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din nou, la drum. În acea zi, trebuie să
mai conducă 700 de kilometri.
Asta a fost în trecut. Astăzi... lucrurile se întâmplă exact la fel... bea cafeaua, pornește, din nou, la drum...
însă, își pune o întrebare (foarte grea
pentru el): „De ce fac asta?”
Nu știu câți kilometri va face în acea
zi, dar, a doua zi, își va anunța demisia
– simte că trebuie să încerce ceva nou.
Am putea, oare, să schimbăm, din
nou, modelul? Ce-ar fi dacă ne-am propune să proiectăm afacerea de transport având la bază 8.000 de kilometri
parcurși de un camion pe lună, sau
chiar mai puțin? Gândiți-vă nu doar la
șoferi, ci și la dispeceri și manageri.
Ce liniște... Stresul s-ar diminua drastic,
cel puțin pentru o vreme. Și, până la
urmă, nici nu este vorba despre kilometri, ci de ritmul alert pe care ni-l impunem, de faptul că ne urmărim unii pe
alții, doar pentru a pocni biciul sau activa zgarda ce curentează, atunci când
cineva rămâne cu un pas în urmă. Și
nu este vorba doar despre interiorul
unei firme, ci și de relațiile cu clienții și
furnizorii. Oare am înnebunit cu toții?
Mulți consideră, în continuare, că
esența ține de câți bani câștigăm, însă,
începe să conteze, tot mai mult, cum,
când și cu cine cheltuim acei bani (dacă
mai apucăm). Timpul personal este tot
mai apreciat – ne dorim libertatea de
a munci conform propriului program și
în propria cadență (productivitate).
La ora actuală, este aproape imposibil pentru un transportator să găsească șoferi pentru angajare. Însă, dacă
schimbă foaia și caută colaboratori (șoferi care au propriul camion), are mari
șanse să onoreze comenzile de transport. De ce oare? În condițiile în care
(dacă vei calcula toate costurile) acești
tracționiști ajung cu greu să câștige cât
un șofer angajat.
Oricum, este de așteptat ca și această „gură de oxigen” să se epuizeze repede.
Oare chiar ne dorim să fie bine...?
Pentru cine?

EDITORIAL

Organizator

V

or dispărea multe firme de
transport, în perioada următoare! Poate vi se pare o afirmație pesimistă, prea dură, însă și eu,
ca orice pesimist care se respectă, consider că este doar o abordare realistă.
Îmi povestea un patron de firmă
mare de transport cât de bine se înțelege el cu șoferii, dar eu știu că fluctuația personalului, la acea firmă, depășește 40% pe an. Nu îl acuz de lipsă
de sinceritate, ci, pur și simplu, cred că
s-a obișnuit cu o realitate anormală. Credeți că îi plătește prost? Nici vorbă! Dar
el, respectivul patron, așa crede. Și,
când lucrurile devin aproape imposibil
de gestionat, mai crește, puțin, diurna.
De curând, am aflat că un alt patron, de firmă mică, de această dată,
a renunțat. S-a angajat la o multinațională, pe un salariu mare. Poți să-l condamni? A scăpat de angajații incapabili
și, poate, și hoți, cu care se certa zilnic.
Când, peste câțiva ani, vom trage
linie și vom constata pierderile – dacă
profeția „realistă” se va împlini, vom încerca să oferim explicații cât mai plauzibile. Vom spune că era evident că
așa se va întâmpla, pentru că nu mai
existau șoferi, sau pentru că țările occidentale au închis accesul pentru
transportatorii din Est, sau, poate, taxele și impozitele sunt prea mari, alături
de o birocrație imposibilă…
Eu vă propun, însă, un motiv inedit
– performanța!
Știu, acum veți spune că am luat-o
ușor „pe arătură”. Și adevărul este că
nu v-aș putea contrazice. Cum ar putea performanța să fie principalul motiv pentru dispariția unei firme?
Să ne gândim la primii transportatori care au început să opereze intracomunitar... Reușeau să atingă, în premieră, 12.000 sau chiar 13.000 de
kilometri, parcurși de fiecare camion,
lunar. Camioanele lor se amortizau în
trei ani, sau chiar mai repede. În
comparație cu ceilalți, care amortizau
camioanele în peste șase ani, noua
„specie” de transportatori părea că
zboară. Flotele lor erau noi, iar șoferii,
bine plătiți, erau mult mai disciplinați.
Astăzi... Veniturile șoferilor sunt mai
mari, iar condițiile de muncă s-au îmbunătățit, însă ceva s-a schimbat.
Parcă văd „șoferul standard” trezindu-se dimineața, singur în cabină.
O scurtă pregătire, și pleacă la drum.
Soarele luminează strada, în fața lui,
traficul pe autostradă este monoton,
ochii i se micșorează și... O mașină îi
taie fața – în ultimul moment, frânează
și evită accidentul – realizează că fusese foarte aproape să adoarmă. Face
o scurtă pauză în prima parcare, se
spală pe față, bea o cafea și pleacă,

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

Împreună mișcăm lucrurile!
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CUGETARE

„Cine știe totul,
nu știe nimic.”

Proverb turcesc

ȘTIRI

INTERPRETĂRI DIFERITE ALE LEGII MACRON
Începând cu 1 ianuarie 2018,
în Franța, atestatul sau
declarația de detașare se
transmite doar pe internet, în
serviciul SIPSI. De remarcat
faptul că, după mai multe
discuții cu serviciile de
control, putem afirma că
Legea Macron rămâne
interpretabilă, după bunul plac
al fiecărui controlor. De
exemplu, o societate a fost
amendată cu 135 de euro,
pentru că atestatul de
detașare nu era, încă,
înregistrat în serviciul SIPSI,
dar șoferul îl avea, valabil, dar
într-un formular mai vechi.
Discutând cu anumiți
inspectori, pe tot teritoriul
francez, am avut surpriza de a
afla că unii dintre aceștia
verifică doar documentul
privind detașarea în format de
hârtie, alții acceptă și formatul

MODIFICĂRI ÎN
SISTEMUL DE
CÂNTĂRIRE DIN
UNGARIA

pdf pe telefonul mobil. Cert
este că legea există, fiecare o
interpretează după cum vrea,
iar singurii pierzători sunt
firmele de transport. Tragem
un SEMNAL DE ALARMĂ și
sperăm ca Statul român să se
implice mai mult în lupta
privind ABUZURILE comise
împotriva societăților române
de transport care operează
vehicule inclusiv pe teritoriul
francez. (Pascale RICAILLE)
eroare de operare la cântăririle la
stațiile fixe. Prin urmare, toleranța
admisă la MTMA este acum 100 kg,
în timp ce, pentru depășirea pe axă,
această valoare este 60 kg de
toleranță.

„HINGHERIADĂ AUTO” ÎN
SECTORUL 3
În conformitate cu anunțul Magyar
Közút Zrt. din Ungaria, începând cu
25 aprilie 2018, a intervenit o
schimbare majoră privind toleranțele
la depășirea MTMA și la cele pe
axă, cu ocazia cântăririlor efectuate
pe cântarele fixe sau operate pe
drumurile publice din Ungaria, de
către reprezentanți ai autorităților, se
arată într-o circulară FORT.
Legislația maghiară, la punctele
oficiale de cântărire, a practicat,
până în data de 25.04.2018, o
toleranță de 200 kg atât la MTMA,
cât și pe axă. În cazul cântăririlor la
punctele fixe, sistemul scădea, în
mod automat, această valoare din
cea cântărită și se lua în
considerare valoarea redusă. Pentru
cântărirea vehiculelor în Ungaria, au
intervenit noi reglementări tehnice,
care sunt diferite de modul arătat
mai sus, reducându-se marja de

Primăria Sectorului 3 București a
reluat procedura de ridicare a
mașinilor staționate neregulamentar,
pe arterele de circulație. Mașinile
sunt transportate și depozitate,
contra cost, în str. Releului nr. 4.
Tarifele de ridicare sunt între 200 și
270 lei, cele de transport, între 150
și 200 lei, iar pentru depozitare,
150 lei în primele 24 h și 50 lei,
după aceea. Proprietarii pot obține
informații la telefon 021.9543 –
dispeceratul Poliției Locale. Plata se
face la casieriile DITL sau pe
www.ghiseul.ro. Recuperarea
vehiculelor se face non-stop, în
baza chitanței fiscale care atestă
plata tarifului aferent.

ȘOFERII CU ITP
EXPIRATĂ RĂMÂN
PIETONI

Șoferii cu ITP expirată la mașină vor
rămâne fără talon și plăcuțele de
înmatriculare, dacă vor fi prinși în
trafic, începând din 20 mai, plus o
amendă usturătoare, potrivit
Ministerului Afacerilor Interne (MAI).
„Din 20.05.2018, dacă sunteți
surprinși în trafic cu ITP expirată,
polițistul vă va reține talonul și
plăcuțele cu numerele de
înmatriculare, vă va da amendă și o
dovadă fără drept de circulație.
Așadar, nu o să mai luați mașina de
acolo decât pe platformă sau
împinsă, apoi trebuie să mergeți la
RAR... deci, mult mai complicat!”,
spun reprezentanții MAI, pe
Facebook. Totodată, dacă mașina a
fost cumpărată sau vândută, dar nu
a fost trecută pe numele noului
proprietar în termen de 90 de zile de
la înstrăinare, începând cu 20 mai,
se va aplica suspendarea de drept a
înmatriculării vehiculului pentru ITP
expirată. Suspendarea încetează
automat, la data la care vehiculul
trece o nouă inspecție tehnică
periodică. Certificatul de
înmatriculare și plăcuțele cu
numărul de înmatriculare se restituie
proprietarului de către Poliția
Rutieră, la încetarea suspendării
înmatriculării vehiculului.

SUBVENȚII DE PESTE
1,33 MILIARDE LEI, LA
CFR

Ministerul Transporturilor a acordat,
în anul 2017, subvenții de peste 1,33
miliarde lei companiilor feroviare de
transport călători. Compania de stat
CFR Călători a încasat aproape 1,1
miliarde lei. Regio Trans Călători a
primit 126 milioane de lei,
Transferoviar Călători – aproape 71
milioane lei, Interregional Călători –
26 milioane lei, Softrans SRL – 10,8
milioane lei, iar Regio Călători SRL –
aproape 6,9 milioane lei. CFR
Călători acoperă compensații
inclusiv pentru biletele acordate
gratuit elevilor și studenților.
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Î N T R E BA R E A LU N I I

Despre dispeceri

Spune-ți părerea!

Are dispecerul un rol la fel de important precum șoferul?
1. Da. Este vital ca dispecerii să formeze o echipă cu șoferii,
pentru ca firma să meargă bine.
2. Nu. Șoferul va rămâne, întotdeauna, pe primul loc, din punctul
de vedere al importanței în firma de transport.

Abuzuri în Vest!

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

C

el puțin așa susțin cei care au
răspuns la întrebarea lunii
aprilie: „Considerați că autoritățile din Vest comit abuzuri, atunci
când sunt controlate vehicule românești?”. 76% dintre respondenți afirmă
că a devenit evidentă încercarea celor
din Vest de a descuraja transportatorii
din Estul Europei să realizeze curse
intracomunitare, și nu numai. Un procent de 24% apreciază, însă, că firmele românești nu sunt persecutate, fiind
sancționate abaterile, așa cum este
normal, de altfel.

februarie 2018 ..............................................................................................................................................
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STANDARDELE PENTRU CO2 TREBUIE SĂ
REFLECTE DIVERSITATEA PIEȚEI
În avans față de publicarea,
către sfârșitul acestei luni, a
propunerii Comisiei Europene
în ceea ce privește
standardele privind emisiile de
CO2 pentru vehiculele
comerciale grele, Asociația
Europeană a Constructorilor
de Automobile (ACEA) face
apel pentru o abordare
ambițioasă, dar realistă. „Piața
de vehicule comerciale grele
este complexă, iar camioanele
sunt, de obicei, concepute să
răspundă nevoilor specifice
ale clienților,” a declarat
președintele consiliul ACEA
pentru vehicule comerciale și
CEO al MAN, Joachim Drees.
„Fiind prima dată când sunt
stabilite target-uri pentru CO2
pentru vehiculele comerciale
grele, este de extremă
importanță ca acestea să fie
concepute corespunzător și
să reflecte diversitatea pieței
camioanelor.” Începând din
2019, toți constructorii de
vehicule comerciale din
Uniunea Europeană vor utiliza
același instrument de calcul
(VECTO) pentru a declara și
raporta emisiile de CO2 ale
unei mari varietăți de

PROPULSIA
ALTERNATIVĂ
PRINDE ELAN

Înmatriculările de autoturisme cu
propulsie alternativă au crescut cu
37,6% în Uniunea Europeană, în
primul trimestru din 2018, față de
perioada similară din 2017,
atingând un volum de 212.945
unități, potrivit datelor transmise
redacției de Asociația
Constructorilor de Automobile din
România (ACAROM), membră a
Asociației Constructorilor Europeni
de Automobile (ACEA).
Autoturisme cu propulsie
alternativă sunt cele ce utilizează
motoare alimentate cu alți
combustibili alternativi: GPL, CNG,

camioane. VECTO va asigura
o metodă standardizată,
certificată, de măsurare a
emisiilor de CO2 și a eficienței
consumului de combustibil al
configurațiilor complete de
tractor – semiremorcă. Atunci
când este vorba despre
stabilirea unor standarde de
CO2 pentru camioane, acestea
trebuie să aibă la bază date
solide furnizate de VECTO,
pentru care primele valori vor
fi disponibile în 2019. Luând în
considerare acest lucru,
membrii ACEA consideră că
un nivel ambițios, dar realist
ar fi reprezentat de o reducere
de 16% a emisiilor de CO2 la
țeava de eșapament, între
2019 și 2030, cu un obiectiv
intermediat de 7% în 2025.
etanol; vehicule încărcabile
electric; vehicule cu propulsie
hibridă (benzină + electric,
motorină + electric). În ceea ce
privește piețele mature cu cele
mai mari creșteri în trimestrul 1 din
2018, Spania a înregistrat o
creștere de +87,4%, urmată de
Germania, cu +67,5%, Marea
Britanie – cu +29,9%, Franța – cu
+24,8% și Italia – cu +17,2% față
de perioada similară din 2017.
Numărul de vehicule cu încărcare
electrică noi, înmatriculate în UE,
a crescut de la 36.322 unități, în
primul trimestru din 2017, la
47.196 unități (+29,9%), în
trimestrul 1 din 2018, în România
fiind înmatriculate 11 unități.

AUTOTURISMELE
DIESEL, ÎN DECLIN

Înmatriculările de autoturisme noi
înscrise în circulație cu motoare
diesel au reprezentat 37,9% din
totalul celor înscrise în circulație în
primele 3 luni din acest an, în

Uniunea Europeană (UE), potrivit
datelor transmise redacției de
ACAROM, membră a ACEA.
Autoturismele cu motoare pe
benzină au generat 55,5% din
total înmatriculări, iar cele cu
propulsie alternativă au
reprezentat 6,5% din total
înmatriculări autoturisme noi. În
perioada ianuarie-martie 2018, în
UE, creșterea de înmatriculări de
autoturisme cu motoare pe
benzină a fost de +14,6%
comparativ cu perioada similară
din 2017, ajungând la 2.303.129
unități. În România, autoturismele
noi cu motoare diesel reprezintă
48,5%, în timp ce acelea cu
motoare pe benzină – 51,2% din
total înmatriculări. Autoturismele
cu propulsie alternativă generează
doar 0,3% din total înmatriculări
autoturisme noi. În ceea ce
privește piețele mature cu cele
mai mari creșteri, în trimestrul 1
din 2018, Germania a înregistrat o
creștere de +73,4%, urmată de
Spania, cu +53,4%, Franța cu
+15,3%, Marea Britanie cu
+9,8%, și Italia cu +9,0% față de
aceeași perioadă din 2017.

ÎNMATRICULĂRILE DE
AUTOVEHICULE
COMERCIALE NOI, ÎN
UE, AU SCĂZUT

Înmatriculările de autovehicule
comerciale noi au scăzut cu 2,5%
în Uniunea Europeană, în martie,
față de aceeași lună din anul
trecut, ajungând la un volum total
de 260.810 unități, potrivit datelor
prezentate, la sfârșitul lunii aprilie,
de ACAROM. Pe primele trei luni
din 2018, se constată o creștere
de +2,6%, față de perioada
similară din 2017, volumul
acestora fiind de 622.439 unități.
LCV-urile (vehiculele comerciale
ușoare <3,5 t) reprezintă un volum
de 518.451 unități, o creștere de
+2,8%. MHCV (vehiculele
comerciale medii, între 3,5 și 16 t)
reprezintă un volum de 94.328
unități, o creștere de +2,2%. HCV
(vehicule comerciale grele >16 t)
reprezintă un volum de 77.952
unități, o creștere de +2,9%.
Segmentul microbuzelor și
autobuzelor reprezintă un volum
de 9.660 unități, o scădere de 2,7% față de perioada similară din
2017. În România, au fost
înmatriculate 6.514 vehicule
comerciale noi, reprezentând o
creștere cu +9,8% fata de ianuarie
– martie 2017.
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STUDIU

KeysFin: De ce ajung
firmele în insolvență

România se află în rândul țărilor din Uniunea Europeană cu cea mai lungă și
dificilă perioadă de insolvență pentru firme, iar unul dintre motivele principale
este legat de faptul că mulți investitori au lacune serioase în domeniul
strategiilor de prevenire a riscului, afirmă experții de la Sierra Quadrant,
într-un studiu privind piața insolvenței, realizat în colaborare cu KeysFin.
Profilul acționarilor firmelor în
insolvență: cei mai mulți erau
bărbați (6.985), cu vârsta medie
de 49,6 ani, care derulau afaceri
în comerț, sectorul de prelucrare,
construcții, transport și servicii;
femeile (3.876) se ocupau mai
ales cu comerțul și aveau vârsta
medie de 48,5 ani.

Durata medie de viață a firmelor
era de 11,3 ani, aproximativ o
treime (30,4%) dintre ele fiind
active între 6-10 ani.
Mai mult de 90% dintre
investitorii companiilor intrate în
insolvență erau români (11.024),
urmați de italieni (223), turci
(106) și germani (60).

„P

rinși în mirajul profitului pe
termen scurt, creduli și prea
puțin interesați de riscurile
business-ului, mulți oameni de afaceri
se trezesc, peste noapte, că trebuie să
apeleze la insolvență, ca ultim colac de
salvare”, afirmă Ovidiu Neacșu, asociat
coordonator al Sierra Quadrant, unul
dintre principalii jucători din piața insolvenței din România, cu un portofoliu de
peste 100 milioane euro.
Potrivit studiului Sierra Quadrant,
realizat pe baza datelor KeysFin, numărul firmelor care intră, anual, în insolvență s-a menținut constant, în jurul
a 7.000, în perioada 2010-2017, cu mici
fluctuații, de la an la an. Astfel, dacă în
2010 erau înregistrate 7.052 de astfel
de firme, cu o cifră de afaceri totală de
51,1 miliarde lei, în 2016 s-a ajuns la
6.901 companii, cu afaceri totale de
21,4 miliarde lei. Pentru 2017, nu sunt
încă disponibile toate datele financiare.
ONRC a anunțat că 9.102 firme și
PFA au intrat în insolvență în 2017
(+8,73%). Iar primele trei luni din 2018
au adus o creștere cu 19,31% a insolvențelor (2.305). Cele mai multe
din perioada 2010-2018 (T1) sunt microîntreprinderi (94%), apoi firme mici
(4,5%).

„O firmă intră în insolvență, în
România, în primul rând ca urmare a
blocajului financiar, determinat de resursele insuficiente financiare de care dispune la un moment dat, de investițiile
greșite și de lipsa unei strategii de risc
fundamentate pe realitățile din economie.
Din experiența noastră, există lacune
serioase în materie de know-how de risc,
de educație economică, în multe firme,
de la ultimul angajat până la director
economic, financiar sau patron”, afirmă
Ovidiu Neacșu, practician de peste 20
de ani în domeniul insolvenței.

Profilul firmei în
insolvență

Prototipul firmei vulnerabile la insolvență este cel al unei microîntreprinderi
care activează, în primul rând, în comerț,
cel mai des în regiunea București-Ilfov,
și care este condusă de un om de afaceri
român, cu vârsta medie de 50 de ani.
O treime din totalul afacerilor celor
aproape 7.000 de firme în insolvență se
înregistra, potrivit RECOM, în BucureștiIlfov (7,23 miliarde lei), și în regiunile
Centru, Nord-Vest, Sud-Muntenia și SudVest Oltenia (fiecare de puțin peste 2
miliarde lei).

Cele mai multe activau, în 2016, în
comerț (1.940), în industria prelucrătoare
(1.323), construcții (1.285), transport &
depozitare (444), agricultură (430) și
HORECA (363).
„Chiar dacă, judecând pe ansamblul economiei, cifra de afaceri afectată de flagelul insolvenței a scăzut
semnificativ, din 2010 în 2016, de la
51,1, la 21,4 miliarde lei, la fel de
important este că datoriile firmelor
insolvente s-au adâncit, de la 57,4, la
75,3 miliarde lei”, au declarat experții
Sierra Quadrant.

Boală lungă, la români

Dacă, la nivel global, perioada
medie de soluționare a insolvențelor
era, în 2017, de 2,5 ani, în România se
situează la 3,3 ani, la fel ca în Bulgaria,
Grecia și Slovacia. La polul opus, se află
Irlanda (4 luni), Finlanda (9), Marea
Britanie (1 an) și Germania (1,2 ani).
Pentru Uniunea Europeană, durata medie a soluționării insolvențelor a
fost de 2 ani, iar, la nivelul zonei euro,
de 1,9 ani.

Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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STATISTICĂ

Transportul de mărfuri,
în creștere

Transportul rutier de mărfuri a crescut cu 4,7%, anul trecut, la
226,3 milioane tone, însă cel feroviar rămâne una dintre vedete, în
creștere cu 6,6%, cu peste 56 milioane tone duse la destinație,
potrivit Institutului Național de Statistică.

D

in totalul volumului de transport rutier de mărfuri, 76,9%
au avut destinație internă, iar
restul, destinație internațională. În
transportul rutier național, 64,1% din
volumul mărfurilor au fost transportate
pe distanțe între 1 și 49 km, 19,8% pe
distanțe cuprinse între 50 și 149 km
și 14,1% pe distanțe cuprinse între
150 și 499 km.
Diviziunile de mărfuri cu cele mai
mari ponderi în totalul mărfurilor transportate au fost: minereuri metalifere și
alte produse de minerit și exploatare
de carieră; turbă; uraniu și thoriu
(27,5%) și alte produse minerale nemetalice (17,1%).
Mărfurile transportate în cont propriu au reprezentat 53,4% din total,
iar, ca destinație, 23,1% din total mărfuri s-a înregistrat în transport internațional (inclusiv transport între state terțe și cabotaj).
În transportul rutier internațional de
mărfuri, 94,5% din totalul mărfurilor descărcate au provenit din state membre
ale Uniunii Europene și 93,3% din totalul
mărfurilor încărcate au avut ca destinație
state membre ale Uniunii Europene.

