma agrară, votul universal și posibila unire cu România.
Pe 28 noiembrie, cei 100 de
membri aleși în Congresul General al
Bucovinei emit o rezoluție de unire
necondiționată cu Regatul României.
Deputații români (74), germani (7) și

polonezi (6) au votat pentru, în timp
ce cei 13 deputați ucraineni s-au retras
înaintea votului final.

Adunarea de la
Alba Iulia

La Adunarea de la Alba Iulia, au
venit 1.228 de delegați oficiali, reprezentând toate cele 130 de cercuri
electorale din cele 27 comitate românești, apoi episcopii, delegații consilierilor, ai societăților culturale românești,
ai școlilor medii și institutelor pedagogice, ai reuniunilor de meseriași, ai
Partidului Social-Democrat Român, ai
organizațiilor militare și ai tinerimii universitare. Toate păturile sociale, toate
interesele și toate ramurile de activitate românească erau reprezentate.
Dar, pe lângă delegații oficiali, ceea
ce dădea Adunării înfățișarea unui mare
plebiscit popular, era afluența poporului.
Din toate unghiurile țărilor române de
peste Carpați, sosea poporul cu trenul,
cu căruțele, călări, pe jos, îmbrăcați în
haine de sărbătoare, cu steaguri tricolore în frunte, cu table indicatoare ale
comunelor ori a ținuturilor, în total peste
o sută de mii de oameni.
Rezoluția Unirii e citită de episcopul greco-catolic Iuliu Hossu: „Adunarea națională a tuturor românilor din
Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor
îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 18
noiembrie/1 decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor
teritoriilor locuite de dânșii cu România. Adunarea proclamă îndeosebi
dreptul inalienabil al națiunii române
la întreg Banatul, cuprins între Mureș,
Tisa și Dunăre.”
La ceasurile 12 din ziua de 1 decembrie, prin votarea unanimă a rezoluției, Unirea Transilvaniei cu România
era săvârșită!

Sursa: Wikipedia
Adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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