Cele mai mari cantități de mărfuri au
provenit din Germania (23,6%), Ungaria
(14,5%) și Italia (12,7%). La capitolul
încărcări, 21,4% din volumul mărfurilor
au avut ca destinație Germania, 16,2%
Ungaria și 14,1% Italia.
Transportul feroviar a înregistrat
o creștere cu 6,6%, la 56,08 milioane
tone, iar 78,9% dintre mărfuri au avut
o destinație internă. Ponderi semnificative în totalul mărfurilor transportate
au fost înregistrate pentru diviziunile
cărbune și lignit; țiței și gaze naturale
(33,0%) și cocs, produse rafinate din
petrol (28,6%), iar, în cel maritim, la
diviziunile produse agricole, din vânătoare și silvicultură; pește și alte produse din pescuit (35,1%) și cărbune
și lignit; țiței și gaze naturale (20,2%).
Cu avionul au fost transportate
45.000 tone mărfuri, în creștere cu
12,2% față de anul 2016, din care
97,3% în curse internaționale.

46,070 milioane tone cu destinație internațională. Comparativ cu anul precedent, volumul total a scăzut cu 0,3%.
Mărfurile transportate pe căi navigabile interioare au totalizat 29,043
milioane tone, din care 50,4% în transport național. Volumul mărfurilor transportate a înregistrat o scădere cu 4,7%
față de anul precedent, în timp ce
parcursul mărfurilor a scăzut cu 4,8%.
În transportul național, pe căi navigabile interioare, 59,3% din volumul
mărfurilor au fost transportate pe
distanțe cuprinse între 150-299 km.
Ponderi importante în total mărfuri
transportate au fost înregistrate la diviziunile minereuri metalifere și alte
produse de minerit și exploatare de
carieră; turbă; uraniu și thoriu (47,1%)
și produse agricole, din vânătoare și
silvicultură; pește și alte produse din
pescuit (28,7%).
Prin conducte petroliere, au fost
transportate 6,551 milioane tone produse.

În transportul maritim, au fost înregistrate 46,126 milioane tone, din care

magda.severin@ziuacargo.ro

Scăderi în
transportul maritim

Magda SEVERIN

Foto: Jean-Mihai PÂLȘU
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ANTICORUPȚIE

Rădăcinile
corupției

Corupția are costuri și consecințe văzute și nevăzute. O faptă de
corupție săvârșită lasă urme adânci, atât în plan personal, dar,
mai ales, în plan social.

C

orupția costă bani, e o ,,boală”
care ne sărăcește pe toți, atât
moral, cât și din punct de vedere economic, ducând la creșterea
prețurilor produselor și serviciilor către
populație. Corupția scade nivelul de
trai, afectează piața locurilor de muncă
și calitatea vieții.
În luna aprilie a.c., procurorii din
cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și
Terorism (DIICOT), împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Structura Centrală, cu sprijinul ofițerilor
Direcției de Combatere a Criminalității
Organizate din cadrul IGPR, au efectuat un număr de 10 percheziții domiciliare, dispuse pe raza municipiului
București și a județului Ilfov, în vederea
destructurării unor grupări infracționale, formate din cetățeni români și
străini, specializate în operațiuni de
evaziune fiscală, asociate comerțului
cu produse textile și încălțăminte.

Contrabandă cu
produse din Turcia

În urma probatoriului administrat în
cauză, a rezultat derularea repetată,
pe teritoriul României, în intervalul 2011
– noiembrie 2016, prin activități de criminalitate organizată, a unor circuite
de tranzacționare privind comerțul cu
articole de îmbrăcăminte și încălțăminte
de proveniență Turcia, la comandă,
transportate în regim cargo și valorificate fără întocmirea de documente
fiscale, sau prin întocmirea acestora
fără conținut real, privind valoarea de
vânzare și cumpărătorul efectiv.
Aceste activități au avut drept scop
obținerea de avantaje de natură fiscală, constând în TVA și impozit pe
profit datorat bugetului de stat.
Astfel, în contextul creșterii volumului de tranzacționare și creșterii cererii de marfă la preț redus, din partea
micilor comercianți ce activează în
diverse centre comerciale din
București, dar și din țară, două grupări
de persoane, având același lider, prin
societăți interpuse pe lanțul de tranzacționare, au profitat de această cerere și au creat și operaționalizat sisteme de grupaj / cargo, atât pentru

transportul de mărfuri, cât și pentru
îndeplinirea formalităților legale de
import, în relația cu autoritățile vamale.

Societăți „paravan”

Conform probatoriului administrat,
în intervalul 2011 – 2016, cele două
grupări infracționale, ambele conduse
de aceeași persoană, prin societăți
„paravan”, cu rol de desfacere în piață,
au pus la punct și au operat un sistem
de transport de tip cargo a unor mărfuri de import, din Turcia, în România.
Membrii grupărilor au activat succesiv,
în scopul menționat, pe tipare de fraudare diferențiate.
Pentru îndeplinirea actului infracțional, cele două grupări au folosit,
succesiv, mai multe societăți comerciale controlate și administrate, în fapt,
de liderul grupării, ca societăți „paravan”, care s-au constituit ca furnizori
pentru clienții interni fără capacitate
financiară de a importa în mod direct.
Cu ocazia perchezițiilor desfășurate, au fost identificate și ridicate, în
vederea confiscării, sume importante
de bani (peste 110.000 lei, precum și
valută), numeroase bijuterii din aur și

peste 100 de colete cu mărfuri de contrabandă (între 26 și 110 kg per colet).
De asemenea, au fost instituite măsuri
de sechestru asigurător pe bunuri
mobile și imobile.
Orice neregulă / infracțiune / incompatibilitate pe care o identificăm,
în cadrul companiei în care lucrăm,
poate fi eliminată, dacă suntem conștienți că de noi depinde sănătatea
acelui mediu organizațional, indiferent
de poziția pe care o ocupăm.
Opriți-vă, o secundă, din ceea ce
faceți și gândiți-vă la consecințele negative ale corupției, atât pentru voi,
cât și pentru cei din jur:
Corupția nu este o infracțiune banală, atrage răspunderea penală.
Corupția te poate costa libertatea.
Trageți un semnal de alarmă la timp
și TĂIAȚI RĂUL DE LA RĂDĂCINĂ!
Semnalați de îndată la
CALL CENTER ANTICORUPȚIE
– 0800.806.806
APELURILE SUNT GRATUITE!

Comisar de poliție
MARIANA MIREA

Direcția Generală Anticorupție
Serviciul Prevenire
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ASTA NE MAI LIPSEA…

PĂREREA MEA

Diplomație de Videle
Papa Francisc a cerut, în zadar, tuturor, înțelepciune și simț de
răspundere. Germania, Franța și alți aliați din NATO au avertizat
asupra consecințelor la care, acum, nu ne gândim, încă. Iar
președintele controversat al Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, s-a
exprimat, fără ezitare și direct: „Domnule Trump, Ierusalimul este
linia roșie a tuturor celor de religie musulmană, peste care nu se
poate trece!”

T

oate astea nu l-au împiedicat
pe președintele american să
mai pună un cărbune încins
pe focul conflictului din Orientul Apropiat, împingând stingerea acestuia
încă și mai departe, în deșertul speranțelor de pace, hotărât să-și mute
ambasada și recunoscând, astfel,
Ierusalimul ca fiind capitala statului
Israel. O schimbare dramatică în politica Statelor Unite referitoare la această regiune, unde numita pace nu vrea
și nu vrea să-și găsească locul.
Alături de problema dreptului de
revenire pe tărâmurile natale al refugiaților palestinieni, în urma diverselor
războaie purtate, sau a alungării lor,
pentru a face loc unor așezăminte
israeliene în teritoriile ocupate, statutul
orașului Ierusalim este una dintre
marile piedici care stau în calea găsirii
unei soluții pașnice a conflictului palestiniano-israelian.
Pentru cei de religie
musulmană, Ierusalimul este,
după Mekka și Medina, un
lăcaș sfânt al credinței lor,
pentru creștini este locul
suferinței, dar și al reînvierii
lui Hristos, iar, pentru evrei,
este centrul indiscutabil al
religiei lor.

Statutul politic al orașului este controversat, iar anexarea părții de Est a
orașului, ocupată de Israel, dar revendicată de către palestinieni, nu este recunoscută internațional. O dată cu înființarea statului Israel, s-a făcut, în fine,
dreptate unui popor hărțuit, de secole,
de un antisemitism feroce și care a
trecut prin cel mai crud genocid înfăptuit, vreodată, de oameni: holocaustul.
Cine face, însă, dreptate și celorlalți?

A fost aprins fitilul
unei bombe
explozive...

Donald Trump dorește, cât se poate de clar, să cimenteze, în spiritul

acelui lobby extrem de puternic proisraelian, de la el de acasă, o situație
care să devină ireversibilă. În fond,
este una din celebrele sale promisiuni

Dan
Schnick

oportuniste din campania electorală,
cu ajutorul căreia a atras de partea
sa astfel de grupări de posesori de
bani și influență. Mutarea ambasadei
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Aliatul din Balcani

Dar iată că s-a ivit și un prim aliat: o
țărișoară din Balcani, nu foarte importantă pe plan internațional, dar la mare
ananghie, în ceea ce privește credibilitatea unei guvernări echilibrate, și în
mare criză de bani, își îmbarcă, pe șest,
pe șefa guvernului și pe șeful șefilor, în
avionul spre Tel Aviv, unde se lasă decorați, în ropotul de aplauze ale asistenței, pentru curajul de a deraia de pe linia
– până acum comună – a Europei unite.
Ar constitui, însă, o nedreptate să
considerăm că acțiunea Liviu-Vasilica a
pornit din convingeri politice proprii, care, precum zicea nea’ Iancu Caragiale,
„sunt minunate, putem zice, dar lipsesc
cu desăvârșire!” După ce s-a ales praful
de finanțele naționale, cât de cât
ordonate, de până acum, „cadourile”
promise de israelieni tuturor celor ce vor
semna, o dată cu Trump, par să fie cel
mai lesne accesibil plasture peste rana
bugetară sângerândă. Ce eroare fatală!
Decorația de la Ierusalim va costa
prietenia cu Țările Arabe, piețe infinit mai
importante pentru exportul românesc,
dar și pentru investiții la noi acasă. Iar
în centrul Europei, acolo unde România
este, din ce în ce mai des, atenționată
de posibile derapaje de la regulile odată

semnate, cineva sare peste toate
încercările unui domn Macron și ale unei
doamne Merkel de a-l convinge pe
Donald Trump să renunțe la aceste
planuri și împarte, în schimb, acestuia
pupături indecente. Pentru România,
prețul e prea mare. Pentru a lua loc la
masa președintelui Americii, pardon, e
mult prea puțin.

Erau timpuri când...

Erau timpuri când politica externă
românească se bucura de respect și
influență, în special în acea regiune
beligerantă despre care vorbim acum.
Să nu uităm că Tratatul de Pace din
1978, de la Camp David, dintre Israel
si Egipt, a fost, în taină, mijlocit de diplomații României. Dar diplomația românească de azi cum arată?
Cât de bine este descrisă de jurnalistul american Ambrose Bierce, încă
de la începutul secolului trecut: „Diplomație? Este arta politicianului patriot
de a minți pentru țara sa!”

Sau pentru el și ai lui, aș completa...

Dan SCHNICK

dan.schnick@ziuacargo.ro

PUBLICITATE

PĂREREA MEA

la Ierusalim și, ad litteram, recunoașterea Ierusalimului ca fiind capitala
statului Israel este, însă, nu numai o
mare prostie politică, dar și contraproductivă propriilor interese ale politicii
externe americane, ale cărei strategii
în Orientul Apropiat se orientează, pe
bună dreptate, spre limitarea influenței
Iranului în regiune. De un timp încoace, se încearcă crearea unei axe politice și de cooperare între serviciile secrete dintre Arabia Saudită, diverse
alte state din Golf, Iordania și Israel,
desigur, sub comanda unchiului Sam,
pentru a stabili o balanță de forțe în
fața unei noi alianțe ruso-turco-iraniene. Această încercare este, însă,
sortită eșecului, pentru că niciun stat
arab nu va putea explica, în fața istoriei și a propriului popor, de ce a abandonat Ierusalimul, centrul lor de credință.
Donald Trump a aprins fitilul unei
bombe extrem de explozive. „Înțelepciunea și simțul de răspundere”, cum
cere Papa Francisc, nu fac, oricum,
parte din trăsăturile de caracter remarcate, până acum, ale președintelui
Statelor Unite. Dar prostia, combinată
cu mentalitatea de tăvălug, a fost,
întotdeauna, un amestec cât se poate
de nefericit.

LANSARE

Michelin Agilis
CrossClimate

Michelin își extinde gama CrossClimate către camioane ușoare și
furgonete, cu Agilis CrossClimate. Lansarea noii game s-a făcut
într-un cadru special – drumul european aflat la cea mai mare
altitudine.

R

oute de la Bonette, cel mai înalt
drum european public, aflat la
o altitudine de 2.802 m, în cel
mai înalt punct al său, este închiriat, în
fiecare an, de către Michelin, în perioada lunilor de iarnă. De altfel, această
șosea este închisă circulației publice,
în respectiva perioadă, având în vedere
cantitățile mari de zăpadă depusă și
pericolul de avalanșă. Este locul ideal
pentru realizarea testelor de iarnă
pentru un producător de anvelope.
Pentru un român care vizitează
Route de la Bonette, ar fi greu să nu
meargă cu gândul la Transfăgărășanul
nostru, mai ales că și peisajul seamănă, într-o anumită măsură.
Deși există o istorie lungă, în ceea
ce privește testele de iarnă organizate
în acest loc, este pentru prima dată
când Michelin a decis să organizeze
un eveniment de presă aici.
Jurnaliștii prezenți au putut testa
calitățile noii anvelope în condiții de
iarnă grea – demaraj, frână, manevrabilitate – pe suprafață plană și în
pantă. A fost, practic, un test comparativ, fiecare „probă” fiind realizată
alternativ, cu noile anvelope Agilis
CrossClimate, pe de o parte, și anvelope de iarnă Michelin, pe de altă
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LANSARE

Michelin Agilis
CrossClimate
oferă toate
avantajele unei
anvelope de
vară, cu frânare
pe teren ud, cât
și uscat,
longevitate și
eficiență a
consumului de
combustibil,
precum și
avantajele unei
anvelope de iarnă, din punct de
vedere al tracțiunii și frânării.

parte. Autovehiculele utilizate erau de
același tip și aveau aceeași configurație și masă. Și trebuie spus că greu
puteai sesiza vreo diferență. Calitățile
noii anvelope în condiții de iarnă sunt,
într-adevăr, impresionante, pentru un
model ce poate fi utilizat tot anul.

Combinația
câștigătoare

Michelin și-a extins gama
CrossClimate către vehiculele comerciale, prin lansarea Agilis CrossClimate.
Vorbim despre „o anvelopă de vară cu
aptitudini de iarnă complete”. Aceasta
este formula, deloc întâmplătoare,
aleasă de producător, pentru a descrie
noua anvelopă. Discutăm despre performanțe înalte, specifice anvelopelor
de vară, fără, însă, a compromite mobilitatea în condiții de iarnă, precum și
pe noroi și iarbă. Specialiștii Michelin
promit, pentru noua anvelopă, un număr mare de kilometri parcurși și o scădere a TCO, siguranță pe orice tip de
vreme, robustețe și rezistență la avarii.
Noile anvelope au fost proiectate
și concepute din feedback-ul obținut
în ultimii 10 ani de la utilizatori finali,
satisfăcând cele două nevoi principale
ale acestora – o singură montare a
anvelopei, care să ofere mobilitate pe
tot parcursul anului, în toate condițiile
de vreme, și pereți laterali rezistenți
și robuști.
Prin intermediul unui profil robust
pentru suprafața de rulare, realizat cu
o nouă formulă inovativă a cauciucu-

lui și noi caracteristici specifice pentru protecția pereților laterali și a umerilor anvelopelor, Michelin a răspuns
acestor solicitări.

Cererea,
în creștere

Ca o consecință a creșterii semnificative a comerțului online, a creșterii
numărului de livrări la domiciliu și a restricțiilor privind accesul vehiculelor
de mare tonaj în orașe, furgonetele și
camioanele ușoare se află printre segmentele cele mai dinamice în creșterea vânzărilor. În plus, așteptările clienților au crescut, de asemenea,
promptitudinea livrărilor fiind solicitată
pe tot parcursul anului, indiferent de
condițiile meteo.
Astfel, nu este de mirare că piața
anvelopelor All-Season dedicate
furgonetelor și camioanelor ușoare a
cunoscut o creștere de 37%, între
2016 și 2017.
Apariția Agilis CrossClimate este
rezultatul a cinci ani de feedback, de
la utilizatorii finali din Franța, Germania, Turcia și Marea Britanie. În urma
a mii de interviuri realizate de către o
instituție de cercetare externă, cei doi
mari factori ceruți de către utilizatori
au fost:
- O singură anvelopă, cu longevitate mare, care să asigure, totodată,
aderență excelentă, tracțiune și încredere, în toate anotimpurile, în toate
condițiile meteorologice și pe toate
suprafețele de drum.

- Robustețe și rezistență la avarii;
în special în mediul urban, cu impact
frecvent cu borduri și alte obiecte.
Agilis CrossClimate, marcat cu
3PMSF, este o anvelopă certificată
pentru utilizarea în condiții de iarnă,
ce durează, frânează și se poartă ca
o anvelopă de vară pe drumurile uscate. Aceasta se datorează cauciucului inovator; compuși ce oferă flexibilitate benzii de rulare, chiar și la
temperaturi de îngheț, având straturi
multiple, ce minimalizează transferul
de căldură prin anvelopă.
Șablonul de rulare, în formă de V,
include o combinație inovativă de blocuri de rulare. Acestea conțin striații
bidirecționale ce se auto blochează,
pentru a oferi margini tăioase, care
„mușcă” din zăpadă și gheață, pentru
o aderență optimă, în condiții de iarnă
dificile. Conform producătorului, această combinație dintre noul cauciuc
al benzii și forma de V conferă aderență în toate condițiile, dar și măresc
durata de viață, cu 35%, peste cea a
celorlalți competitori importanți de pe
piață.
Rezistența crescută, cerută de
către utilizatori, este obținută prin
adăugarea de blocuri trapezoidale în
zona umerilor și a peretelui lateral
superior al anvelopei, la o adâncime
de 1,5 mm. Acestea, împreună cu noul
cauciuc utilizat, sunt caracteristici preluate din gama anvelopelor Michelin
destinate camioanelor militare, ce trebuie să facă față tuturor tipurilor de
teren.
Agilis CrossClimate a fost dezvoltat și testat riguros, în condiții de iarnă
grea, de către echipa de testare de
iarnă a Michelin, în două locații europene, aflate la 4.000 de kilometri depărtare. Acestea sunt Ivalo, sus, în Cercul Arctic, în Finlanda, și Barcelonnette,
în Alpi, drumul aflat la cea mai mare
altitudine din Europa.

Alexandra VINTILESCU
Radu BORCESCU
Barcelonnette, FRANȚA

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Prospețime ca la
prima tinerețe
DAF LA 90 DE ANI

Au trecut 90 de ani de la înființare, iar DAF continuă să inoveze,
pentru a oferi soluții cât mai eficiente industriei de transport.
Câteva dintre tehnologiile viitorului ne-au fost prezentate în cadrul
unui eveniment organizat pe circuitul de teste DAF, din Olanda.

A

stăzi, eficiența în transporturi
nu mai poate fi concepută
fără o constantă implementare de inovații tehnice.
Două exemple în pregătire sunt
DAF EcoTwin și Tellisys. EcoTwin explorează potențialul utilizării convoaielor de camioane – platooning, iar
Tellisys este un studiu privind maximizarea capacității de încărcare pentru emisii reduse de CO2 per t/km.

Platooning-ul –
tot mai aproape
de intrarea
pe piață

poate de firești / intuitivi: mai întâi se
trece în modul de pilot automat adaptiv
(ACC) și, apoi, se activează sistemul
platooning, care, practic, reduce distanța dintre camioane la sub o
secundă.
EcoTwin are la bază un sistem
Wi-Fi-P extrem de avansat, radar și
cameră, iar, astfel, este posibil ca mai
multe camioane să fie interconectate.
Având acces la toate comenzile utili-

zate de către șoferul primului camion,
autovehiculele din pluton accelerează,
frânează și, chiar, virează (dacă sistemul de asistență activă a direcției este
prezent), toate în același timp, în mod
automat.
Platooning-ul îmbunătățește eficiența transportului rutier, crescând,
totodată, siguranța rutieră.
DAF Trucks a început lucrul la proiectul EcoTwin în 2015. Formarea con-

În ceea ce privește EcoTwin, în
cadrul evenimentului, a fost organizat
un test cu trei camioane, cuplate în
convoi. Ușor de utilizat, perfect funcțională, noua tehnologie are toate șansele să joace un rol semnificativ, în
viitor. Am apreciat ușurința cu care se
poate forma convoiul și, de asemenea,
siguranța cu care un camion se poate
desprinde. Practic, pașii sunt cât se
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Doar 250 autovehicule pentru ediția limitată
aniversară 90 de ani

Cu ocazia aniversării a 90 de ani, DAF a lansat o ediție specială a modelului
XF. Camionul este echipat cu un pachet Premium, are elemente distinctive de
design, cabină Super Space și motor MX-13, cu o putere de 530 CP.

TelliSys: 20% mai
mult volum pentru
marfă

voaielor permite menținerea unui spațiu foarte mic între camioane, aspect
care asigură o reducere importantă a
rezistenței aerodinamice și, astfel, se
obțin diminuări ale consumului de carburant cu aproximativ 10% și, implicit,
ale emisiilor de CO2, cu același procent.
Putem anticipa beneficii și în ceea
ce privește traficul, prin reducerea
necesității depășirii camioanelor. Distanțele mai mici dintre camioane eliberează spațiul rutier, în timp ce lipsa
depășirilor reduce congestia benzii a
doua.
Bineînțeles, sistemele avansate
de asistență la condus, care permit
formarea convoiului, vor contribui, de
asemenea, la îmbunătățirea siguranței
rutiere.
Tehnologia avansată Wi-Fi-P permite sistemului de frânare să reacționeze de 25 de ori mai repede decât
un șofer uman.
Deși, din punct de vedere tehnic,
platooning-ul este posibil, mai sunt,
încă, multe teste de efectuat, pentru
a valida reacțiile sistemului în diferite
situații reale, ce pot fi întâlnite în trafic.
În plus, este nevoie de o largă acceptare din partea publicului și, bineînțeles, de anumite modificări legislative.
Astfel, reprezentanții DAF consideră
că tehnologia nu va fi disponibilă pe
piață înainte de 2022.
Pentru a susține acest efort, DAF
a început, recent, participarea la un
proiect de platooning, alături de alți
producători de camioane din UE, denumit Ensemble.

reprezintă, în general, o soluție eficientă pentru transportul pe distanțe lungi,
efectuat pe autostrăzi. Însă, chiar și
acolo, șoferii vor trebui să fie la volan,
gata să preia controlul, în caz de necesitate. Iar, la acest capitol, pot apărea
unele probleme legate de „monotonia”
la care șoferii vor fi supuși. Discutăm
de perioade lungi de timp în care nu
vor avea nimic de făcut și tot ce vor
vedea va fi spatele semiremorcii din
față (aflat foarte aproape). Însă nu pot
părăsi postul de conducere și gradul
de atenție trebuie să rămână relativ
ridicat. O soluție ar putea fi schimbarea, la anumite intervale, a locului în
convoi, astfel încât fiecare șofer să fie
primul, din când în când.
Este acest sistem începutul sfârșitului pentru meseria de șofer? Reprezentanții DAF nu cred acest lucru, ci,
mai degrabă, consideră că această
profesie va suferi anumite transformări.
Pentru a crea și mai multă experiență în legătură cu platooning-ul,
DAF va participa, în următorii doi ani,
la un test privind utilizarea sistemului
în condiții reale, pe autostrăzi din Marea Britanie. Acest experiment este
condus de Laboratorul de Cercetări
în Transporturi (TRL).

Pentru a spori și mai mult eficiența
transportului containerizat, a fost realizat proiectul TelliSys – un prototip al
unei combinații cap tractor – semiremorcă, având o înălțime de cuplare
foarte joasă, ce asigură o creștere a
volumului de încărcare cu 20%.
TelliSys a apărut ca un parteneriat
între IMA (Universitatea RWTH
Aachen), Asociația Intermodală Europeană, DAF, Gefco, GoodYear,
WECON și WESOB și are ca scop să
asigure transportul containerelor cu o
înălțime interioară de trei metri. Ca
urmare, poate fi obținut un volum de
încărcare de până la 100 mc.
Astfel, DAF a dezvoltat un cap
tractor Super Low Deck, prin coborârea șasiului și prin utilizarea unei suspensii spate foarte compacte. În combinație cu roțile de 22,5" pe axa
motoare, se obține o înălțime la cuplare de doar 85 cm. În plus, capul
tractorul a fost echipat cu o punte
adițională ușoară, având masa de 4 t,
cu roți de 17,5", pentru a obține o
masă totală a ansamblului de 44 t.
Pentru acest proiect, GoodYear a
dezvoltat noi anvelope, cu profil redus
și capacități mari de încărcare.
Tot pentru acest proiect, WECON
a dezvoltat o semiremorcă ușoară, cu
masă de 3.830 kg. Totodată, o nouă
generație de containere a fost dezvoltată, cu podea semnificativ mai sub-
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În plus, DAF colaborează cu Centrul pentru Inovații PACCAR din Silicon
Valley, care a fost deschis anul trecut.
Centrul coordonează dezvoltarea generației viitoare de autovehicule și
identifică noile tehnologii capabile să
crească performanțele în transport.
Accentul se pune pe tehnologii ce includ sisteme avansate de asistență
pentru șoferi, inteligență artificială, conectivitate a vehiculelor și realitate
augmentată.

Șoferul este, încă,
necesar

Trebuie menționat faptul că
platooning-ul nu înlocuiește șoferul.
Practic, fiecare camion trebuie să aibă
în cabină un conducător auto, iar, pe
drumurile secundare sau în zonele
urbane, șoferul trebuie să preia controlul asupra camionului. Platooning-ul
mai 2018........................................................................................................................................................
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țire, dar care menține aceeași capacitate de încărcare și rigiditatea la
torsiune.
Proiectul a fost finanțat prin fonduri
europene.

ANIVERSARE

Viitorul electric

Să nu credeți că electricitatea a fost
neglijată! DAF a participat la două
proiecte europene care să îi permită o
mai bună înțelegere a modului în care
propulsia electrică și cea hibridă pot fi
utilizate, eficient, în transporturi. În timp
ce DAF Convenient este un camion
care se axează pe optimizarea consumului de carburant și reducerea la
maxim a emisiilor de CO2, Ecochamps
are ca scop găsirea configurației celei
mai potrivite pentru ca tehnologia
hibridă să devină cât mai atractivă
pentru operatorii de transport.
DAF Convenient este un camion
hibrid în paralel, ce poate fi încărcat și
la priză. Motorul / generator electric are
120 kW și lucrează împreună cu un
motor diesel PACCAR MX-11. Motorul
electric este alimentat de baterii litiuion, cu o capacitate de 9 kWh, ceea ce
asigură o autonomie de 3-6 km. Astfel,
camionul va putea străbate centrul
orașului utilizând doar motorul electric,
adică obținând zero emisii și un nivel
de zgomot extrem de redus. O dată
părăsită zona urbană protejată, camionul utilizează motorul diesel, iar bateriile se încarcă prin recuperarea energiei
la frânare și prin utilizarea motorului
electric în modul de generator. Autovehiculul dispune de un sistem avansat,

90 de ani de inovații

Pe 1 aprilie 1928, Hub van Doorne a deschis un mic atelier pentru construcții,
în Eindhoven, Olanda. Inițial s-a ocupat doar cu sudarea și forjarea, însă
marea criză i-a inspirat pe Hub van Doorne și pe fratele său, Wim, să dezvolte
activitatea și către alte segmente.
În 1932, au început producția de remorci, iar compania și-a schimbat numele
în Van Doorne’s Aanhangwagen Fabriek (Fabrica de semiremorci Van
Doorne), prescurtat DAF. Șasiul sudat, o inovație pentru acele vremuri,
asigura o masă utilă ridicată, pentru remorcile și semiremorcile produse. În
1936, DAF a început producția remorcilor destinate containerelor, echipate cu
un sistem rapid de încărcare / descărcare a containerelor de pe vagoane.
În 1949, a început producția camioanelor, iar numele companiei a devenit Van
Doorne’s Automobiel Fabriek. Un an mai târziu a fost construită o nouă
fabrică și a început producția șasiurilor pentru camioane de 3, 5 și 6 t. La
început, au fost utilizate motoare pe benzină și diesel Hercules și Perkins,
însă din 1957 DAF a proiectat și produs propriile motoare. Printre inovațiile
DAF aduse motoarelor amintim sistemul turbo, turbo intercooling și ATi
(Advanced Turbo Intercooling), care au contribuit la obținerea unor motoare
mai puternice, mai economice și, totodată, mai puțin poluante.
În 2005, au fost lansate motoarele PACCAR MX care echipează, la ora
actuală, camioanele DAF și peste 40% din camioanele Kenworth și Peterbilt.
Cea mai recentă generație de motoare, MX-13 și MX-11, a asigurat, prin
inovațiile utilizate, o reducere a consumului de carburant cu 7%.
În 1996, DAF a devenit o companie PACCAR.

ce analizează drumul, în față, pentru
optimizarea performanțelor (optimizează utilizarea motorului diesel).
Designul special al autovehiculului
contribuie, de asemenea, la îmbunătățirea aerodinamicii.
Cel de-al doilea proiect, DAF
Ecochamps, reprezintă varianta comercială pentru un hibrid. Astfel, au fost
utilizate componente hibrid utilizate în
industria autoturismelor, cum ar fi motorul electric de 90 kW, acumulatorii,
convertorul... În acest mod, costurile de
producție se reduc semnificativ. Camionul a fost echipat cu un compresor

electric și, de asemenea, direcția este
asistată de către o pompă electrică.
Astfel, este posibilă oprirea motorului
diesel, în timp ce camionul rulează pe
autostradă. DAF Ecochamps recuperează energia atât din frânare, cât și
din căldura gazelor de eșapament,
pentru încărcarea bateriilor. Destinat
transportului pe distanțe lungi, acest
camion asigură o reducere a consumului de carburat cu 4-5%.

Radu BORCESCU
Eindhoven, OLANDA

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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ALCOA WHEELS

În ultimii ani, piața de transport mărfuri a început să se schimbe.
Concurența fiind din ce în ce mai mare, antreprenorii și-au dat
seama că trebuie să fie atenți la lucruri pe care nu le considerau
importante, în trecut.

P

roblemele cu greutatea mărfii
transportate sunt zilnice. De
prea multe ori, se întâmplă ca,
pentru a rămâne în cadrul legal, trebuie
să se renunțe la o parte din marfă sau
să se folosească un mijloc de transport
cu o sarcină utilă mai mare. Cei de la
Alcoa Wheels au soluția perfectă!
Alcoa este compania care a inventat,
în 1948, janta din aluminiu forjat. Jantele
sunt forjate dintr-un singur bloc de aluminiu și sunt cu mai mult de cinci ori mai
rezistente decât jantele din oțel și suportă
o sarcină de 71,2 tone, înainte să se deformeze, față de cele 13,7 t, la jantele clasice. Producătorul este atât de încrezător în durabilitatea jantelor, încât oferă o
garanție de 5 ani, fără limită de kilometri.

Sarcini utile crescute
cu până la 250 kg

În funcție de configurație și dimensiunea roților, jantele Alcoa Wheels
garantează reduceri de greutate de
până la 250 kg – cu atât crește sarcina
utilă a vehiculului – și o reducere
vizibilă de consum! Producătorul pune
la dispoziție, pe site, un calculator pentru determinarea amortizării investiției
(www.alcoawheelseurope.com).
Conductivitatea termică a jantelor
Alcoa este de trei ori mai mare decât
a celor clasice, motiv pentru care asigură o viață mai lungă anvelopelor, plăcuțelor de frână și o performanță ridicată la frânare. Jantele Alcoa Wheels

sunt forjate și prelucrate CNC 100%,
fapt ce contribuie la micșorarea rezistenței la rulare și determină o uzură optimă a anvelopelor și a suspensiei.
Și pentru că tuturor ne plac jantele
curate, strălucitoare, fără zgârieturi,
cei de la Alcoa oferă, pentru aproape
toată gama de jante, tehnologia brevetată Dura-Bright® EVO, un tratament de suprafață care penetrează
aluminiul, nu se va coji, crăpa, sau
coroda.
În concluzie, dacă doriți să reduceți
costurile de întreținere a vehiculelor,
să vă măriți veniturile, prin creșterea
sarcinii utile, sau, vă plac, pur și
simplu, jantele strălucitoare, fără zgârieturi, încercați gama Alcoa Wheels!
PUBLICITATE

TEHNIC

Jante care fac viața mai
ușoară!

Creștere
substanțială,
în 2017

FOCUS

RENAULT TRUCKS

În 2017, Renault Trucks a
înregistrat, la nivel
internațional, o creștere
semnificativă a numărului
camioanelor livrate, cu un
volum total de 49.930 vehicule
vândute. Constructorul francez
și-a consolidat poziția și a
înregistrat cea mai mare
creștere a cotei de piață, în
Europa și Franța.

P

entru Renault Trucks, anul trecut a marcat o creștere pe toate
planurile, cele 49.930 unități vândute reflectând o creştere de 4%. Pe segmentul de piață al vehiculelor de peste
6 t, volumele facturate au crescut cu 7%,
Renault Trucks înregistrând, aici, cea mai
importantă evoluție a sa, atât pe piața
europeană, cât și pe cea franțuzească.
Astfel, în 2017, producătorul francez a facturat, în Europa (exclusiv
Franța), 23.635 unități, în Franța –
21.409, iar, pe restul mapamondului,
4.886 unități.
Cu aceste rezultate, Renault
Trucks a câștigat 0,6 puncte de cotă
de piață în Europa, pe segmentul de
camioane de peste 16 t.

Succes pe o piață
constantă

În 2017, pe o piață europeană de
vehicule de peste 6 t care a înregistrat

o majorare de numai un procent,
Renault Trucks a crescut cu 7,7% și
a înregistrat cel mai mare avans în
termenii cotei de piață, cu +0,5 (total:
8,4%).
Gama medie, cu mase cuprinse
între 6 și 16 t, a scăzut ușor, la nivel
european, dar Renault Trucks și-a
menținut poziția, cota sa diminuându-se cu numai 0,1 puncte. Această
ușoară scădere poate fi explicată în
special prin retragerea D Cab 2 m de
pe piața comercială, în 2017. Acest
vehicul deținea 1,1 puncte de cotă de
piață.
După patru ani de creșteri, piața
europeană de camioane de peste 16 t,
cu un avans de 1,4%, s-a întors la nivelul din 2008. Renault Trucks a evoluat remarcabil pe acest segment, înregistrând creșteri pe majoritatea
piețelor europene și un avans general
al volumelor de 9,1%. Producătorul
francez a înregistrat cea mai mare

creștere dintre toți fabricanții de camioane, cu 0,6 puncte procentuale, atingând o cotă de piață de 8,7%.

Recâștigarea
piețelor
internaționale

La nivel internațional, Renault
Trucks este activ, în principal, în Africa
și Orientul Mijlociu. În 2017, volumele
au scăzut cu 4%, facturându-se 4.886
unități. Acest declin poate fi explicat
prin introducerea cotelor de import, în
Algeria. În ciuda acestui fapt, Renault
Trucks rămâne lider în rândul constructorilor europeni în regiunile africane de limbă franceză, cu 40% cotă
de piață în Algeria, pe segmentul de
peste 16 t.
Renault Trucks și-a crescut, de
asemenea, volumele cu 40% în Turcia,
pe o piață care rămâne destul de lentă.
În 2017, producătorul a deschis patru
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În România, Renault Trucks a livrat, anul trecut, 405 unități, marcând o
creștere de 12,8% față de 2016, în condițiile în care piața totală de vehicule
comerciale a înregistrat o scădere de 25%. Producătorul și-a crescut cota de
piață cu aproximativ un punct procentual, în condițiile în care nu a înregistrat
înmatriculări în România în contul unor mari companii externe.
Unul dintre cele mai remarcabile contracte realizate anul trecut este cel
încheiat în urma licitației publice pentru 200 de autospeciale de pompieri
Renault Trucks K, pentru IGSU, prin intermediul partenerului său, Grădinariu
Import Export, acestea urmând să fie livrate pe parcursul a patru ani.

noi puncte de vânzări și servicii, la
Izmir, Istanbul, Denizli și Ankara.
În Iran, Renault Trucks și-a reînnoit
colaborarea cu Arya Diesel Motors,
care vizează importul gamelor T, C și
K, precum și asamblarea gamei T.
În fine, 2017 a marcat lansarea
gamelor T, C și K în Chile.

Vehiculele uzate,
o afacere
strategică

În ceea ce privește vehiculele
uzate, pe o piață dificilă, Renault
Trucks și-a menținut volumele relativ
constante, cu 6.846 vehicule facturate
anul trecut. Producătorul a deschis
două noi centre de vehicule rulate, în
Dubai și la Budapesta, și a inaugurat
un atelier pentru conversia vehiculelor
uzate, în inima sitului său industrial
de la Bourg-en-Bresse, denumit Used
Trucks Factory.

În acest atelier, constructorul modifică vehiculele, astfel încât acestea să
îndeplinească în întregime necesitățile
clienților săi: capetele tractor sunt convertite în autoșasiuri și vehiculele destinate transportului de lungă distanță –
în unități destinate activității de șantier.
În 2017, au fost convertite 230 vehicule
uzate, obiectivul fabricantului fiind transformarea a 1.000 unități anual.
Renault Trucks a lansat o platformă
online pentru listarea vehiculelor uzate
disponibile. În timp ce, astăzi, este
focalizat doar pe expunerea acestora,
intenția este de a-l transforma într-un
site de e-commerce, până în 2020.

Servicii
post-vânzare

Serviciile post-vânzare reprezintă
un domeniu cheie pentru Renault
Trucks, deoarece de acestea depinde
succesul clienților săi. În 2017, con-

FOCUS

Renault Trucks în România, în 2017

structorul a înregistrat o creștere de
2,6% a cifrei de afaceri realizate în domeniul pieselor de schimb. De asemenea, a dezvoltat o gamă de contracte
de întreținere, al cărei grad de penetrare
a crescut cu 4 puncte procentuale.
Renault Trucks ar trebui să profite
în continuare de mediul favorabil de
afaceri și de rezultatele eforturilor pe
care le face. Constructorul tocmai a
recrutat 500 noi angajați (dintre care
300 în domeniul operativ) și 175 reprezentanți de vânzări, în rețeaua sa.
În plus, a deschis 35 noi puncte de
vânzări și servicii, în 2017.
Anul acesta, Renault Trucks se va
concentra pe pregătirile pentru lansarea unei game de camioane 100%
electrice și pe implementarea unei linii
dedicate de producție pentru acestea,
în uzina sa de la Blainville-sur-Orne.

Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Volvo FE Electric

Do uă mod el e
e l ec tri ce , î n tr ei
s ă ptă mân i
VOLVO TRUCKS

La numai trei săptămâni după lansarea primului autocamion
integral electric, Volvo FL Electric, compania își extinde gama de
produse cu încă un model propulsat prin intermediul acestei
resurse. Volvo FE Electric este proiectat pentru activități de
transport urban de mare tonaj și de colectare a deșeurilor, cu
sarcini maxime de până la 27 t. Comercializarea lui va demara, în
Europa, începând cu 2019.

„O

dată cu introducerea modelului Volvo FE Electric,
avem o gamă completă
de autocamioane cu motor electric
pentru operațiunile urbane și facem
încă un pas strategic în dezvoltarea
ofertei noastre totale privind soluțiile
de transport electrificate. Acest aspect
face posibile noi forme de cooperare
cu orașele care vizează îmbunătățirea
calității aerului, reducerea poluării fonice din trafic și reducerea ambuteiajelor la orele de vârf, deoarece operațiunile comerciale pot fi efectuate, în
liniște și fără emisii de gaze de eșapament, devreme dimineața sau noaptea
târziu”, afirmă Claes Nilsson, președintele Volvo Trucks.

Pe străzi, în Hamburg

Primul Volvo FE Electric, un autocamion de colectare a deșeurilor cu
o suprastructură dezvoltată împreună
cu cel mai mare carosier de autocamioane din Europa, Faun, va fi pus în
funcțiune la începutul anului 2019, în
cel de-al doilea mare oraș din
Germania, Hamburg.
„Hamburg, care a fost numit, în
2011, «Capitala europeană verde» a
UE, a acționat, intens și cu succes, pe
un front larg, pentru a spori dezvoltarea urbană sustenabilă și ecologică.
Acest lucru se aplică și în sectorul
transporturilor de pasageri, unde autobuzele electrificate Volvo sunt deja

introduse în rețeaua publică. Experiențele și dezideratele inerente acestei
activități fac ca Hamburg să fie un partener foarte interesant pentru noi”,
spune Jonas Odermalm, vicepreședintele departamentului de producție Volvo
FL și Volvo FE de la Volvo Trucks.
Prof. dr. Rüdiger Siechau, director
general la Stadtreinigung Hamburg,
întrevede un potențial enorm de beneficii legate de mediu, în ceea ce privește folosirea autocamioanelor electrice
în orașe.
„În prezent, fiecare dintre cele 300
de vehicule obișnuite de colectare a deșeurilor emite anual aproximativ 31.300
kg de dioxid de carbon. Un autocamion
de colectare a deșeurilor cu alimentare
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Volvo FE Electric

Volvo FL Electric

• Autocamion alimentat integral cu energie electrică, pentru distribuție,
colectarea deșeurilor și alte aplicații în condiții urbane, cu o capacitate de
16 tone pentru masa totală maximă autorizată.
• Lanț cinematic: motor electric cu putere maximă de 185 kW (putere
continuă de 130 kW), cu transmisie Volvo, cu două viteze. Cuplu maxim
motor electric de 425 Nm. Cuplu maxim pe puntea spate de 16 kNm.
• Stocarea energiei: baterii litiu-ion, însumând 100 – 300 kWh.
• Autonomie: până la 300 km.
• Încărcare: sunt disponibile două sisteme diferite de încărcare. CCS2: putere
maximă de încărcare de 150 kW curent continuu. Încărcare cu putere
redusă: putere maximă de încărcare de 22 kW curent alternativ.
• Timp de încărcare: de la baterii goale până la baterii complet încărcate:
încărcare rapidă 1 – 2 ore (încărcare curent continuu), încărcare pe timp de
noapte până la 10 ore (încărcare curent alternativ) cu o capacitate maximă a
bateriei de 300 kWh.

electrică, pe baterii, care efectuează un
ciclu complet de activitate, de opt până
la zece ore, reprezintă un progres
tehnologic. Un alt beneficiu este faptul
că Stadtreinigung Hamburg generează
energie electrică neutră din punct de
vedere climatic, care poate fi utilizată
pentru încărcarea bateriilor.”
Volvo FL Electric

LANSARE

• Autocamion alimentat integral cu energie electrică, pentru distribuție,
destinat colectării deșeurilor și altor aplicații în condiții urbane, cu o masă
totală maximă autorizată de 27 de tone.
• Lanț cinematic: două motoare electrice cu putere maximă de 370 kW (putere
continuă de 260 kW), cu transmisie Volvo, cu două viteze. Cuplu maxim
motor electric de 850 Nm. Cuplu maxim pe puntea spate de 28 kNm.
• Stocarea energiei: baterii litiu-ion, 200 – 300 kWh.
• Autonomie: până la 200 km.
• Încărcare: sunt disponibile două sisteme diferite de încărcare. CCS2: putere
maximă de încărcare de 150 kW curent continuu. Încărcare cu putere
redusă: Putere maximă de încărcare de 22 kW curent alternativ.
• Timp de încărcare: de la baterii goale, până la baterii complet încărcate (300
kWh): CCS2 – 150 kW în aproximativ 1,5 ore; încărcare cu putere redusă în
aproximativ 10 ore.

Mai multe
aplicații

Noul Volvo FE Electric va fi disponibil în mai multe variante, pentru diferite tipuri de activități de transport. De
exemplu, varianta cu cabină cu acces
coborât de la Volvo, care ușurează intrarea și ieșirea și care îi oferă șoferului o posibilitate de control optim
asupra traficului din zona înconjurătoare. Mediul de lucru pentru șofer cunoaște, la rândul său, o îmbunătățire,
ca urmare a unui nivel scăzut de zgomot și a funcționării fără vibrații. Capacitatea bateriei poate fi optimizată,
pentru a corespunde nevoilor individuale, iar încărcarea are loc fie prin
rețeaua de alimentare, fie prin stații de
încărcare rapidă.
„Soluțiile noastre pentru transportul
electrificat sunt concepute pentru a
satisface nevoile specifice ale fiecărui
client și ale fiecărui oraș. Pe lângă
vehicule, vom acoperi și alte aspecte
importante, de la analiza service, la
finanțare și servicii de întreținere, prin
rețeaua noastră de centre și de ateliere
de service din întreaga Europă. Am
dezvoltat, de asemenea, parteneriate
strânse cu furnizorii de infrastructură
de alimentare cu energie”, spune
Jonas Odermalm.
Adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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INOVAȚIE

VOLVO TRUCKS ȘI VOLVO CARS

D i al og î n tr a f i c ,
m a i p uț i n e p e ri c o l e

Volvo Trucks introduce un serviciu bazat pe cloud, denumit
Connected Safety, care permite autocamioanelor și autoturismelor
Volvo să se avertizeze unele pe celelalte despre situațiile periculoase
întâlnite în trafic. Prin această colaborare inovatoare, doi producători
independenți de vehicule permit autoturismelor și autocamioanelor
pe care le fabrică să-și transmită, în timp real, informații.

V

ersiunea Connected Safety
pentru autoturisme a fost lansată, de către Volvo Cars, în
2016. Întrucât Volvo Trucks implementează, acum, propria versiune a acestui serviciu, autocamioanele și autoturismele se pot avertiza reciproc
despre potențialele pericole. Acest lucru este posibil deoarece cele două
companii își împărtășesc informații privitoare la siguranță, prin intermediul
serviciilor cloud ale acestora.
„O colaborare extinsă între diferiți
participanți la trafic reprezintă una dintre cele mai importante soluții pentru
îmbunătățirea nivelului de siguranță
rutieră. Dacă mai multe vehicule pot
face schimb de informații, în timp real,
despre starea traficului, riscul de producere a accidentelor se va reduce.
Prin serviciul Connected Safety, deschidem o poartă spre viitor, cu speranța că tot mai mulți producători de vehi-
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cule ni se vor alătura”, afirmă Carl
Johan Almqvist, Director al departamentului pentru siguranța traficului și
a produselor, din cadrul companiei
Volvo Trucks.

Alertă la momentul
oportun

Connected Safety este conceput
să trimită avertizări vehiculelor aflate
în apropiere, conectate la acest serviciu, ori de câte ori un șofer activează
luminile de avertizare în caz de pericol.
„Un vehicul oprit pe marginea drumului, într-un unghi cu vizibilitate redusă, riscă să fie lovit din spate, coliziune
ce poate avea consecințe grave. O
avertizare trimisă din timp oferă șoferilor tuturor autoturismelor și autocamioanelor din apropiere aceeași
oportunitate de a încetini, de a adapta
viteza de deplasare în funcție de starea traficului și de a evita coliziunile”,
afirmă Carl Johan Almqvist.
Pe termen lung, serviciul bazat pe
cloud poate fi extins prin funcții suplimentare, destinate creșterii nivelului
de siguranță.

Sisteme de siguranță suplimentare pentru prevenirea accidentelor, oferite de
către Volvo Trucks:
- Control activ al vitezei de croazieră, care îl ajută pe șofer să mențină o distanță
constantă prestabilită față de vehiculul din față.
- Avertizare de coliziune cu frână de urgență: concepută să îl atenționeze pe
șofer în privința riscului unei coliziuni cu un vehicul din față și să activeze
frânele, dacă este nevoie.
- Sistem avertizare a șoferului: îl anunță pe acesta când este cazul să ia o pauză,
dacă detectează semne de atenție redusă din partea persoanei aflate la volan.

„Pe măsură ce tehnologia este îmbunătățită constant și tot mai multe vehicule sunt conectate la acest sistem,
informațiile, transmise în timp real, vor
constitui o completare importantă
adusă diferitelor sisteme inteligente
pentru siguranța și asistența rutieră a
șoferilor, instalate pe autocamioanele
din prezent. Connected Safety marchează începutul unei noi etape în
ceea ce privește eforturile noastre de
a promova conducerea în siguranță a
vehiculelor și de a preveni accidentele”,
spune Emanuele Piga, director al departamentului de dezvoltare a soluțiilor
și noilor servicii pentru clienți, din cadrul
companiei Volvo Trucks.
Inițial, Volvo Trucks va implementa
serviciul Connected Safety pentru

autocamioane noi, în Suedia și Norvegia, unde Volvo Trucks și Volvo Cars
dețin o cotă semnificativă din înmatriculările anuale de vehicule noi.

Primul pas,
în 2018

Când sunt activate luminile de
avarie, autocamionul transmite un
semnal, prin telefonul mobil, conectat
la internet, al șoferului, către serviciul
cloud al companiei Volvo Trucks. De
acolo, informația este trimisă mai departe, către serviciul corespunzător al
companiei Volvo Cars. Apoi, o alertă
este transmisă tuturor autoturismelor
și autocamioanelor conectate, care se
apropie de locul în care se află
vehiculul ale cărui lumini de avertizare
în caz de pericol au fost activate.
Sistemul va fi disponibil în Suedia
și Norvegia, în anul 2018. Connected
Safety se poate instala pe modelele
Volvo FH16, Volvo FH, Volvo FM și
Volvo FMX, echipate cu sistemul integrat pentru servicii și infotainment
Volvo Trucks, în funcție de configurațiile autocamioanelor și de serviciile
alese.
Volvo Cars pune la dispoziție serviciul Connected Safety în cazul tuturor modelelor noi: Volvo XC60, Volvo
XC90, Volvo XC40, Volvo S90, Volvo
V60 și Volvo V90.

Adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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DRIVE-TEST

MERCEDES-BENZ

... ideile din spatele
volanului de Sprinter

După ce, la începutul anului, am luat parte la lansarea internațională a
celei de-a treia generații de Mercedes-Benz Sprinter, prima ce se
bazează pe filosofia adVANce, acum, am luat loc și în spatele volanului.

D

espre istoria glorioasă a acestui model, am discutat în articolul din luna februarie, dar
nu și despre sentimentul pe care îl ai,
atunci când conduci această mașină.
După cum ne așteptam încă de la
lansare, interiorul, mai ales cel echipat
cu sistemul MBUX, ce are un display
de 10,25 inch, este unul „spațial”, de
neașteptat să se regăsească „într-o
dubă”, fapt ce-ți schimbă dispoziția încă
din momentul în care te așezi pe scaun.
N-apuci să te minunezi prea mult,
pentru că, „la concurență” cu sistemul
MBUX, este și volanul. Wow! ... și asta
cred că acoperă toată gama de atribute
ale acestuia. După ce te freci puțin la
ochi, încerci să-ți dai seama la ce te
ajută toate acele comenzi de pe volan.
Nu dispera dacă nu le identifici instant,
e greu cu tehnologia de ultimă oră, dar
și după ce le stăpâneeeești... Una
peste alta, am pornit la drum. Cutia de
viteze automată, deși era vorba de cea
în 7 trepte (7G-Tronic Plus) nu cea în
9 (greu de prins la teste exemplarul cu
această cutie), cuplată la motorul de
3.0 l (6 cilindri în V) de 190 CP, transformă condusul într-o plăcere, cel puțin
dacă ești un împătimit al mașinilor. Nici
nu vreau sa mă gândesc ce rafinament

„emană” varianta superioară, cea în 9
trepte, ce are un convertizor automat
de cuplu. Vivacitate, eleganță, confort,
siguranță, sunt doar câteva din elementele ce pot caracteriza senzația întâlnită
pe timpul plimbării cu această generație de Sprinter.

Mai mult decât o
utilitară

Noul Sprinter a trecut de această
barieră, nu este doar un vehicul de
transport marfă. Asta s-a și dorit. Este
o soluție. Mercedes-Benz Vans trece
printr-o transformare, de la un producător de vehicule, la un furnizor de
soluții complete de transport și mobilitate. Noul Sprinter este prima serie
de modele care încorporează filosofia
adVANce și pune primele soluții, din
această inițiativă viitoare, pe drum.
• Oferă eficiență crescută, datorită
conectivității la internet: cu cele mai
recente opțiuni de conectivitate și serviciile de conectare Mercedes PRO
Connect, noul Sprinter devine parte
a IoT (Internet of Things – Internetului
lucrurilor). Controlul mai simplu al flotei
și comunicarea optimizată între managerul de flotă și șofer sunt printre ino-

vațiile menite să ușureze și să eficientizeze munca de zi cu zi.
• Opt pachete cu servicii de conectivitate, pentru conectare online:
la lansarea pe piață a proiectului
Mercedes PRO Connect ca opțiune,
în 19 țări europene vor fi introduse
opt pachete dedicate parcului auto,
vehiculului, șoferului și servicii de localizare. Acestea includ, spre exemplu,
supravegherea vehiculelor, operarea
lor, comunicarea cu flota, gestionarea
întreținerii și reparațiilor și un jurnal
de bord digital al șoferului. Noile servicii pot fi folosite cu noul sistem multimedia MBUX, care utilizează un ecran
HD de 7 sau 10,25 inch, control tactil
și control vocal intuitiv.
• Adaptabil până la ultimul detaliu:
peste 1.700 de variante diferite ale
noului Sprinter pot fi generate, prin
combinarea tipurilor de caroserie, a
configurațiilor unităților, a cabinelor, a
lungimilor corpului, a tonajelor și înălțimilor compartimentelor de încărcare.
Asta face ca noul Sprinter să fie vehiculul potrivit pentru o gamă largă de
nevoi și sectoare de transport.
• Tracțiunea față și noile transmisii:
pe lângă sistemul clasic de propulsie
(tracțiune spate) și tracțiunea integrală,
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Fișă tehnică:

DRIVE-TEST

Model: Sprinter
Motorizare: 3.0 l
Putere: 190 CP
Cuplu maxim: 440 Nm
Transmisie: automată, 7G-TRONIC
Plus
Sarcină maximă: până la 5,5 t
Capacitate de încărcare: până la
17 mc
Preț: 19.990 Euro (preț de pornire
în Germania)

Ștergătoarele Wet Wipes, volanul și sistemul MBUX, printre „vedetele” acestei ediții.

paleta este completată cu un sistem
de tracțiune față. Din motive de design, sarcina utilă a acestei versiuni
crește cu 50 kg, comparativ cu modelul anterior, și are un prag de încărcare mai mic cu 80 mm, ceea ce face
ca încărcarea / descărcarea și accesul
/ ieșirea să fie mai convenabile.
Principalele caracteristici tehnice ale
noului Sprinter includ două transmisii
nou dezvoltate pentru tracțiunea față
– o transmisie automată cu convertizor
de cuplu în nouă trepte, dar și o
transmisie manuală în 6 trepte.

• Habitaclul: optimizat ergonomic
și confortabil – aceste aspecte transformă cabina într-un loc de muncă
plăcut. Îmbunătățirile includ scaune
ce au o formă ergonomică, pornire fără cheie și un sistem mai bun de climatizare.
• Zona cargo este practică și cu o
capacitate mare de încărcare. Capacitatea maximă de încărcare este de
17 mc, cu o sarcină de până la 5,5 t.
Iluminarea, folosind tehnologia LED,
asigură o vizibilitate optimă în compartimentul de marfă, iar ușile din spate

pot fi deschise mai ușor, pe pereții
laterali ai van-ului.
• Liderul în domeniul siguranței:
Mercedes-Benz Vans își îndeplinește
rolul de inovator în introducerea tehnologiilor moderne de siguranță, în
segmentul de vehicule mari. Sistemele
de asistență și control disponibile
pentru noul Sprinter includ, de exemplu, o cameră de mers înapoi, care
își prezintă imaginea în oglinda retrovizoare, un pachet modern de parcare,
cu o vedere de jur-împrejur, 360°, și
un senzor de ploaie, plus un sistem
integrat, Wet Wipers. Lichidul de spălare este trecut prin brațele ștergătoarelor, pulverizat direct în fața lamelor
ștergătoarelor și șters fără întârziere
– pentru o vizibilitate optimă, chiar și
în timpul procesului de ștergere.
• Îmbinarea formei și a funcționalității: o dată cu a treia generație, exteriorul Sprinter-ului intră într-o nouă
eră, în care nu sunt doar solicitate
calitățile sale în rezolvarea problemelor de transport. Vehiculele din flotele moderne devin, din ce în ce mai
mult, și reprezentanții companiilor și,
mai ales, în întreprinderile mici și mijlocii, acestea sunt, în mare măsură,
o carte de vizită. Strategia de design
a Mercedes-Benz, stabilită în sectorul
automobilelor, creează baza pentru
acest lucru și se remarcă printr-o linie
de design curată și rafinată.
Alexandru STOIAN
Amsterdam, OLANDA

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Acolo unde se
avântă vulturii

Noile provocări din piața transporturilor cer măsuri speciale,
în particular în zona de motivare și pregătire a angajaților.
Am discutat despre cele mai bune „rețete” de training, dedicate
firmelor de transport, cu Sandor Gabor, președinte IFPTR.

Ziua Cargo: Ce
simbolizează noua imagine
IFPTR, vulturul?
Sandor Gabor: Vulturul simbolizează clienții IFPTR – patroni, manageri și șoferi ai firmelor de transport.
Nouă ne-a plăcut, întotdeauna, ideea
de a ridica oamenii. Dacă interlocutorii
noștri devin mai buni, avem, la rândul
nostru, garanția că putem deveni mai
buni.
Imaginea aleasă și simbolistica acesteia au pornit de la un studiu de
piață – vulturul este o simbioză a prezenței spiritului de a șofa, dincolo de
trivialitatea de a se declara, fiecare,
stăpân al șoselelor. Nu ai inamici, dacă
nu te comporți ca atare – vulturul nu
are inamici naturali. În același timp,
vulturul este o ființă pragmatică și urmărește atingerea unui anumit scop.
Cel de-al doilea simbol este legat
de ideea de a renaște din propria cenușă. La mijlocul vieții sale, vulturul cunoaște o îmbătrânire fizică aparent incompatibilă cu viața – ciocul, ghearele,
penele, crescute excesiv, îi blochează
mișcarea. Vulturul își ia inima în dinți
și reușește să se refacă într-un termen
previzibil (își smulge singur penele și
își rupe ciocul), apoi ajunge să trăiască
din nou, tot atât cât a trăit înainte.
Ideea renașterii, a reînvierii ne urmărește pe fiecare dintre noi și, poate,
într-o mai mare măsură, pe șoferi.
Practic, în fiecare zi, trăim eșecuri, iar,
apoi, trebuie să ne ridicăm din ele, iar
șoferii trăiesc intens sentimentul eșecului.
Schimbarea imaginii a fost însoțită
și de schimbări în produsele IFPTR.
Noile programe IFPTR țintesc creșterea utilității și se bazează pe transformarea regulilor în principii.

Cum caracterizați piața în
legătură cu pregătirea în
transporturi?
Cursurile obligatorii au cunoscut,
începând cu anul trecut, o creștere.
Este firesc, deoarece depășim acel
regres rezultat ca urmare a două componente principale – căderea natalității
în anii ’90-’95 și impunerea vârstei

Sandor
Gabor

„Oamenii nu au nevoie să fie
învățați să se descurce în viață,
ci au nevoie să fie ajutați să se
regăsească în sinea lor, pentru
că, astfel, vor avea forța de a
avansa mai rapid.”

minime pentru obținerea permisului
pentru camion la 21 de ani (schimbare
survenită în 2013). Astfel, se explică
panica instalată în piața muncii, în ultimii doi ani.
Sporul demografic a însemnat o
scădere cu 22% a potențialilor oameni
interesați să devină șoferi, peste care
s-au suprapus 300.000 de persoane
scoase, automat, din zona șoferiei,
prin majorarea vârstei la care puteau
„Până acum, am vorbit despre
șoferii care au plecat și despre cei
care urmează să plece. Trebuie să
schimbăm focusul, pe șoferii care
urmează să vină.”

obține permisul categoria C. Statistic
vorbind, ar însemna 20.000 de oameni
care ar fi devenit șoferi, dar nu au fost
lăsați. Iar, acum, tocmai aceste persoane încep să vină la școlarizare,
împlinind, deja, vârsta necesară.
De anul trecut, am depășit perioada cea mai grea, deja se înregistrează
creșteri – în 2017, am înregistrat o
creștere de 20% la începători și una
de 15% pentru cei care vin la prelungire. Anul acesta, vom cunoaște, probabil, o stabilizare, iar cifrele vor rămâne neschimbate pe termen lung
(15 ani). Această situație este sinonimă cu o criză – din punct de vedere
demografic, avem o linie dreaptă. Abia
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„Angajatorii trebuie să aibă în
vedere că nu banii pe care îi dau
pentru o pregătire corectă sunt
mulți, ci sumele pierdute sunt
mari, dacă rămân în firmă șoferii
neinstruiți.”

în 2010, avem următorul val demografic, până atunci va fi o constanță.
Există soluții administrative, cum ar
fi scăderea vârstei pentru obținerea categoriei C, înapoi la 18 ani. Astfel, am
alimenta piața, „artificial”, cu încă 20.000
de persoane, în următorii trei ani, iar,
astfel, cei 15 ani de stabilitate / criză,
se reduc cu trei. Sigur, apoi, va trebui
să ne asumăm o cădere mai pronunțată.
O altă decizie care ar putea ameliora situația este legată de oficializarea statutului de șofer colaborator.
Acordând posibilitatea șoferilor de a
funcționa ca un PFA sau SRL, s-ar
eficientiza activitatea acestora.

Ce ar trebui să facă
transportatorii, pentru a
ameliora criza din piața
muncii?
Sunt două lucruri pe care ar trebui
să le facă. Să se promoveze și să
apese acele butoane care stimulează
loialitatea șoferilor – șoferii să se simtă
bine în postura în care sunt (să le
placă atribuțiile primite), să le placă și
colectivul și să le placă și șeful. Prima
temă pe care îndrăznesc să o trasez
transportatorilor – să posteze pe
YouTube filmulețe de 2-3 minute în
care să promoveze nu afacerea, ci
excelența de a lucra la firmă, într-un
scenariu regizat, în care se vorbește
despre acei șoferi care sunt parteneri
de nădejde ai patronului. Povestea
angajaților ar trebui promovată, valorile respectate, și nu firma.
A doua chestiune este legată de
creșterea semnificativă a efectelor pe
care le au anunțurile în presa publicată. Presa a devenit o foarte bună
cale de recrutare. Însă, și aici, trebuie
schimbat macazul, de la prezentarea
firmei și a avantajelor oferite, către
povești despre șoferi. Resursa umană
trebuie promovată.

Ați dezvoltat programe
opționale de pregătire.
Cum se desfășoară
acestea?
Serviciile ofertate fie vizează grupuri foarte mari – training-uri motivaționale raportate strict la principii,
pentru a oferi cât mai multe răspunsuri
la întrebările „de ce se întâmplă anumite lucruri” (cu ei sau în mediu), fie
sunt legate de pregătirea practică individuală – este cea care funcționează
cel mai bine.

În cadrul pregătirii individuale,
însoțim șoferii, în timpul efectuării sarcinilor curente și, astfel, dublăm parcursul respectiv, fie cu evaluare prealabilă, urmată de instruire practică, fie
cu auditarea conducătorului auto.
În cadrul IFPTR, există un corp special format pentru aceste programe de
pregătire. Trei ani de zile am lucrat la
formarea acestei echipe. Acești specialiști sunt distribuiți în diverse regiuni
ale țării și, astfel, putem răspunde tuturor solicitărilor. Sunt oameni pentru care
această meserie este o vocație și sunt
capabili să dovedească un devotament
și o empatie ieșite din comun, în relaționarea cu cei pe care îi pregătesc.

Cine contractează aceste
cursuri de pregătire
opționale?
Firmele cu viziune de dezvoltare
certă, care realizează că singurul motor real care funcționează în firmă este
resursa umană și vor un răspuns la
întrebarea „de ce funcționează motorul”, contractează aceste servicii, care
cresc semnificativ stabilitatea angajaților și îi fac mai conștienți de activitatea desfășurată. Astfel, elemente
rutinate capătă o valență de conștient,
care permite o gândire și o acțiune
mult accelerate. Toate training-urile
vizează capacitarea sau recapacitarea
individuală. Până la urmă, performanța
este împiedicată de creșterile exponențiale ale diverselor poveri (încărcări
inutile) suportate de fiecare individ în
parte și, mai ales, de șoferi. De exemplu, de multe ori, motivul încărcării cu
energii negative este legat de faptul
că șoferii nu apucă, sau nu au inspirația să dea replici. Astfel, aparenta
vulgaritate sau comportamentul agresiv nu acoperă altceva decât frustrările
interioare, generate de refuzul recunoașterii propriei identități.
Un om poate fi omorât în mod lent
și foarte dureros, prin lipsa de atenție.
Este o condamnare la moarte care înjumătățește, zilnic, energia angajaților.
Nu este, neapărat, un neajuns al angajatorilor, ci mediul este cel care nu
favorizează comunicarea cu cel de lângă tine. Există tentația, cel puțin în cazul șoferilor, de a se raporta la o a treia
persoană, și aici intervine trainerul.
Cele mai multe comenzi de auditare le-am primit pentru dispeceri și
manageri – persoane cu relații zilnice
intense sau monotone. Ei sunt pasibili
„Merită înscris la un curs de
pregătire facultativ, relativ scump,
numai șoferul care și-a câștigat
banii pentru a suporta costurile –
a muncit măcar un an la companie
și a dovedit că este statornic și se
poate lucra cu el.”

„Pentru unii angajați, viața a
devenit prea complexă și se tem
că nu mai pot face față. Astfel,
și-au pierdut speranța, chiar dacă
nu recunosc acest lucru.”

de a fi „umbriți” de toate aceste poveri,
pe care și le asumă involuntar. Mintea
lor trebuie antrenată, pentru a se putea concentra pe activitatea desfășurată la acel moment – când este la
birou, mintea să fie concentrată pe
respectiva activitate, când este la volan, să fie concentrat pe șofat...

Noile tehnologii ce
echipează vehiculele
comerciale impun noi
tactici în pregătirea
șoferilor?
Suntem privilegiați prin faptul că
avem o relație cu Scania – gestionăm
training-urile la predarea camioanelor
noi. Astfel, suntem „condamnați” să
ținem pasul cu noile tehnologii. Categoric, strategiile de șofat trebuie adaptate, pentru a utiliza corect noile sisteme. Avantajul este legat de faptul că
există o constanță principială în ceea
ce privește tacticile de conducere.
Abordarea IFPTR este aceea de a oferi
tactici de conducere, și nu doar tehnici
de conducere. Iar tacticile suferă, doar,
schimbări de nuanță, în timp, în ciuda
evoluțiilor tehnice. Astfel, noutățile de
ordin tehnologic își găsesc mai ușor
locul în interiorul tacticilor deja stabilite
și șoferii se adaptează mai ușor.

Cum arată, astăzi, IFPTR?
Anul trecut, am mai înființat un punct
de lucru și avem doi noi colaboratori.
Încercăm să ne facem ambasadori toți
cei 35.000 de cursanți care aleg, an de
an, IFPTR. Majoritatea reprezentanțelor
noastre sunt strict specializate pe perfecționarea profesională în transporturi
și au la bază o experiență practică vastă. Avem avantajul că, în transporturi,
lumea învață cu drag – trebuie să fii
documentat și este un avantaj să îți
structureze și explice materia cineva,
fără a fi obligat să o străbați singur.
Practic, cele două ore de curs devin
timp câștigat. Este îmbucurător să vedem șoferi cu peste 25 de ani de experiență care pleacă, după ora de curs,
cu zâmbetul pe buze. Nu știu dacă putem să îi învățăm lucruri noi, însă îi ajutăm să coaguleze mai multă înțelepciune și ne sunt recunoscători pentru asta.
Un punct forte al IFPTR este faptul
că ne îngrijim de ei și pe durata valabilității atestatului – continuăm să
comunicăm cu șoferii.
Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Consiliere psihologică
pentru șofer?

În articolele trecute, am atras atenția asupra performanței, asupra
personalității, asupra evoluției și dezvoltării, în general; firmă, manageri,
dispeceri și șoferi. Mulți o să vă gândiți că faceți, deja, prea mult pentru
șoferi, le mai trebuie și consiliere psihologică? Răspunsul este, în anumite
situații, da. Și o să vă explic în ce constă această consiliere.
care încep toate cu „dacă...”. Dispecerii
upă luni de zile de trafic, sinSuccint, un caz
gurătate și presiune, în fiecare
pierd timp și energie cu explicații. Firma
concret

D

șofer există tendința de a renunța, de a pleca la altă firmă, crezând
că altele sunt condițiile de muncă. Prin
consiliere, șoferul înțelege că are nevoie
de o gestionare a stresului, presiunii
resimțite și a furiei acumulate din trafic,
din timpul așteptării la încărcare, descărcare, cât și a problemelor familiale.
Problemele familiale consumă energie
și atenție. În general, șoferul vorbește
când nu mai poate și, atunci, zice:
„vreau să plec”. Ca noi toți, de altfel.

Suntem suma
gândurilor noastre

Gândirea pozitivă versus gândirea
negativă. Cu toții avem șoferi pozitivi,
cu ei ne auzim cel mai puțin la telefon,
ei soluționează orice apare neașteptat,
pentru toate lucrurile există o soluție și
se „leagă” cursele. Nu așteaptă prea
mult la încărcare / descărcare, prind rar
aglomerație în trafic, poliția îi oprește rar
și, de multe ori, te anunță, după ce au
plecat de la control, că a fost totul ok.
Știu să își facă programul astfel încât
locul în care efectuează pauza să fie
de relaxare și să aibă tot ce le trebuie
în parcare.
Cu toții avem și șoferi negativi, cu
ei ne auzim des la telefon. Tot ce apare
neașteptat este o problemă. Mai greșesc traseul când se grăbesc, stau, pierd
programarea de la ferry-boat, când îi
oprește poliția pentru control, sună imediat la firmă, se panichează, au scenarii

pierde bani.
Consilierea psihologică privind
gândirea pozitivă și schimbarea perspectivei face minuni cu astfel de
șoferi și-i poate transforma în oamenii
de care avem nevoie în firmă.
Am avut un șofer care, venit din
cursă, a vrut să-și dea demisia. După
o discuție cu el, am aflat că s-a temut
pentru viața lui, atunci când i s-au furat
actele, în Slovenia. Rezultatul din mintea lui a fost să asocieze teama cu firma la care lucra. După această discuție, nu numai că a rămas la firmă, ci
a și învățat o lecție: aceea de a fi atent
și responsabil, în orice moment. De
câteva luni, este unul dintre șoferii cu
care firma se aude la telefon mai rar.

Accidente

Când se întâmplă un accident (minor), pentru șofer este semnificativ și-i
crește anxietatea pentru viața lui. Intervine momentul în care se gândește că
nu merită să facă această meserie și
să își pună viața în pericol pentru banii pe care-i primește (oricât ar primi)
și caută și alte motive pentru a pleca
din firmă, având grijă să spună tuturor
colegilor acest gând despre viață.
În ultimul an, la cabinet, cererile pentru consiliere de la șoferii de TIR implicați
în accidente rutiere au crescut. Într-un
accident, firma pierde o mare parte
financiară. Un șofer, pe lângă partea
financiară, se „pierde” pe sine și familia.

Vă prezint, succint, ultimul caz avut
la cabinet. Șofer de TIR, comunitate, 35
ani, căsătorit, 2 copii. În urma accidentului pe care el l-a provocat, și-a pierdut
un picior. După un an de zile de spitalizare și operații, poate purta o proteză.
Moralul lui este la pământ, depresia a
apărut deja, soția are nevoie de el, la
fel și cei doi copii și nu îi mai poate ajuta
pe niciunul așa cum și-ar dori și ar fi
normal. Sentimentul inutilității s-a instalat
și e foarte dureros. Al doilea copil a venit
la două zile după ce soția a aflat de
accidentul lui, născut prematur. Copilul
are probleme cu inima și, de un an de
zile, a suferit mai multe operații.
Ați spune că el este de vină și,
chiar, a produs pagube foarte mari firmei. Dar să ne întoarcem la importanța selecției oamenilor în firma noastră. Șoferul de care v-am spus era
agresiv la volan și de-a lungul timpului,
până la 35 de ani, produsese „mici”
accidente, așa cum le denumea el.

3 variante

Psihologii dețin o mulțime de teste,
inclusiv pentru măsurarea agresivității la
volan. Așadar, predicția comportamentului pentru predispoziția către accidente
era clară. În această situație, erau 3
variante, din punct de vedere psihologic:
a) angajare pentru o perioadă scurtă de timp, până avem un alt șofer;
b) așteptăm următorul șofer, mai
potrivit;
c) intervenim cu o scurtă consiliere
psihologică, pentru ca șoferul să conștientizeze comportamentul lui la volan
și ce efecte pot exista.

Tu ce ai alege?

Pentru alte țări din Europa și
pentru SUA, consilierea psihologică
a șoferilor de TIR intră la capitolul „siguranța circulației, conducere preventivă și sănătate mentală”.

Andreea GHEORGHE

Psiholog specializat în psihologia
transporturilor

gheorghe.andreeaioana@yahoo.com
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Concediul – un
rău necesar!

„Acum trebuie să
muncim, ne vom
odihni în paradis.”
Juan Bosco

Nu mai este mult și vine vara, vara care, pentru mulți,
înseamnă concediu, înseamnă relaxare și odihnă, la munte sau la
mare. Pentru cei care lucrează în industria transporturilor rutiere,
vara înseamnă, însă, o perioadă extrem de activă, perioadă în care
atât pentru transportatorii de marfă, cât și pentru cei de persoane,
mașinile „funcționează la foc continuu“.

A

ud tot felul de scuze ale unor transportatori, care
nu și-au mai luat vacanță de ani de zile și care își
amintesc, nostalgici, cum a fost ultimul concediu.
„Afacerea nu va mai merge cum trebuie fără mine, nu
pot pleca acum, în toiul unui proiect important, nu pot risca
să îmi iau concediu acum, când sunt atâtea comenzi și atât
de mult de lucru...” Vă sună cunoscut toate variantele, nu?
Ne pricepem să găsim motive pentru orice renunțare,
fără să ne gândim, de fapt, cât de multe pierdem, punându-ne pe noi pe locul 2, 3, sau 4.

S-a acreditat ideea că, până la urmă, important este să
te odihnești, zilnic, suficient, pentru a înlătura stresul
prelungit, de la locul de muncă. Prin odihna zilnică, nu se
poate recupera, însă, decât o parte din tensiunile unei zile
de muncă. Fără o perioadă mai lungă care să implice odihna,
dar nu numai, stresul nu dispare complet, el se acumulează
și duce, în timp, la epuizare fizică, emoțională și psihică.
Concediul reprezintă supapa prin care o mare parte
din energiile negative, acumulate în timp, se pot elimina.

Concediul în sine, pe lângă faptul că reprezintă, obiectiv,
o perioadă în care suntem scutiți, în mod legal, de a veni
la locul de muncă fiind plătiți, este un deziderat la care ne
raportăm, voluntar sau nu, tot timpul, așteptarea vacanței
fiind printre lucrurile care ne motivează să ne desfășurăm
activitatea profesională în bune condiții, depășind
momentele dificile sau oboseala.
În activitatea din transporturi, ca, de altfel, în toate domeniile
de activitate, după o perioadă îndelungată de muncă, poate
apărea, mai mult sau mai puțin evident, sindromul Burnout.
Puțin cunoscut, poate, ca terminologie, consecințele
acestui sindrom sunt cunoscute, pe propria piele, de mulți
transportatori. Stresul prelungit poate duce la o stare de
epuizare fizică, psihică și emoțională. Sindromul Burnout
este considerat a fi boala profesională a secolului, iar
cazurile se înmulțesc de la an la an, potrivit Oxford Journals.
De cele mai multe ori, acest fenomen apare fără să ne dăm
seama, ne ia prin surprindere și ne seacă de energie,
lăsându-ne epuizați și, chiar, demoralizați.

Din păcate, unii transportatori, în timpul concediului,
nu fac decât sa schimbe ambianța și locul biroului, de la
sediul firmei, pe malul mării! ... În rest, muncă și iar muncă...
Ca să își îndeplinească, într-adevăr, rolul pentru care a
fost creat, un concediu trebuie să fie concediu! Este vorba
despre un concediu care implică, pe lângă odihnă, și alte
activități. Măcar pe perioada acestuia, trebuie schimbate
obiceiurile nesănătoase și producătoare de stres cu unele
bazate pe flexibilitate, proactivitate, atenție și grijă față de
propria persoană.

Sindromul Burnout

... muncă și iar muncă, pentru
patroni...

... și pentru șoferi

Și pentru șoferi, lipsa unui concediu real duce la
fenomene negative în plan fizic, psihic și comunicațional.
Se poate argumenta, în cazul șoferilor de TIR, că, după
câteva luni petrecute „în șa”, aceștia au parte de „un
concediu” până la următoarea plecare. Din nefericire, forțați,
de multe ori, de situația reală, mulți șoferi, atunci când stau
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Într-o lume tot mai nesigură,
securitatea activității de transport,
mai ales în zona bunurilor de valoare,
este o provocare tot mai mare. Și,
pentru că pe agenda conferinței Ziua
Cargo din luna mai se află acest
subiect, iar reprezentanții
Transported Asset Protection
Association (TAPA) sunt alături de
noi, am întrebat WebEye cum
abordează telematica această
problemă.

acasă, nu se odihnesc cu adevărat; unii se ocupă de agricultură, alții muncesc mai mult acasă, decât la serviciu...
La fel se întâmplă și cu șoferii de transport persoane.
Situația acestora are caracteristici speciale. Deși șoferii
de transport persoane au un regim de viață mai echilibrat,
și la aceștia apar probleme, legate de starea de oboseală, de surmenaj psihic. Gradul de responsabilizare a
șoferilor este altul, atunci când transportă oameni. Și să
nu uităm că lucrul cu oamenii este cel mai greu. Activitatea
de conducere a unui autocar presupune, pe lângă deplasarea acestuia în siguranță, și colaborarea, comunicarea
cu pasagerii transportați. Pasageri care, la rândul lor, sunt
personalități, cu dorințe, comportamente, atitudini diferite,
cărora șoferul trebuie să le facă față.
Iată de ce și pentru șoferi (indiferent de marfă sau de
persoane) concediul este necesar. Un concediu adecvat,
în care să lase acasă problemele și gândurile negative,
inclusiv pe cele legate de locul de muncă.
Concediul reprezintă nu numai o cale de remontare
fizică și psihică, dar și un semnal, pentru șofer, că patronul are grijă de el, un mod de motivare profesională și
de fidelizare – mai ales în condițiile crizei de șoferi.

O binemeritată tragere de suflet

M

onitorizarea, în timp real, a traseului încărcăturii
este esențială, deoarece pot fi observate imediat
problemele apărute în timpul cursei. În cazul unui
vehicul monitorizat, poziția sa este cunoscută, în orice
moment, iar poliția poate primi informații precise pentru a
interveni. Soluția Truck Navigator, dezvoltată de WebEye,
aduce elemente noi, în ceea ce privește planificarea și
monitorizarea cursei, iar, dacă se constată devierea de la
traseul stabilit, compania de transport este alertată, în timp
real.
Tot Truck Navigator pune la dispoziția șoferilor o hartă
cu peste 22.000 de spații de parcare în UE, iar dispecerii
pot include pe ruta vehiculului respectiv doar acele parcări
care sunt păzite. În cazul transporturilor de mare valoare,
sunt destul de curente jafurile din camion, care survin
atunci când mașina oprește în parcare sau la benzinărie.
În aceste condiții, WebEye a gândit „butonul de panică”.
Cu alte cuvinte, este vorba despre o alarmă pe care
sistemul telematic o declanșează, atunci când constată
deschiderea ușii remorcii sau deteriorarea prelatei, sau
orice alt tip de intrare prin efracție.
În concluzie, nu se mai poate vorbi, astăzi, de transport
sigur, în absența soluțiilor telematice. Doar știți vorba, paza
bună trece primejdia rea! (Meda IORDAN)

VIAȚA VĂZUTĂ PRIN PARBRIZ

Telematica
descurajează
jafurile
asupra
camioanelor

Am prezentat doar câteva argumente pentru ca atât
patronii, cât și conducătorii auto să-și ia concediu, chiar
dacă acest lucru este greu vara, anotimpul cel mai propice
pentru transporturile rutiere.
Până la urmă, rândurile de față nu sunt decât o
pledoarie pentru o binemeritată tragere de suflet, după
un an în care ne-am gândit la orice și oricine altcineva
decât la noi.

Psiholog pr. Cristian SANDU
Cabinet de psihologie autorizat

E-mail: psih.cristian.sandu@gmail.com

Mobil: 0751 364 575
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INTERVIU

ASKO, DE 10 ANI ÎN ROMÂNIA

Misiunea noastră:
informarea completă
a clientului!

În 10 ani de activitate pe piața românească a asigurărilor, am
identificat un risc major: acela de a nu fi informat, de a nu
cunoaște drepturile și răspunderile din contractul de transport.
Ne-a explicat Alin Dicu, Branch Manager Asko International
Insurance Broker, atunci când ne-a oferit un interviu despre
activitatea brokerului de asigurări pe plan local.

Ziua Cargo: Cum arată,
astăzi, activitatea din
România?
Alin Dicu: Piața de transport este
foarte dinamică și cunoaște progrese
în mod constant. Noi am intrat, în
2008, pe piața din România și a fost
necesară o perioadă de analiză și
identificare a nevoilor. Astăzi, după 10
ani de activitate, pot spune că am
evoluat mult, iar nivelul de organizare
și profesionalism, pe care îl regăsim
în cadrul multor companii de transport,
reflectă standardele occidentale cu
care suntem în permanent contact.
Din ce în ce mai multe firme românești
sunt în căutarea unui partener în domeniul consultanței în managementul
riscului și al contractelor de asigurare,
un partener care să ofere consultanță
specializată și suport la un nivel tot
mai ridicat. În acest moment, putem
spune mai mult decât faptul că noi,
Asko, suntem brokerul de asigurare
specializat în transport și logistică; mai
exact, am absolvit și specializarea pe
piața particulară din România, după
cei 10 ani împliniți cu succes.

Care sunt principalele
aspecte care au asigurat
dezvoltarea activității?
Am început prin pionierat, cu un
obiectiv precis, să punem bazele unui
nou standard de parteneriat între transportator și brokerul de asigurare. Am
deschis, acum 10 ani, un nou drum, un
drum al normalității, și o parte din calea
către o piață mai stabilă, mai solidă și
mai conștientă de valoarea unui
parteneriat de calitate. Ne-am asumat
rolul de a ne prezenta cu servicii de
consultanță și suport la un nivel cât
mai ridicat, întotdeauna orientați către
informarea corectă și continuă a pieței
de transport. Faptul că facem parte din

familia Asko Assekuranzmakler (Group)
a fost piatra de temelie pentru noi.
Inovația și conceptele noi în
contractele de asigurare au
dat o nouă formă protecției, în
lumea transportului din
România.

Alin
Dicu

Evident, toate aceste lucruri au fost
posibile pentru că am investit, continuu,
în calificarea profesională a angajaților.
Suntem o echipă! Specialiștii în răspunderea transportatorului (CMR) alături de consultanții, competenți și prietenoși, pentru daunele CASCO, împreună
cu onestitatea și seriozitatea departamentului de vânzări, cât și promptitudinea și vigilența departamentului de
subscriere și administrare a contractelor
de asigurare, sunt principalele aspecte
care au asigurat dezvoltarea activității
în acești 10 ani.

Cum a evoluat oferta, în
această perioadă?
Pentru un rezultat bun, oferta trebuie să fie prezentată în urma identificării nevoii clientului. În urmă cu 10
ani, am identificat un risc major în piața de transport, acela de a nu fi informat, de a nu cunoaște drepturile și
răspunderile din contractul de transport. Ne-am dat seama, imediat, de
importanța acestui aspect și, de aici,
a început misiunea noastră, aceea de
a oferi o consultanță completă. Astfel
spus, pe lângă acoperirea segmentului
de asigurare, să oferim consultanță
pentru înțelegerea răspunderii transportatorului (CMR), astfel încât acesta
să își poată perfecta contractele cu
clienții în mod corect, să își înțeleagă
obligațiile și, după caz, să îl putem
consilia și apăra, de fiecare dată când
are nevoie de noi. Cât despre despă-

gubire, este responsabilitatea noastră
să soluționăm dosarele de daună.
Fiind un broker internațional, între
primii 5 brokeri, la nivel European,
specializați exclusiv în transport și
logistică, putem oferi soluții de asigurare pentru toate riscurile specifice domeniului. De la consultanta pentru
contractul de răspundere CMR, asigurare CARGO, asigurare de flotă „all
risks” CASCO și RCA. Iar, pe lângă
cele menționate, putem acoperi toate
riscurile particulare și specifice activității de transport și logistică, pe care
le identificăm în analiza de risc pe
care o facem împreună cu clientul.
Absolut toate contractele sunt elaborate ținând cont de dinamica pieței de
transport și de noile particularități ce
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apar, construind, astfel, alături de partenerii noștri.

De multe ori, transportatorii se
rezumă la a privi asigurările
doar ca pe o cheltuială, nu ca
pe un instrument financiar de
protecție a propriei companii,
ceea ce reprezintă cu adevărat.

Concluzionând, putem spune că
nevoile operatorilor romani privind
asigurările sunt destul de mari, fapt
care nu este conștientizat încă. Nu ne
rămâne decât să ne continuăm misiunea și să informăm corect și complet.
O dată cu informarea clientului, cresc
și exigențele, astfel încât rezultatul
este unul excelent: responsabilizează
furnizorul și sporește competiția, spre
servicii de calitate.
România se află pe drumul spre
o piață a asigurărilor solidă și matură.
Trebuie să ținem cont de faptul că nu

„Un om informat este un
om protejat” – credem
în sensul acestei propoziții
și avem convingerea că nu
se poate asigura un
domeniu care nu se înțelege și
nu se cunoaște în profunzime.

Apreciez că poate fi îmbunătățită
modalitatea prin care se comunică
sau nu se comunică, în diferite situații,
în transport. Diplomația nu este sinonimă obedienței, ci, pur și simplu,
poate fi metoda prin care ne putem
spune, în mod liber, punctul de vedere
în parteneriatul de afaceri.
Respectul, Încrederea, Curajul
sunt vertebre esențiale pentru un mediu de afaceri sănătos.

Ce planuri
de viitor aveți?
Ne propunem să continuăm ceea
ce am făcut până acum, să oferim
suport și consultanță de calitate, produse superioare de asigurare, dar și
să ne consolidam bunele relații cu partenerii și să deschidem noi parteneriate.
Știm că trebuie să ne implicăm și
mai mult în formarea unei piețe mature
și suntem mândri că, acum 10 ani,
am început acest lucru în România,
mai ales că, în ultimii ani, am observat
și alți brokeri care ne urmează, prin
diferite concepte de asigurare similare,
prin apariții la evenimente și tot mai
multă implicare în informarea clientului.
Planurile noastre înseamnă să ne
asumăm și mai mult rolul de consultant specializat în transport și să
păstrăm vie concurența loială, astfel
încât, în final, piața din România să
fie principalul beneficiar.
Mulțumim tuturor partenerilor noștri
pentru încrederea acordată și suntem
onorați să continuăm, împreună, cu
responsabilitate și profesionalism.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
PUBLICITATE

INTERVIU

Există specificitate pentru
piața românească?
Piața din țara noastră este cât se
poate de specifică. Este, încă, tributară
obișnuinței de a acorda un interes
destul de redus produselor de asigurare și serviciilor oferite în domeniu.

putem fi buni la toate. Este nevoie să
ne specializăm, iar transportul este o
activitate complexă, cu riscuri particulare și specifice.
În prezent, există, în ofertele asigurătorilor locali, produse care nu pot
răspunde nevoilor specifice ale transportatorilor, și nu neapărat din motiv
de necunoaștere a conceptului de asigurare, ci ca o consecință a necunoașterii riscului din activitatea de
transport, ce are nevoie să fie asigurat.
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Ultimele porțiuni din
Autostrada Sibiu –
Pitești, la licitație
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere
(CNAIR) a lansat licitațiile pentru proiectarea și construirea
ultimelor două porțiuni din Autostrada Sibiu – Pitești (123 km), ce
însumează peste 68 de kilometri.

L

icitația pentru loturile de capăt
ale autostrăzii, respectiv Sibiu
– Boița și Pitești – Curtea de
Argeș, a fost lansată în luna iunie
2017, iar ofertele au fost depuse în
luna octombrie, însă nu a fost ales,
până acum, câștigătorul. Sunt 9 oferte
pentru proiectarea și execuția Lotului
1 Sibiu – Boița (valoarea estimată,
fără TVA este de 765.838.999 lei) și
8 oferte pentru Pitești – Curtea de
Argeș (30 km, valoare estimată de
1.834.035.567 lei, fără TVA). De asemenea, în luna martie, anul acesta, a
fost scoasă la licitație Secțiunea 4
Tigveni – Curtea de Argeș, în lungime
de circa 10 km. Pe această porțiune,
va fi construit un tunel de circa 1,35
km, în zona de traversare a dealului
Momâia.
Ultimele tronsoane – care sunt și
cele mai lungi – au fost împărțite în
două licitații. Prima se referă la proiectarea și execuția Secțiunii 1 Sibiu
– Boița, Lot 2, între km 13+170 – km
14+150 și Secțiunii 2 Boița – Cornetu,
între km 14+150 – km 44+500. „Secțiunea 1 Sibiu – Boița, Lot 2, are o
lungime de 0,98 km și se situează pe
teritoriul județului Sibiu. Secțiunea 2
Boița – Cornetu are o lungime 30,35
km și se situează pe teritoriul județelor
Sibiu (km 14+150 – km 25+200) și
Vâlcea (km 25+200 – km 44+500)”,
precizează CNAIR.
Principalele lucrări pe aceste
secțiuni prevăd construirea a 9 tunele,
cu o lungime de 4,95 km, a 51 structuri, cu o lungime totală de aproximativ
10,91 km, precum și consolidarea de
versanți / susținere corp autostradă,
pe o lungime de aproximativ 14.000
metri liniari.
A doua dintre aceste ultime licitații
prevede proiectarea și execuția Secțiunii 3 Cornetu – Tigveni, între km
44+500 – km 81+900. „Secțiunea 3
Cornetu – Tigveni are o lungime de
37,40 km și se situează pe teritoriul
județelor Vâlcea (km 44+500 – km
62+000) și Argeș (62+000– 81+900).

Principalele lucrări pe aceste secțiuni
prevăd construirea unui tunel, cu o
lungime de 1,70 km, a 55 structuri, cu
o lungime totală de aproximativ 15,77
km, precum și consolidarea de versanți / susținere corp autostradă pe o
lungime de aproximativ 5.650 metri
liniari”, precizează CNAIR.

Traseu

Traseul Autostrăzii Sibiu – Pitești
este compus din 6 secțiuni: Secțiunea
1 Sibiu – Boița, de la km 0 la km 15,
asigură legătura cu DN 7 (Defileul Văii
Oltului), prin continuarea autostrăzii
existente; Secțiunea 2 Boița – Racovița, de la km 15 la km 43; Secțiunea
3 Racovița – Văleni, de la km 43 la
km 72, asigură continuitatea autostrăzii prin Valea Băiașului, făcând conexiunea dintre Defileul Oltului și Defileul
Văii Topologului; Secțiunea 4 Văleni

– Curtea de Argeș, de la km 72 la km
90, traversează Valea Topologului și
face conexiunea cu localitatea Curtea
de Argeș; Secțiunea 5 Curtea de
Argeș – Pitești, de la km 90 la km
123+037, leagă localitatea Curtea de
Argeș cu orașul Pitești și autostrada
existentă prin Valea Argeșului; Secțiunea 6 constă în reabilitarea a 14 km
din DN 73C – drum de legătură între
Nodul Rutier Tigveni și Râmnicu
Vâlcea – precum și construirea a 2,5
km de drum nou.
Lucrările la Autostrada Pitești –
Sibiu sunt estimate să înceapă anul
acesta, la primele porțiuni (capete).
Proiectul tehnic prevede realizarea a
6 tuneluri – cele mai lungi la Poiana,
de 1,7 km, și două de câte 1,5 km la
Lazaret – și 10 noduri rutiere. Potrivit
Master Planului General de Transport,
investiția va costa circa 1,6 miliarde
euro, sumă ce va fi cofinanțată ma-
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siv din fonduri europene, atât în exercițiul financiar 2014 – 2020, cât și din
următorul buget european (2020 –
2026). Aceasta va fi prima autostradă
care va traversa Munții Carpați și va
face legătura între Muntenia și Transilvania. Realizarea ei este deosebit
de importantă, întrucât va permite deplasarea neîntreruptă pe autostradă a
mașinilor începând de la București,
până la granița cu Ungaria.

Contract pentru
finalizarea pasajului
de pe Centura Arad

CNAIR a semnat, cu firma Implenia
Baugesellschaft m.b.H., contractul pentru finalizarea lucrărilor de construire
a pasajului denivelat pe Centura Arad
(DN7 km 540+248) peste CF Arad –
București, după ce șantierul a fost
abandonat, de primul constructor, după
numai 21% din lucrări. Valoarea noului
contract este de 25.665.184 lei (TVA
inclus), iar durata de execuție este de
12 luni și garanție 24 de luni.
Proiectul va avea o lungime de
722 m, din care pasajul va fi de 322 m,
iar rampele de 400 m. Lățimea pasajului va fi de 13,60 m și va cuprinde
două piste pentru bicicliști. Anterior,
acest obiectiv a fost contractat cu Asocierea SC Confort S.A. Timișoara și
S.C. VEL Service S.A. București, contractul fiind reziliat, în 28.11.2014, pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale. Lucrările rămase de executat
până la finalizarea obiectivului constau
în devieri și protejări ale rețelelor electrice, de apă, telecomunicații, iluminat
pasaj; lucrări pasaj constând în continuarea unor lucrări la pilele pasajului,

tablier, grinzi, benzi pentru bicicliști,
rampe.
„Finalizarea proiectului este importantă pentru desfășurarea fluentă și
în condiții de siguranță a circulației pe
DN7. În acest moment, circulația peste
calea ferată Arad – București impune
circa 74 de închideri ale barierei de
tip SAT, cu o durată medie de închidere a barierelor de 170 de minute în
24 de ore, fapt ce conduce la înregistrarea zilnică a unor importante pierderi în exploatare, din cauza staționării
autovehiculelor la barieră”, precizează
CNAIR.

4 oferte pentru
Pasajul Mogoșoaia

CNAIR a primit patru oferte la licitația pentru proiectarea și construirea
Pasajului Mogoșoaia, de pe Centura
București, peste DN 1A. Valoarea estimată, fără TVA, a contractului este de
32.945.818 lei. Au depus oferte: Asocierea Implenia Baugesellschaft m.b.H
– Hidroconstrucția SA; Asocierea
Metabet CF SA – Consitrans SRL –
Dalex Grup SRL; PORR Construct
SRL; Asocierea PST Group JSC –
PST Construction Works SRL–
Alpenside SRL –Total Road SRL;
Strabag SRL. Durata contractului este
de 6 luni – proiectare, 24 luni –
perioada de execuție a lucrărilor și 60
luni – garanție (ce poate crește la 96
luni, respectiv 120 luni, în funcție de
perioada de garanție ofertată).
„Obiectul contractului îl reprezintă
realizarea pasajului peste DN1A și a
rampelor aferente, precum și a bretelelor 7 și 8. Pasajul va fi amplasat pe
Centura București, între km 66+540

și km 67+340. Lungimea totală a pasajului este de 112,6 m”, precizează
CNAIR.

Finanțare europeană
pentru Centura
Tecuci

CNAIR a elaborat și depus aplicația de finanțare pentru construirea
Variantei de Ocolire Tecuci, în vederea
obținerii de fonduri nerambursabile
alocate prin Programului Operațional
Infrastructură Mare 2014 – 2020. Este
vizată construirea a 6,945 km de
drum, 10 podețe, două pasaje peste
calea ferată și trei intersecții la nivel:
două de tip giratoriu și una „în cruce”.
„Proiectul prevede îmbunătățirea condițiilor generale de circulație, ca urmare a realizării rutei de ocolire prin
obținerea unor economii de timp de
33,18 minute / zi”, precizează CNAIR.
Totodată, are ca scop înlăturarea anumitor probleme, cum sunt viteza redusă pentru automobile și camioane,
congestia traficului urban pe durate
care depășesc sensibil „ora de vârf”,
aspecte de siguranță, poluarea atmosferică produsă de traficul de camioane
în traversare.
Valoarea totală a investiției este
de 76.542.735,65 lei (cu TVA) și va
fi finanțată prin POIM 2014 – 2020
astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională (46.313.318 lei),
25% contribuția proprie (15.437.772
lei), restul de 14.791.644 lei reprezentând TVA.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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Penalizări la Lotul 3
Lugoj – Deva

Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a inspectat șantierele
Autostrăzii Lugoj – Deva și s-a declarat extrem de nemulțumit de
mobilizarea slabă a constructorului pe Lotul 3 (de 21 kilometri),
care a fost, deja, penalizat cu 1,5 milioane euro.

V

izată este, de fapt, o asociere
de constructori, alcătuită din
companiile Teloxim, Comsa,
Aldesa Construcciones și Arcadis
Eurometudes.
„Lucrau doar 90 de muncitori și 70
de utilaje. Mare parte din echipă a fost
retrasă imediat după ce ministrul
Lucian Șova a plecat de pe șantier.
Stadiul fizic și financiar al acestui
tronson este de 82%. Pe Lotul 3, a
apărut o serie de probleme, din cauza
lucrărilor neconforme și a mobilizării
slabe a antreprenorului, cu care reprezentanți ai MT și CNAIR poartă, de
aproape un an, nenumărate discuții
pentru remediere”, informează MT.
„Pe Lotul 4 al Autostrăzii Lugoj –
Deva (22 km), firmele asociate – SC
Tehnostrade SRL și SC Spedition
Umb SRL – sunt foarte bine mobilizate: 700 de oameni pe șantier și 300
de utilaje. Se lucrează în ritm susținut,
iar stadiul fizic de execuție este 76%.
Mai sunt necesare lucrări precum cele
de la nodul Șoimuș – lucrări de infrastructură, suprastructură și rampe
pasaj – și de finalizat elemente de
siguranță a circulației”, precizează reprezentanții ministerului, după inspecția ministrului Șova pe șantier.

Experiment cu
reciclare la rece

Până în 18 mai, circulația rutieră
pe DN21A a fost închisă, pe sectorul
de drum cuprins între km 0+000 (Bărăganu) – km 21+126 (Țăndărei), pentru
execuția lucrărilor de reparații la sistemul rutier. Este un sector experimental, cu reciclare la rece. În funcție de
rezultate, CNAIR va decide dacă va
continua astfel de lucrări. Până la finalul reparațiilor, toate categoriile de autovehicule circulă pe următoarea rută
ocolitoare: intersecția DN21A km 0+000
cu DN21 km 57+780 (Bărăganu) –
intersecția DN21 km 89+680 cu DN2A
km 66+050 (Slobozia) – intersecția
DN2A km 90+250 – DN21A km 23+366
(Țăndărei).

Podul de la
Mărăcineni de pe
DN2, în șantier

Podul de la Mărăcineni (județul
Buzău), situat pe DN2 la km 114+570,
a intrat în reparații, astfel că traficul
rutier este restricționat. „În urma consultărilor purtate cu reprezentanții administrației publice locale, Poliției

Rutiere și ai principalelor asociații profesionale ale patronatelor din transporturi, pe perioada desfășurării lucrărilor, circulația vehiculelor rutiere se va
desfășura astfel: a) în zilele de luni
până joi, inclusiv, traficul se desfășoară în ambele sensuri pe podul nou de
la Mărăcineni, pe o bandă pentru fiecare sens de deplasare; circulația este
semaforizată și dirijată de piloți de trafic,
cu sprijinul Poliției Rutiere; b) circulația
vehiculelor mai mari de 7,5 t, cu
excepția celor destinate exclusiv transportului de persoane, este restricționată
vineri, între orele 10:00 – 22:00,
sâmbătă, între orele 8:00 – 18:00 și
duminică, între orele 12:00 – 22:00;
Circulația vehiculelor rutiere mai mari
de 7,5 tone, cu excepția celor destinate
exclusiv transportului de persoane, este
restricționată și în zilele de sărbătoare
legală: 27 mai și 28 mai (prima și a doua
zi de Rusalii) – între orele 12:00 – 22:00;
15 august (Adormirea Maicii Domnului)
– între orele 12:00 – 22:00”.

Reparații la carosabil,
în Vama Albița

Drumarii de la DRDP Iași execută
lucrări de reparații a carosabilului în
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Ultimatum pentru
constructorii CF
Podul Mureș –
Coșlariu

„În această zonă, s-au definit 6 tronsoane experimentale, s-au făcut deja
expertize și studii de fundare pentru
stabilirea capacității tehnice de teren,
deci, din acest moment, aveți la dispoziție 4 luni pentru terminarea lucrărilor în zonă”, le-a transmis constructorilor Ion Gavrilă.
Directorul general al CFR SA a inspectat șantierul de execuție a lucrărilor de modernizare pe tronsonul de
cale ferată Simeria – Sighișoara, de
173,47 km. El a verificat obiectivele
feroviare finalizate, precum și stadiul
de execuție a lucrărilor aflate în desfășurare, la ora actuală, la linii, peroane, punctele de oprire, poduri, tuneluri
sau substații de tracțiune de pe întregul traseu Sighișoara – Ațel – Micăsasa – Coșlariu – Vințu de Jos – Simeria, unde se înregistrează un grad de
execuție cuprins între 83% și 98%.
Gavrilă le-a reamintit constructorilor că se așteaptă „la o implicare proactivă în ceea ce privește calitatea lucrărilor și respectarea termenelor de
finalizare, iar orice problemă care poate afecta asigurarea unui front normal
de lucru să fie analizată, pe viitor, în
mod direct, între constructor, consultant și reprezentanții companiei”.
La finalul inspecției, reprezentanții
CFR SA au purtat discuții și cu reprezentanții constructorilor care modernizează infrastructura și suprastructura
feroviară, pe cele 4 șantiere deschise
între Gurasada și km 614.

CFR modernizează 14
poduri și podețe

Lucrările la calea ferată din zona
variantei de traseu Podul Mureș –
Coşlariu, de pe secția Coșlariu – Micăsasa, se află în mare întârziere, din
cauza problemelor apărute la terenul
de fundare. Directorul General al CFR
SA, Ion Gavrilă, a dat termen 4 luni
constructorului să finalizeze investiția.

CFR SA a început lucrările de modernizare a 14 poduri și podețe din
județele Argeș, Olt, Dolj, Gorj, Mehedinți și Sibiu, incluse în două contracte,
în valoare de 34,2 milioane de lei.
Fondurile provin 25% din bugetul Statului și 75% din fonduri externe nerambursabile. Lucrările sunt executate de
SC Arcada Company SA, iar perioada
de implementare este de 36 de luni
(execuție + garanție), pentru fiecare
lot în parte.

Lotul I cuprinde 3 poduri și 2 podețe, iar Lotul III, 4 poduri și 5 podețe.

Pistele Aeroportului
„Henri Coandă”, la
reparații
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Vama Albița, în baza unui protocol încheiat de CNAIR cu Direcția Generală
a Finanțelor Publice (DGRFP) Iași –
în administrarea căreia se află suprafața de drum supusă reabilitării. Drumul este situat pe raza comunei Drânceni (localitatea Râșești, județul
Vaslui), aferentă Biroului Vamal de
Frontieră Albița. „Astfel, cel mai solicitat punct vamal de la granița României
cu Republica Moldova va beneficia
de reabilitarea carosabilului, în anul
Centenarului Marii Uniri”, precizează
CNAIR.
Costul lucrărilor a fost estimat la
aproximativ 4 milioane lei, suprafața
în lucru fiind echivalentul asfaltării a
aproximativ 7 km de drum național.
„În ceea ce privește finalizarea lucrărilor, deși termenul prevăzut în
protocol este 31 decembrie 2018,
DRDP Iași estimează că acestea vor
dura maxim o lună de zile. Acest lucru
este posibil prin prisma faptului că
lucrările vor fi efectuate în totalitate în
sistem de regie proprie, cu material
produs la stația de preparare a mixturilor asfaltice de la Vaslui a CNAIR,
cu utilajele și echipele companiei”,
asigură CNAIR.

La Aeroportul Internațional „Henri
Coandă” București, se execută lucrări
de reparații la cele două piste. Potrivit
Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), primele lucrări se realizează pe o suprafață de 3.050 mp
și constau în înlocuirea dalelor de
beton degradate pe platforma 1 și pe
căile de rulare aferente.
Graficul prevede și lucrări de întreținere a stratului de uzură la calea de
rulare Oscar, prin frezare și așternerea
unui nou strat asfaltic (9.500 mp), apoi
lucrări de întreținere a stratului de uzură la calea de rulare Delta.
CNAB precizează că această
primă fază a lucrărilor face parte
dintr-un amplu program de măsuri de
remediere a suprafețelor pavate din
Aeroportul Internațional „Henri
Coandă” București, plan care prevede,
printre altele, operaționalizarea pistei
2 (08L-26R) și a balizajului luminos
de categorie III A.
Secretarul de stat în Ministerul
Transporturilor, Ionel Minea, a declarat
că primele lucrări vor fi încheiate în
luna mai, iar, în iunie, se va termina
cu tot șantierul. „În data de 20 iunie,
pista 2, care, în acest moment, are
un prag și operăm pe ea doar pe
2.200 m, va fi operațională 100%.
Adică, inclusiv acest prag care acum
prezintă neconformități va fi dat în
exploatare în condiții de siguranță,
normale”, a declarat el.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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Curierii români,
în topul calității
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FORUMUL ROMÂN DE CURIERAT ȘI SERVICII POȘTALE

A cincea ediție a Forumului Român de Curierat și Servicii Poștale
s-a desfășurat, pe 18 aprilie, la Hotel InterContinental București și
a adus în prim plan provocările unei piețe, care, potrivit
estimărilor, ar trebui să depășească 500 milioane euro, în acest
an. Față în față s-au aflat reprezentanții celor mai importante
companii de profil, ai Autorității Naționale pentru Administrare și
Reglementare în Comunicații (ANCOM), ai magazinelor online,
precum și furnizori de servicii financiare sau echipamente și
tehnologii destinate acestui sector.

C

reșterea calității serviciilor,
provocările și modalitățile de
a rămâne competitiv, într-un
mediu de business în continuă schimbare, implementarea de servicii inovative și tehnologii de automatizare și
eficientizare în domeniul logistic, poștă
și curierat sunt principalele subiecte
dezbătute cu ocazia evenimentului organizat de Govnet.

ANCOM vrea libertate
de alegere pentru
clientul final

„Mă bucur să constat că soluții
digitale inovative, implementate la
nivelul altor state europene, au fost
integrate și la noi. Am în vedere dezvoltarea unor puncte de colectarea a
trimiterilor poștale amplasate în punctele de lucru ale retailer-ilor, dezvoltarea de servicii de parcel lockers și,
inclusiv, de servicii de secure electronic parcel lockers. De asemenea sistemele automate de preluare – predare
a trimiterilor poștale și aplicațiile mobile
pentru urmărirea coletelor au intrat,
deja, în normalitatea zilelor noastre”,
a apreciat Eduard Lovin, vicepreședinte ANCOM, menționând că autoritatea și-a propus să analizeze piața
serviciilor poștale prin prisma evoluțiilor legate de dezvoltarea comerțului
electronic și a implicațiilor acestuia
asupra dinamicii segmentului de curierat. „În esență, am vrea să existe o mai
mare libertate de alegere pentru cumpărătorii magazinelor online, în privința

furnizorului care livrează pachetul. Ca
întotdeauna, reglementările noastre
vor fi adoptate în urma consultării cu
operatorii din piață și doresc să vă
asigur că veți găsi, în continuare, în
autoritate, un partener de dialog”, a subliniat Eduard Lovin.

Adrese cu probleme

În contextul creșterii calității realizării trimiterilor poștale, Cristi Petcu,
manager general al PinkPost, a solicitat sprijinul ANCOM, pentru dezvoltarea unui proiect privind sistematizarea
adreselor. „Sunt câteva milioane de
scrisori, în special facturi, care sunt expediate în fiecare lună, pentru că, din
nefericire, sub 40% dintre români au
adrese de e-mail. Pot să vă asigur că,
în mediul rural, sub 15% dintre destinatari au un număr și o cutie poștală
la poartă”, a explicat Cristi Petcu.
Vicepreședintele ANCOM s-a declarat dispus să susțină, la nivelul
autorităților centrale, o soluție care să
genereze, ulterior, un mod de a acționa, la nivelul autorităților locale, pentru
o semnalizare corectă a adreselor.

Servicii Premium,
la tarif standard

În ciuda problemelor privind infrastructura, România se bucură, însă, de
servicii de curierat cu o calitate superioară celor furnizate în alte state, inclusiv în Vestul Europei. „Nivelul de servicii pe care îl oferim noi clienților din

România este mult superior celui oferit
pe piețele similare din Vest. Am în vedere procentul de livrare în 24 de ore,
care îl depășește pe cel consemnat în
afara țării. În plus, în condițiile în care
livrările în 24 de ore sunt considerare
Premium în Vestul Europei și tarifate
ca atare, în România ele sunt tarifate
ca serviciu standard. Este un trend care
caracterizează piața autohtonă și la
care noi ne adaptăm”, a arătat Cornel
Morcov, Chief Commercial Officer FAN
Courier, subliniind nevoia de flexibilitate
pe care compania a identificat-o la
consumatorii finali. „Am mutat, puțin,
focusul, de la discuțiile purtate cu clienții
de business, la identificarea directă a
nevoilor reale pe care le au consumatorii finali. Iar, pentru că am identificat o nevoie acerbă de flexibilitate, am
început să investim în sistemul de livrări
alternative”. Cornel Morcov a menționat că un pas care trebuie făcut în
perioada următoare ține de predictibilitate, oferind consumatorului intervale
cât mai scurte de livrare, pentru a nu
obliga clientul să stea la adresa de
destinație între 9 și 17. „În acest context, ne-am dezvoltat un sistem propriu
de coduri de rutare, iar sortarea se face
automat, atât în București, cât și în țară”,
a precizat reprezentantul FAN Courier.
Operatorii din piața autohtonă de
curierat așteaptă, în următorii ani,
creșteri semnificative de volum, ca urmare a dezvoltării comerțului online.
Ținând cont că România se află mult
în urma altor state din Europa, pe segmentul e-commerce, următorii 5 ani ar
putea consemna comenzi suplimentare
semnificative, în paralel cu educarea
pieței către alternative de vânzare,
precum livrările la puncte fixe, care, în
Vest, reprezintă un procent important.
Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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O poveste
fr umo asă nu se
ter mină niciodată
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RECRUTAREA INTRĂ PE FAST – FORWARD ÎN
ERA REȚELELOR SOCIALE
Tinerii activi pe piața muncii
își doresc să aplice pentru un
job și să fie angajați printr-un
proces cât mai simplu și
rapid. Aceștia se așteaptă ca
angajatorii să aibă o atitudine
proactivă și să ducă ofertele
de muncă acolo unde are loc
adevărata comunicare în
online: pe rețelele sociale, în
comunități online (9gag,
reddit, twitch) și pe site-urile
de știri. Generația Millennials
își dorește anunțuri de
angajare scurte și clare,
posibilitatea aplicării de pe
mobil, fără a completa
formulare lungi, care necesită
multe informații (cel puțin în
prima fază a procesului de
recrutare). Acestea sunt
câteva dintre rezultatele unui
studiu realizat de platforma de
recruitment marketing
SmartDreamers, în România.
Acesta a avut un eșantion
reprezentativ de 1.158 de
persoane, cu vârste cuprinse

FORȚA DE MUNCĂ
POTENȚIALĂ
ADIȚIONALĂ,
ÎN SCĂDERE

Forța de muncă potențială adițională
(„persoane inactive care caută un
loc de muncă, dar nu sunt
disponibile să înceapă lucrul”, și
„persoane inactive care nu caută un
loc de muncă, dar sunt disponibile
să înceapă lucrul”) cuprindea
281.000 persoane, în 2017, în
scădere cu 19,5% față de anul
anterior, potrivit datelor Institutului
Național de Statistică (INS).
Ponderea persoanelor subocupate
(care lucrează cu program parțial,
dar doresc și sunt disponibile să
lucreze mai multe ore decât în
prezent) în totalul populației active a
fost, în anul 2017, de 2,3%, cu 0,1
puncte procentuale mai scăzută
decât în anul precedent. În anul
2017, un număr 207.000 persoane
ocupate cu program parțial doreau
și erau disponibile să lucreze mai
multe ore decât în prezent, fiind
considerate persoane subocupate.
Această categorie de persoane a
reprezentat 2,3% din populația
activă, 2,4% din populația ocupată și
30,3% din numărul total al
persoanelor care lucrau cu program

între 18 și 50 de ani. Marja de
eroare este de plus sau minus
3%. „De multe ori, deși vede
un anunț de angajare pe
mobil, în timp ce e în oraș, în
autobuz sau metrou,
candidatul trebuie să ajungă
la un laptop sau PC pentru a
aplica. Și asta pentru că foarte
puține companii din România
oferă posibilitatea candidaților
de a aplica pe mobil. Potrivit
studiului nostru, 51,8% dintre
respondenți vor ca aplicarea
să fie posibilă de pe
smartphone, la doar câteva
click-uri distanță.” afirmă
Damian Samoilă, Employer
Branding Specialist în cadrul
SmartDreamers.
de lucru parțial. Față de anul
precedent, numărul persoanelor
subocupate a scăzut cu 5.000.

FIRMELE ÎNCEP SĂ-ȘI
CREASCĂ SINGURE
SPECIALIȘTII

Să găsești un angajat profesionist,
care să știe meserie, să aibă abilități
de comunicare și să lucreze eficient
în echipă este, în România anului
2018, o adevărată provocare. După
ce s-au războit pe salarii și facilități,
mare parte dintre companii a trecut
la o altă strategie: își pregătesc
singure viitorii angajați, încă de pe
băncile școlii. Potrivit unei analize
realizate de KeysFin, recrutarea în
România a devenit o adevărată
provocare. Interesul în creștere al
angajatorilor a făcut ca piața de HR
să crească semnificativ, în ultimii
ani, de la 2,06 miliarde lei, în 2012,
la 3,6 miliarde lei, în 2017. Numărul
firmelor de recrutare a avansat
susținut, cu aproape 20%, de la
2.685, în 2012, la 3.192 companii, în
2016, iar profitul net al acestora
aproape s-a dublat, în acest interval,
la 222,8 milioane lei. În 2017, potrivit
datelor preliminarii, profitabilitatea
firmelor a atins nivelul de 255
milioane lei.

CTP CONTINUĂ SĂ
SUSȚINĂ PIAȚA FORȚEI
DE MUNCĂ

CTP continuă programul de
responsabilitate socială dedicat
sprijinirii bunei dezvoltări a pieței
locurilor de muncă, din vecinătatea
parcurilor sale, din Vestul capitalei.
Aproximativ 350 de elevi ai claselor
a XI-a și a XII-a au participat la cea
de-a doua etapă a proiectului, alături
de importanți chiriași ai CTP din
România. Această a doua etapă a
programului a constat în două
activități. Prima a avut loc, la mijlocul
lunii aprilie, la Liceul Dimitrie
Bolintineanu din Bolintin-Vale și s-a
extins pe trei zile. Reprezentanții
Quehenberger Logistics, KLG
Europe Logistics, DB Schenker,
NOD (Network One Distribution),
Studio Moderna și Ekol Logistics
s-au întâlnit cu circa 300 de elevi de
clasa a XII-a. Companiile au expus
informații despre activitatea lor,
programele de dezvoltare
profesională din cadrul acestor
companii etc. A doua parte a etapei
a constat în vizite la depozite, la
care au participat 40 de elevi din
clasele a XI-a și a XII-a ale liceului
Pamfil Șeicaru din Ciorogârla.
Quehenberger Logistics, Gefco, Iron
Mountain, Raben Group, KLG
Europe Logistics, DB Schenker,
NOD, Ekol Logistics și-au deschis
depozitele, pentru a le arăta tinerilor
cum se desfășoară activitatea, și au
oferit informații utile despre
companii, ofertele de angajare și
oportunitățile de avansare, mediul
de muncă și alte detalii.

COMPANIILE, VICTIME
ALE CRIMINALITĂȚII
ECONOMICE

Potrivit raportului PwC Global
Economic Crime and Fraud
Survey (2018), 42% dintre
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cât mai curând, pentru a combate
riscul de fraudă, sunt:
recunoașterea riscurilor de fraudă
și identificarea fraudei, atunci
când aceasta se produce;
adoptarea unei abordări dinamice
și proactive, pentru a fi cu un pas
înaintea infractorilor economici;
folosirea potențialului tehnologiei,
pentru a lupta împotriva fraudelor;
investițiile în pregătirea oamenilor,
nu doar în tehnologii.

SECTORUL DE BĂUTURI,
CEL MAI DINAMIC
UTILIZATOR DE PALEȚI
ÎNCHIRIAȚI

Sectorul de băuturi este cel mai
activ în închirierea de paleți
reutilizabili, pentru distribuția
internă și export, cu 55% creștere,

în perioada 31 martie 2017 – 31
martie 2018, potrivit ultimei analize
CHEP asupra industriei de supply
chain, care subliniază tendințele și
schimbările de strategie logistică
în FMCG. Companiile din industria
de băuturi au accelerat trecerea la
logistica circulară, bazată pe
colaborare, înregistrând peste 1
milion de fluxuri de paleți (circa un
sfert din volumul anual de paleţi
CHEP emiși pentru piața
românească). La nivelul industriei
de băuturi, cea mai mare cerere
de echipamente de transport
închiriate provine, în perioada
analizată, din segmentul soft
drinks (500.000 fluxuri anuale),
apă îmbuteliată, bere, vin și
spirtoase. Segmentele de apă
îmbuteliată și bere manifestă o
dinamică accentuată de creștere,
în 2018. Pe următoarele locuri, se
află sectoarele de ulei vegetal,
produse de curățenie și igienă
personală, morărit și panificație.
CHEP a emis spre închiriere 4
milioane de fluxuri de paleţi, în
cele 12 luni încheiate la 31 martie,
ceea ce reprezintă peste 20% din
volumele rulate în comerțul
modern.
PUBLICITATE

ȘTIRI

organizațiile din România au
raportat că au fost victimele
criminalității economice, în ultimii
doi ani, un nivel ușor mai mic
decât cel raportat la nivel global
(49%), sau regional (47%). „S-ar
putea trage concluzia că
infracționalitatea economică a
atins un nivel record, nu doar în
România, dar și la nivel global.
Suntem, însă, de părere că o rată
ridicată de raportare a incidentelor
de infracționalitate economică
este generată de gradul de
conștientizare a riscurilor de
fraudă, dar și de îmbunătățirea
mecanismelor de prevenție și
detectare a fraudelor. Acestea au
contribuit la creșterea capacității
organizațiilor de a gestiona acest
subiect sensibil”, a declarat Ana
Sebov, Liderul echipei de Servicii
de Investigații și Asistență în
Dispute din cadrul PwC România.
Principalele tipuri de infracțiuni
economice raportate de
companiile din România sunt
frauda comisă de consumatori
(44%), infracționalitatea
cibernetică (44%) și conduita
neprofesională (36%). Măsurile pe
care organizațiile ar trebui să le ia,

ANIVERSARE

STILL ROMÂNIA – 10 ANI

O poveste frumoasă
nu se termină
niciodată

La începutul lunii mai, STILL România și-a aniversat zece ani de
activitate în țara noastră. Pornind la drum într-un moment în care
piața trecea printr-una dintre cele mai grave crize economice ale
timpurilor moderne, compania a făcut față oricărei provocări,
ajungând, în prezent, la 55 de angajați și la o cifră de afaceri de
aproape 20 milioane lei. Iar acest lucru a fost posibil datorită unei
echipe ambițioase, profesioniste și unite, o adevărată familie.

S

TILL România a ținut să sărbătorească acest eveniment
alături de întreaga sa echipă,
alături de reprezentanții Grupului
STILL care au crezut în această idee
și i-au oferit suportul încă de la începuturi și alături de clienții săi, fără de
care o asemenea poveste de succes
nu ar fi fost posibilă. Iar valorile care
au stat la baza activității până acum
și vor fi esențiale și de acum înainte
sunt integritatea, colaborarea, curajul
și aspirația spre excelență.
„Totul a început în Hamburg, în
anul 2007, când Grupul STILL a luat
decizia de a înființa subsidiara din România”, își amintește Cristian Dolinski,
Managing Director STILL România. A
urmat, la începutul anului 2008, un

Frank Müller, vicepreședinte STILL pentru
Europa de Est:

„Încotro ne îndreptăm? Cel mai important aspect al
strategiei noastre este legat de satisfacția clienților,
în legătură cu care ne dorim un feedback din partea
dumneavoastră. Al doilea aspect esențial este legat
de consolidarea mărcii pe care am creat-o, în urmă
cu aproape 100 de ani, un sinonim al inovației,
recunoscută pentru noi idei, produse și aplicații.
Pentru a atinge aceste două obiective, trebuie să
respectăm două principii: excelența serviciilor și
competența soluțiilor – identificarea celor mai bune
soluții pentru îmbunătățirea afacerii clienților. Ce
înseamnă acest lucru pentru România? Următorul
nivel pe care îl urmărim, iar piața se mișcă tot mai
mult în această direcție, este cel reprezentat de aplicațiile avansate, TMS,
track & trace, soluții combinând diferite produse și servicii. Având în vedere
faptul că domeniul se află în dezvoltare, ambiția și obiectivul nostru sunt de
a fi numărul 1 pe piața de manipulare a materialelor în România.”

Familia STILL
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Cristian Dolinski,
Managing Director
STILL România

proces de recrutare a unor oameni cu
ambiții, care să caute valoare, iar Registrul Comerțului a confirmat certificatul de naștere al companiei noastre, pe
data de 3 aprilie 2008. A fost un an
interesant, un an de criză în România,
dar noi am crescut, Grupul STILL dovedindu-și curajul de a face o investiție într-o perioadă dificilă în Europa”.
Directorul companiei a ținut să
sublinieze faptul că, atunci când spunem STILL România, spunem „oameni”, care au dorințele lor, ambițiile
lor, care se înverșunează, zi de zi, să
învețe, oameni care se înverșunează,
zi de zi, să creeze locuri de muncă.
„Pentru că, în final, asta facem, la
STILL România: creăm locuri de muncă pentru colegii noștri. Având aprecierea partenerilor noștri, având dovada
că aducem valoare, creștem potențialul, portofoliul de echipamente și cel

de clienți.” În acest context, Cristian
Dolinski a dorit să le mulțumească în
special celor 11 colegi care au sprijinit
dezvoltarea acestei companii pe tot
parcursul celor 10 ani, dar și întregii
echipe de profesioniști, care formează
o adevărată familie.

Trecut, prezent
și viitor

Alături de echipa STILL România
s-a aflat, cu ocazia acestei aniversări,
Sören Siegler, director de service
STILL Berlin și service manager din
echipa de bază, care, în primele 6 luni
de activitate în țara noastră, și-a oferit
suportul pentru implementarea serviciilor și sistemelor constructorului german. „Ne-a fost foarte clar că trebuia
să creăm un serviciu care să se potrivească foarte bine clienților români,

ANIVERSARE

„Au trecut
zece ani,
urmează
alți zeci de
ani, în care
vom
continua
să țintim
spre
excelență.
Nu știu
cum vor
arăta
următorii
zece ani pentru STILL România,
dar știu un singur lucru: că, astăzi,
la împlinirea acestor zece ani
minunați, vă promitem că vom
continua să învățăm, să ne
dezvoltăm, să facem mai bine, mai
repede, mai frumos, cel mai bine,
cel mai repede, cel mai frumos,
dacă este cazul. Iar garanția
acestei promisiuni este familia
STILL.”

un serviciu adaptat specificului țării.
Nu a fost vorba numai despre livrarea
unor echipamente, ci și despre serviciile de reparații și mentenanță, în
special managementul bateriilor. Acesta a fost un prim pas într-o nouă direcție. Dacă ar trebui să descriu echipa
STILL România în câteva cuvinte,
acestea ar fi Entuziasm, Zâmbet și
Ambiția de a fi câștigători”, a declarat
Sören Siegler.
O altă persoană apropiată care,
în 2007-2008, a avut curajul și viziunea de a susține acest proiect este
Frank Müller, vicepreședinte STILL
pentru Europa de Est. „În decursul
timpului, pas cu pas, echipa STILL
România a implementat standardul
internațional STILL în această țară.
Datorită acestei echipe, avem zone
ale activității în care România a
devenit un adevărat punct de reper,
în ceea ce privește procesele, serviciile, managementul. Iar acest lucru
este posibil doar în parteneriat cu clienții noștri. Pas cu pas, de-a lungul
anilor, v-ați schimbat, v-ați adaptat,
iar acesta este un aspect pe care îl
găsesc caracteristic pentru această
țară. Oamenii de aici doresc să se
dezvolte și să realizeze mai mult, nu
se mulțumesc doar cu succesele obținute până în prezent. Acest proces
este parte a mentalității pozitive a
aceste țări, pe care o apreciez foarte
mult”, a dorit să sublinieze Frank
Müller, în cadrul festivității aniversare
STILL România – 10 ani.
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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EVENIMENT

STILL Best
Drivers Cup 2018
Cosmin Ungureanu, operator de stivuitoare în cadrul IAC Balș, a
câștigat, la sfârșitul lunii aprilie, concursul STILL Best Drivers Cup
2018. În finală, desfășurată la Brașov, s-au aflat 9 concurenți, care
și-au demonstrat îndemânarea și pregătirea teoretică. Marele
premiu: o vizită la fabrica STILL din Hamburg!

P

e podiumul concursului s-au
aflat, de asemenea, Cristian
Popa (Welde Romania) și
Teodor Bolog (Heineken Romania).
Competiția a fost demarată în luna
ianuarie a acestui an, prin monitorizarea activității stivuitoriștilor în cadrul
depozitelor. Au fost avute în vedere trei
criterii: costul cel mai mic cu reparațiile
pe echipament (date furnizate din aplicația STILLReport); cel mai scăzut număr de zile de concediu medical (date
furnizate de clientul participant); raportările din fleet manager referitoare la
orele de lucru efective cu stivuitorul.
Finaliștii au răspuns, în 27 aprilie,
la Brașov, la întrebări tip grilă și au
susținut o probă practică, împărțită în
două etape. În cadrul primei etape,
concurenții și-au demonstrat abilitățile
privind stivuirea, încărcarea, descărcarea și parcarea stivuitoarelor, în timp
ce, în cea de-a doua etapă, au făcut
slalom printre obstacole.
Juriul a fost format din Romeo Dumitru, vicepreședinte ARILOG (președintele juriului), Eva Harabagiu, Școala de
stivuitoriști Brașov, Cătălin Grigorean,
reprezentant HSE Work Management,
Bogdan Găvăneci, specialist cu experiență în logistică, Business Development Manager la Ceva Logistics, și
Daniel Socolan, specialist în logistică,
Takata România SRL.
Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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SECURITATE

RISCURI ÎN CREȘTERE

Astăzi, se fură orice,
pe șosea!

Dacă, în urmă cu câțiva ani, hoții vizau, în special, camioanele care
transportau telefoane mobile, astăzi, orice tip de încărcătură poate fi o țintă,
pe șosea. Provocarea constă în înlocuirea pieței negre cu platforme moderne
de vânzare online (precum Amazon, eBay, Alibaba), unde totul se poate
tranzacționa rapid și fără verificări prea multe. Riscurile suferă o schimbare
majoră, în acest context, pe care specialiștii în supply chain trebuie să o ia în
calcul. TOTUL a devenit atractiv pentru hoți!

E

ste avertismentul transmis de
Thorsten Neumann, președinte al TAPA EMEA, în cadrul
unui dialog purtat cu Ionel Popa, ambasador TAPA PSR în România și director general WindOne.
Chiar dacă produse precum cele
mai noi smartphone-uri sunt extrem
de tentante, într-un top 5 al jafurilor
produse, în Europa, asupra camioanelor, în ultima perioadă, Thorsten
Neumann a inclus încărcături din domenii extrem de diferite.
Germania: hijack asupra unui vehicul cu piese destinate computerelor – 1,5 milioane euro. Italia: camion
încărcat cu brânză parmezan deturnat
– 1,2 milioane euro, sau hijack asupra unui camion care transporta pește
uscat, din Norvegia în Italia – 450.000
euro. În topul jafurilor s-au aflat, de
asemenea, produsele farmaceutice –
pierderi de 1 milion euro într-un singur atac... și să nu uităm că valoarea
unui camion care transportă telefoane mobile poate ajunge la 5-6 milioane euro.
Thorsten Neumann atrage, însă,
atenția asupra faptului că pierderile pe
care le generează un astfel de jaf nu
se opresc la valoarea încărcăturii, ci
se pot majora de 5-6 ori, atunci când
sunt luate în calcul costurile indirecte,
pe care responsabilii din supply chain
trebuie să le aibă în vedere. Pe scurt,
produsele furate trebuie înlocuite, motiv
pentru care te întorci la linia de producție și asiguri materiile prime și transportul necesar. În același timp, nivelul de
satisfacție al consumatorului va fi semnificativ afectat... iar, în același timp,
produsele furate vor fi vândute, întotdeauna, la prețuri mai mici, influențând
piața și, în final, economia în sine.
Tehnologia avansează, dar, în final,
omul va continua să fie la fel de
important. Este cea mai ușoară
țintă...

Ionel
Popa

Thorsten
Neumann

Interviul acordat de Thorsten Neumann poate fi vizionat integral pe YouTube.

„Nu veți citi în ziare decât mai rar
despre jafurile produse pe șosele,
pentru că un jaf bancar este întotdeauna mai atractiv, chiar dacă sumele
vehiculate sunt mai mici, dar consumatorii vor simți, în mod direct, efectele
acestora. În realitate, fiecare companie
include pierderile în prețul produselor
finale, pe care le vând, apoi, pe piață,
ceea ce generează un impact care va
afecta întreaga economie”, a explicat
președintele TAPA EMEA.

De unde vin riscurile?

Care sunt, însă, principalele scăpări
care lasă ușa deschisă infractorilor?
Țin ele de tehnică, sau de oameni? În
opinia lui Thorsten Neumann, eistă,
întoteauna, o balanță între oameni și
tehnică, dar cea mai slabă verigă în
supply chain va fi, întotdeauna, omul.
Atenție! 70% dintre infracțiuni
se bazează pe informații
primite din interior.

Nu este obligatoriu să fie vorba despre angajați permanenți... pot fi angajați temporar sau prieteni ai șoferului, de exemplu, care obțin informații, pe
care le transmit, ulterior, infractorilor.
În acest context, furnizorii de soluții
de securitate reprezintă unul dintre pilo-

nii cheie ai întregului supply chain. „Noile
tehnologii pe care le pot furniza sunt
extrem de interesante și pot acoperi
golurile existente în lupta împotriva
infractorilor, ceea ce este extrem de important. Trebuie să ne bazăm pe experiența specialiștilor, pe tehnologie și să
acoperim golurile de securitate, reducând riscurile la un nivel minim”, a subliniat Thorsten Neumann, atrăgând, însă,
atenția asupra faptului că, atunci când
vorbim despre tehnologie, trebuie să luăm
în calcul, întotdeauna, contramăsuri.
Inclusiv furnizorii te
tehnologie se află în vizorul
infractorilor!

„Unul dintre standardele la care
lucrăm are în vedere securitatea cibernetică. Nu există nicio cale ca tehnologia să poată fi evitată, în viitor, dar
este extrem de important să găsim
balanța corectă între oameni și tehnică. Chiar dacă oamenii reprezintă elementul cheie în supply chain, totul
este susținut de tehnologie. De aceea,
oamenii trebuie pregătiți pentru o
paradigmă nouă, în care să înțeleagă
de unde vin riscurile”, a concluzionat
președintele TAPA EMEA.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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COMBILIFT

O nouă fabrică,
produse inovatoare

Combilift, furnizor de soluții pentru manipulare de mărfuri, își
propune să stabilească noi repere pentru fabricarea în serie a unor
produse inovatoare și customizate. Producătorul irlandez a
inaugurat, la sfârșitul lunii aprilie, în prezența primului ministru al
Irlandei, Leo Varadkar, a lui Heather Humphreys, ministru al
Afacerilor, Întreprinderilor și Inovației, și a lui Martin McVicar,
Managing Director al companiei, noul său sediu central global,
care include, de asemenea, noi facilități de producție.

N

oul centru Combilift, situat la
Monaghan, la aproximativ
100 km de Dublin, capitala
Irlandei, reprezintă o investiție de 50
milioane euro și totalizează o suprafață de aproximativ 500.000 mp, cu
posibilitatea extinderii. Fabrica, având
o suprafață de 46.500 mp, reprezintă
una dintre cele mai mari facilități de
producție sub același acoperiș din
Irlanda și îi va permite fabricantului
dublarea capacității de producție, în
următorii cinci ani.
În prezent, peste 50 de camioane
cu produse finite sunt expediate, în
fiecare săptămână, către clienți din 85
de țări, 98% dintre produsele Combilift
mergând la export. De asemenea, de
la Monaghan pornesc și transporturi de
piese de schimb, către rețeaua de 250
de dealeri a producătorului.

Accent
pe ecologie

Încorporând cele mai moderne
procese de fabricație, cu accent pe
sustenabilitate, uzina include patru linii
mobile de asamblare, care pot produce un vehicul finisat la fiecare 15
minute.
80 de procente din acoperiș sunt
echipate cu luminatoare, care permit
personalului să lucreze la lumină naturală. Cea artificială este asigurată prin
intermediul unui sistem de iluminare
LED, cu senzori individuali. Panourile
solare furnizează 185 kW de energie
electrică, iar o centrală cu biomasă,
alimentată cu material lemnos reciclat
(pelete etc.), asigură încălzirea cabinelor de vopsire și a zonei de asamblare. De asemenea, sunt colectați
pentru utilizare 110.000 l de apă rezultată din precipitații.
Combilift investește, de asemenea, în forța de muncă, oferind un număr considerabil de oportunități de
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ne-am anunțat planurile pentru construcția acestei fabrici, în 2015.”
De asemenea, primul ministru al
Irlandei a anunțat, în cadrul ceremoniei de deschidere, că vor mai urma
încă 200 de locuri de muncă, în următorii 3 ani, o dată cu extinderea capacității de producție a fabricii.
Noul sediu central și noua unitate
de producție Combilift au primit certi-

ficare internațională pentru calitate,
ISO 9001, ISO 14001 pentru managementul mediului și OHSAS 18001
pentru medicina și siguranța muncii.

Customizare...
de serie

Combilift construiește produse
customizate, concepute să se potriPUBLICITATE

INAUGURARE

angajare la nivel înalt, pentru tehnicieni calificați, ingineri proiectanți, specialiști în logistică și supply chain și
cu aptitudini mecanice și electronice.
„Investiția în resursa umană va
permite companiei Combilift să își îndeplinească planurile ambițioase de
dezvoltare”, spune Martin McVicar,
Managing Director Combilift. „Am angajat încă 230 de persoane de când

INAUGURARE

vească necesităților clienților săi.
Martin McVicar atribuie creșterea impresionantă a companiei principiului
de producție în serie a unor produse
croite pe măsura clientului. „Fabricanții
de stivuitoare care oferă echipamente
customizate produc, în general, în volume mici, dar Combilift stabilește un
reper, prin producția de masă a unor
vehicule speciale, ceea ce rezultă
într-un avantaj strategic (...). Evoluăm
alături de clienții noștri, fabricând noi
produse, în fiecare an.”

Combilift oferă, de asemenea,
clienților săi, un serviciu gratuit de
proiectare a depozitului, CombiConnect, care permite studierea beneficiilor echipamentelor Combilift. Inginerii companiei proiectează, planifică
și produc soluții, în mod proactiv, în
colaborare cu clienții, oferindu-le analize ale fluxurilor de materiale și animații 3D, pentru vizualizarea potențialului
și a necesarului. „Combilift lucrează în
colaborare strânsă cu clienții și dealerii
noștri, pentru a identifica soluții care

să se potrivească în cel mai bun mod
nevoilor lor specifice. Combilift investește 7% din cifra sa anuală de afaceri
în Cercetare și Dezvoltare, pentru a
îmbunătăți capacitatea de customizare”, a subliniat Martin McVicar.

20 de ani de inovație

Fondată, în 1998, de către Martin
McVicar, Managing Director, și Robert
Moffett, director tehnic, Combilift și-a
pus „semnătura” pe primul motostivuitor multidirecțional din lume cu tracțiune integrală. În primul an de activitate,
Combilift a produs 18 unități, dintre
care 17 au fost exportate. În ultimii 5
ani, compania și-a dezvoltat extrem
de rapid volumul, având, acum, nu
mai puțin de 40.000 unități în operare,
în peste 85 de țări.
Combilift s-a concentrat, întotdeauna, pe segmente de nișă și are un
istoric demonstrat de a lansa unul sau
două noi produse în fiecare an. În
primii zece ani, s-a concentrat pe sectorul de manipulare a materialelor cu
lungimi mari. Între 2008 și 2018,
Combilift și-a diversificat gama de produse, prin dezvoltarea unor echipamente inovative, printre care se
numără vehiculul articulat Aisle Master
și Combi-SC (Straddle Carrier). De
asemenea, compania a intrat pe piața
transpaletelor, prin introducerea, în
ultimii 5 ani, a unor modele unice
(Combi-WR și Combi-CS), echipate
cu un braț de operare multi-pozițional.
De altfel, Combilift observă, în prezent, o cerere în creștere pentru transpalete care pot fi operate în siguranță,
în contextul în care clienți sau angajați
se află în imediata apropiere (cum
este cazul, de exemplu, al marilor centre de retail în bricolaj, unde clientul
își colectează singur materialele din
depozit). Pentru acoperirea acestor
necesități, Combilift anunță lansarea
modelului Combi-PPT – vehicul cu o
capacitate extinsă de ridicare și despre care puteți citi mai multe detalii
în numărul următor al revistei noastre.
Raluca MIHĂILESCU
Monaghan, IRLANDA

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Premiantul
Crossway NP

ȘTIRI

6 CHARTERE SĂPTĂMÂNALE, LA ORADEA
Din 4 iunie și până în 24
septembrie, la Aeroportul
Internațional Oradea, va fi
operat, în fiecare zi de luni,
zborului charter Oradea –
Antalya, organizat de tour
operatorul Need Tour și
operat de compania aeriană
Corendon. În anul 2018, vor fi
6 zboruri charter /
săptămână, către 2 destinații
turistice externe (Antalya și
Creta) și o destinație internă,
Constanța, față de anul 2017,
când s-a călătorit spre doar
două destinații turistice,
Antalya și Constanța, cu o
frecvență de un zbor /

CFR CĂLĂTORI,
REORGANIZATĂ

CFR Călători a fost reorganizată,
începând cu data de 3 mai, prin
hotărârea Consiliului de
Administrație. În noua structură,
numărul directorilor, la nivel
central, a fost redus de la 13, la 9.
Posturi precum consilieri și experți
pentru informații în afaceri au fost
desființate, iar angajații au fost
redistribuiți, în funcție de
pregătirea profesională. În urma
acestor măsuri, la fondul de salarii
al CFR Călători se face o
economie de aproximativ 70.000
lei lunar.

5 RUTE NOI
LA AEROPORTUL
SIBIU

Începând din iunie, la Aeroportul
Internațional Sibiu, vor fi operate 5
rute noi, spre Bruxelles (Charleroi)
– Belgia, Copenhaga –
Danemarca, Basel – Elveția, Paris
(Beauvais) – Franța și Frankfurt
(Hahn) – Germania. În acest fel,
rețeaua de rute se va extinde la
14 destinații din 9 țări, asigurând
conexiunea Sibiului cu importante
orașe din Europa. Totodată,
frecvențele pe patru rute populare
vor crește astfel: Londra va fi

săptămână, pentru fiecare
destinație. Totodată,
Christian Tour a suplimentat
frecvența zborului charter
Oradea – Antalya, acesta
urmând a fi operat cu o
frecvență de două zboruri /
săptămână, în zilele de
miercuri și duminică.
operată zilnic, Memmingen va
crește de la 2, la 5 frecvențe pe
săptămână, Dortmund – de la 3,
la 5 pe săptămână și Nürnberg –
de la 3, la 4 frecvențe pe
săptămână. În anul 2017,
Aeroportul Sibiu a înregistrat
533.306 pasageri (+36,6% față de
anul 2016). Numărul de mișcări
de aeronave a crescut cu 44,4%,
la 7.714 decolări și aterizări. În
topul celor mai populare destinații,
s-au situat München, Londra,
Stuttgart, urmate de Dortmund,
Nürnberg, Madrid, Viena,
Memmingen și Milano.

UN NOU TERMINAL
LA AEROPORTUL
„HENRI COANDĂ”

Administrația Aeroportului
Internațional „Henri Coandă”
București are în plan construirea
unui nou terminal, însă este
nevoie de exproprierea unor
terenuri, deoarece, în zona
aerogării, nu mai există spațiu.
Cel de-al doilea terminal de
plecări a fost dat în exploatare în
anul 2012, suprafața fiind aproape
dublată (cu 19.600 mp, de la circa
20.000 mp), cu tot cu primul
terminal. „Procedurile pentru
construirea unui nou terminal au
început și nu suntem foarte
departe de momentul în care

Statul va putea expropria
terenurile pentru dezvoltarea unor
noi platforme, căi de rulare și
multe alte obiective necesare unui
nou terminal. Asta pentru a putea
acomoda traficul, care este în
creștere. Anul acesta, ne
așteptăm, deja, la peste 14
milioane de pasageri. Programul
de dezvoltare prevede ca noul
terminal să fie amplasat între cele
două piste, acolo unde va fi și un
nou turn de control și module de
terminal cu capacitate de 1.250 –
2.500 de pasageri pe oră, centru
de business, o mare parcare auto
și, cel mai important, racordul
către Autostrada A3. Va fi,
desigur, racordul către vechiul
terminal, actualul terminal și,
implicit, către rețeaua feroviară și
de metrou – să sperăm că și
acestea vor veni, cât mai curând,
la Otopeni”, a precizat Iordache.
Procedura de expropriere va fi
urmată de etapele de proiectare și
execuție a terminalului nou.

TRAFIC CRESCUT
LA AEROPORTUL
CONSTANȚA

Aeroportul Internațional
„Mihail Kogălniceanu” Constanța
a fost tranzitat, în primul
trimestru, de 18.554 pasageri, cu
20% mai mulți față de perioada
similară din 2017. Totodată,
numărul de mișcări a fost cu 32%
mai mare, respectiv 1.012
aterizări și decolări. De
asemenea, au fost transportate
247 tone de marfă, în creștere cu
34%. „În perioada ianuarie –
martie 2018, traficul comercial a
fost de 16.708 pasageri, în
creștere cu 31% față de perioada
ianuarie – martie 2017. De
asemenea, a fost înregistrat un
număr de 202 aterizări și decolări,
în creștere cu 10% față de
aceeași perioadă a anului trecut”,
precizează administrația
aeroportului. În sezonul de
vară 2018, sunt disponibile
zboruri interne și internaționale
către Cluj – Napoca, Oradea,
Timișoara, Londra, Istanbul, Paris,
Bergamo, Bruxelles, Tel Aviv,
Tallinn etc.
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Parcul auto al Companiei de Transport Public (CTP) a municipiului
Cluj-Napoca s-a înnoit cu 15 autobuze articulate noi, tip
Mercedes-Benz Conecto G Euro 6, iar, în curând, vor veni și
vehicule nearticulate, plus unele electrice.

V

aloarea totală a celor 15 autobuze, care circulă, deja, pe
liniile 24, 48, 30, 35, 43, a fost
de 21.348.600 lei, plus TVA (prețul unui
vehicul fiind de 1.423.240 lei + TVA).
Sursa de finanțare o reprezintă creditul
contractat de CTP Cluj și garantat de
Primăria Cluj-Napoca. Vehiculele au
lungimea de 18 m și 144 de locuri, din
care 39 pe scaune și 105 locuri în
picioare, 4 uși duble (câte 2 foi fiecare),
podea complet coborâtă, rampă pentru
fotoliile rulante ale persoanelor cu
dizabilități și landouri pentru copii.
Dotările sunt de ultimă generație:
camere video, Wi-Fi, aer condiționat,
ventilație naturală, prin geamurile batante și prin trapele de aerisire cu
acționare electrică, ventilație forțată,
prin turboventilatoare și sistem de iluminare interioară cu lămpi de tip LED.
În plus, vehiculele au sistem anti-strivire a călătorilor și sistem de frânare
dotat cu ABS, EBS, ESR, sistem de
supraveghere video în interior și exterior, sistem de numărare a călătorilor
transportați, sistem de ticketing, computer de bord pentru gestiune și management al traficului (CGMT), sistem
informatic de gestiune și diagnosticare
electronică prin rețea CAN (SIDGE).
Puterea motorului diesel este de
265 kW (360 CP), cu normă de polua-

re Euro 6. Perioada de garanție pentru ansamblu vehicul este de 5 ani
sau 350.000 km – care dintre condiții
se îndeplinește prima. Activitățile de
întreținere și mentenanță planificată
(reviziile) pe perioada de garanție se
vor efectua de personalul CTP, în atelierele CTP Cluj-Napoca SA, cu acordare de asistență tehnică de către reprezentantul de service al furnizorului.
Toate consumabilele necesare la revizii, în perioada de garanție, vor fi
asigurate de către furnizor pe cheltuiala acestuia (anvelope, uleiuri, antigel,
filtre de combustibil, filtre de ulei, filtre
de aer, curele de transmisie, filtre și
agent frigorific pentru instalația de aer
condiționat etc.).

Primul oraș din
România cu autobuze
electrice

În curând, Cluj-Napoca va deveni
primul oraș din România pe străzile
căruia vor circula autobuze electrice.
Primăria a organizat licitație și a semnat, în iulie 2017, contractul, cu firma
poloneză Solaris, pentru 30 de astfel
de mijloace de transport în comun
„verzi”. Primele 11 autobuze electrice
vor circula începând cu luna mai. Prețul unui autobuz electric este de apro-

ximativ o jumătate de milion de euro,
fără TVA, iar fondurile pentru primele
11 vehicule au fost obținute, în mare
măsură, de la Guvernul Elveției.
Primarul municipiului Cluj-Napoca,
Emil Boc, a fost inițiatorul înnoirii flotei
de transport public cu autobuze electrice. „Am semnat acordul – cadru privind achiziționarea a 30 de autobuze
electrice. Primele 11 astfel de mijloace
de transport în comun vor fi livrate, potrivit contractului, în maxim 9 luni de la
semnarea contractului subsecvent.
Banii pentru aceste 11 unități provin
din fonduri elvețiene (85%) și buget
local (15%). Următoarele 19 autobuze
urmează să fie achiziționate din fonduri
locale și europene. Vehiculele au o
capacitate de 78 de locuri, dotate cu
Wi-Fi, camere video, aer condiționat și
platformă joasă pentru persoane cu
dizabilități”, a declarat Emil Boc.
Consiliul Local a votat, într-o ședință extraordinară, un proiect privind
aprobarea studiului de oportunitate
pentru înnoirea flotei de transport prin
achiziționarea mijloacelor de transport
public – autobuze electrice. „Achiziția
noilor autobuze electrice va contribui
la scăderea emisiilor de dioxid de carbon provenite din transportul rutier și
va avea un impact pozitiv direct asupra poluării în municipiul Cluj-Napoca.
Proiectul vizează ca rezultat creșterea
numărul de pasageri ai transportului
în comun, în detrimentul mijloacelor de
transport poluante, eficientizarea
transportului de suprafață, creșterea
atractivității orașului ca destinație turistică, reducerea impactului negativ
asupra mediului”, se arată în document.
Autobuzele vor avea o autonomie
de 105 kilometri și o garanție de 5 ani.
De asemenea, costurile pentru mentenanță și piese de schimb vor fi asigurate de firma producătoare.
Vehiculele vor putea fi încărcate în
13 stații lente și rapide: o încărcare
lentă va dura 6 ore, iar cea rapidă
doar 10 minute.

ACTUALITATE

Autobuze noi,
în Cluj-Napoca

Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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+40%, în 5 ani
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PIAȚA DE TRANSPORT PERSOANE ÎN CIFRE

6.148 companii, 31.079 vehicule, dintre care 14.166 cu mai mult
de 22 de locuri. 960 de trasee județene, 567 interjudețene și 38
limitrofe Bucureștiului. Pe scurt, piața de transport persoane în
cifre, așa cum a fost prezentată, cu ocazia conferinței Ziua Cargo
de la Poiana Brașov, de către directorul general adjunct ARR,
Lucian Lambru.

P

iața de transport persoane a
consemnat, în ultimii cinci ani,
o creștere semnificativă, de
aproximativ 40%, atât la nivelul numărului de companii, cât și în privința
parcului licențiat. Astfel, dacă, în anul
2013, erau licențiați, de ARR, 4.320
operatori de transport, în 2018, cifra
lor a depășit 6.140, iar flota licențiată
s-a majorat, de asemenea, de la
22.063 unități, la 31.079.

Doar 74 de companii
au parcuri de peste
50 de unități

În general, vorbim despre parcuri
mici, numai în cazul a 74 de companii
flotele depășind 50 de autovehicule.
Cea mai mare parte a parcului total este
neclasificat, o parte importantă, însă,
de circa 21%, este încadrată la categoria I. În categoria II apar 3.251
autovehicule, iar în categoria III – 8.475.
Interesant este echilibrul aproape perfect
creat între autobuzele cu mai mult de
22 de locuri și cele care se încadrează
în categoria sub 22 de locuri. Vorbim
despre 14.166 unități în prima categorie,
față de 16.839 în cea de-a doua.

Număr operatori de transport care efectuează
transport rutier contra cost și / sau în cont propriu
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Tip deținere

Repartizarea vehiculelor pe tipuri de trasee / servicii

80% dintre autobuze
se află în proprietatea
operatorilor

Chiar mai interesant este procentul,
de peste 80% din parcul total, care indică acele autovehicule aflate, deja, în
proprietatea companiilor de transport, fără
să facă obiectul unor contracte de leasing sau închiriere. De menționat că flota
care prestează servicii de transport regulat este semnificativă, reprezentând

aproximativ 40% din total parc, în condițiile în care companiile implicate în astfel
de servicii reprezintă aproximativ 30% din
operatorii licențiați. Impactul atribuirilor de
trasee asupra parcului este evident, o
parte importantă dintre vehiculele licențiate fiind fabricate în perioada 2007 – 2008.

Șoferii...

În privința șoferilor, cifrele ar trebui
să fie încurajatoare, în condițiile în

care 94.747 de conducători auto sunt
certificați de ARR, dintre care 49.399
sunt și angajați. Vă reamintesc, parcul
licențiat este de 31.079 de unități...
Companiile de transport românești
acuză, însă, din ce în ce mai mult lipsa
șoferilor profesioniști!
Dar să lăsăm cifrele să vorbească…

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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Șoferii buni doar conduc!

7,6 milioane deținători de permise de conducere, la un parc de
7,8 milioane unități. Dintre acestea, 0,64% sunt reprezentate de
vehicule de transport persoane. 8.639 accidente rutiere în 2018.
Ce este de făcut? Comisarul șef de poliție, Florentin Brăcea,
directorul Direcției Rutiere din cadrul IGPR a adus în atenția
transportatorilor de persoane, cu ocazia conferinței Ziua Cargo de
la Poiana Brașov, un subiect vital: siguranța rutieră.

C

onform datelor poliției, în
acest moment, circulă în România 26.369 microbuze și
23.232 autobuze, reprezentând 0,64%
din totalul parcului înmatriculat. În
ciuda procentului relativ redus, responsabilitatea celor care activează în
acest domeniu este uriașă, reprezentată de fiecare călător care se urcă în
autovehicul.
De menționat că nivelul accidentelor grave a scăzut ușor, în decursul
anului trecut, la nivelul lui 2017 fiind
consemnate 8.639 de astfel de accidente, care au dus la pierderea a
1.951 de vieți și la rănirea gravă a
8.169 persoane. „Ne aflăm, în continuare, sub cifra de 2.000 de decese
cauzate de accidente, în condițiile în
care, în 2008, am început să reducem
acest număr pornind de la aproximativ
2.400. În ultimii ani, consemnăm o
stagnare din acest punct de vedere,
situație care caracterizează și alte țări
din Europa”, a precizat comisarul șef
de poliție Florentin Brăcea.
Vehiculele destinate
transportului de persoane au
fost implicate, anul trecut, cu
vinovăție, în 95 de accidente,
care au dus la moartea a 23
de persoane și la rănirea
gravă a 99 de persoane.

De menționat că, în condițiile în
care volumul accidentelor s-a mărit,
numărul victimelor se află în scădere.
Principalele cauze sunt indisciplina
pietonilor, viteza neadaptată și excesivă, neacordarea priorității și indisciplina bicicliștilor. Primele 3 motive
totalizează aproape 60% din totul elementelor generatoare de accidente
grave. „De aceea, mare parte dintre
acțiunile noastre se concentrează asupra acestor aspecte”, a mai arătat
directorul Direcției Rutiere.

3.148 de acțiuni
naționale

De menționat că Poliția Rutieră a
participat, în decursul anului trecut, la
3.148 acțiuni, organizate la nivel
național, în cadrul cărora s-au aplicat

culație; depășirea numărului de pasageri transportați; oboseala. Florentin
Brăcea a ținut să sublinieze că efectele produse de oboseala accentuată
asupra organismului uman sunt similare cu cele produse de băuturile alcoolice. Neatenția este, de asemenea,
extrem de periculoasă. În fiecare an,
la nivel național, câteva mii de conducători auto produc accidente de
circulație ca urmare a vitezei nelegale
sau neadaptate, a conducerii autovehiculelor în stare de oboseală, sau a
neatenției în conducere.

Comisar șef de poliție Florentin
Brăcea, directorul Direcției
Rutiere din cadrul IGPR.

27.247 sancțiuni contravenționale, au
fost reținute 4.341 permise de conducere și au fost constatate 77 de infracțiuni. De asemenea, în cadrul activităților desfășurate pentru eliminarea
pirateriei, a fost suspendat dreptul de
utilizare a 587 vehicule, dintre care
45 mai mari de 8+1 locuri și 542 având
cel mult 8+1 locuri.

Factori de risc

Șeful Poliției Rutiere a atras atenția
asupra factorilor care influențează
comportamentul pe șosea al conducătorilor autovehiculelor care transportă
persoane. Printre aceștia se numără:
implicarea insuficientă a persoanelor
cu competențe pe linia conducerii
activității de transport din cadrul firmelor; rețeaua de drumuri; nerespectarea
sau ignorarea normelor rutiere; semnalizarea rutieră deficitară; încălcarea
regimului legal de viteză, sub pretextul
necesității respectării graficelor de cirDistribuția sancțiunilor
contravenționale aplicate, în 2017,
în funcție de actul normativ
încălcat:
- OUG 195/2002 – 22.849
- HG 69/2012 – 3.053
- OG 37/2007 – 1.033
- Legea 92/2007 – 86
- Legea 132/2017 – 226

Recomandări la drum

- Odihniți-vă suficient înainte de a
pleca la drum.
- Verificați periodic și mențineți corespunzătoare starea tehnică a autovehiculului.
- Nu vă supraîncărcați autovehiculul și verificați dacă pasagerii sunt
așezați corect și au centurile de siguranță atașate.
- Asigurați-vă corespunzător și
acordați atenție unghiurilor fără vizibilitate.
- Reduceți viteza de deplasare, în
zonele aglomerate.
- Folosiți centura de siguranță.
- Nu uitați să păstrați o distanță
de siguranță corespunzătoare, în
mers.
- Nu folosiți telefonul mobil.
- Fiți îngăduitori, ajutați-vă partenerii de trafic aflați în impas.
- Adoptați o conduită preventivă.
- Respectați-vă partenerii de trafic,
pentru a fi respectat.
- Anticipați și iertați comportamentul iresponsabil și periculos al unor
utilizatori rutieri, oricât de deranjant
ar fi (puteți salva vieți).
- Anticipați problemele și evitați
frânarea bruscă sau accelerarea
rapidă.
- Nu continuați să conduceți dacă
vă este somn - OPRIȚI-VĂ!
GÂNDEŞTE! AI O SINGURĂ
VIAȚĂ!

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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Premiantul
Crossway NP

Una dintre vedetele conferinței Ziua Cargo, desfășurate la finalul
lunii martie, la Poiana Brașov, a fost autobuzul Iveco Crossway NP
– premiant la capitolul eficiență și o dovadă clară a faptului că
gazul va juca, pe viitor, un rol tot mai important în transporturile
românești.
Acesta a fost prezentat publicului
utobuzele ce utilizează gazul
Autonomie de 600 km

A

natural (CNG) sunt mai eficiente, mai silențioase și, totodată, mai prietenoase cu mediul. Producătorul italian este unul dintre liderii
din domeniul motoarelor pe gaz natural, având, doar în Europa, peste
5.500 de autobuze în exploatare, în
acest moment. În afara Europei, se
regăsesc 300 de unități, în
Azerbaidjan, la Baku, iar, la Beijing și
Shanghai, sunt folosite 1.400 de autobuze locale, dar cu motoare CNG furnizate de Iveco.

Modelul Crossway Low Entry Natural Power a primit distincția de „Sustainable Bus of the Year 2018”, la categoria autobuzelor interurbane.
Premiul a fost obținut mulțumită calităților sale multiple, dintre care poziționarea inteligentă a rezervoarelor,
integrate în acoperiș, ducând, astfel,
autonomia până la 600 km, dar și pentru motorul său, Cursor 9 NP, ce este
deosebit de prietenos cu mediul înconjurător.

larg în 2017, o dată cu ediția Busworld
desfășurată la Kortrijk, în Belgia. Modelul Crossway Low Entry Natural
Power a fost special conceput pentru
a face față provocărilor transportului
urban și interurban de călători, respectând, în același timp, obiectivele
privind protecția mediului. Totodată,
prin conservarea caracteristicilor care
au asigurat succesul modelului
Crossway de la lansare – profitabilitatea operațională și versatilitatea –
această nouă versiune oferă, în plus,
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toate avantajele unui sistem alternativ
de propulsie. Beneficiile sunt impresionante, în ceea ce privește nivelurile
de particule, emisiile și nivelul de
zgomot. În cazul gazelor naturale,
nivelele de particule se apropie de
zero, iar emisiile de NOx sunt reduse
cu mai mult de o treime. Zgomotul a
fost, de asemenea, redus la jumătate,
oferind o călătorie extrem de liniștită
pentru șofer și pasageri.
Designul inteligent al acestui vehicul se datorează, în mare parte, faptului că rezervoarele de gaz au fost
integrate în spațiul de pe acoperiș.
Acest design compact permite sistemului New Crossway Low Entry Natural
Power să obțină cea mai bună înălți-

me a vehiculului din clasa sa, măsurând 3.210 mm de la roată la acoperiș,
și garantează o stabilitate maximă pe
șosea datorită centrului său de greutate
scăzut. Autobuzul a fost conceput
pentru creșterea eficienței traficului
urban și acest aspect este susținut de
motorul Cursor 9 NP, ce dezvoltă
360 CP, oferind performanțe ridicate și
costuri operaționale scăzute. Aceste
noi caracteristici îi permit noului Iveco
New Crossway Low Entry Natural
Power să se integreze cu ușurință chiar
și în medii dificile ale orașelor, unde
există zone de trafic restricționate.

Fișă tehnică:

Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Model: Crossway Low Entry NP 12 m
Motorizare: Cursor 9 NP, 6 cilindri în linie
Putere: 360 CP / 2.200 rpm
Cuplu: 1.650 Nm / 1.200 rpm
Transmisie: automată, Voith 864.6 sau ZF 6S1611BD
Dimensiuni (L/l/h): 12.050 / 2.550 / 3.210 mm
Capacitate rezervor: 1.260 l
Capacitate pasageri: 31 – 45 locuri pe scaune
Autonomie: 600 km

mai 2018........................................................................................................................................................

71

INEDIT

THE BRAZEN HEAD

Cel mai vechi pub
din Irlanda... sau nu?
The Brazen Head este, în prezent, un local foarte popular, în inima
Dublin-ului, capitala Irlandei. Așa cum este acum, a fost construit
ca han pentru escala poștalioanelor, în 1754, pe locul unei
construcții negustorești datând cel puțin din 1613. Dar tradiția
locală pretinde că pe acest loc a fost plasată o tavernă încă din
anul 1198, deși nu există dovezi documentare în acest sens.
Istoricii pretind că amplasamentul a primit licență pentru a vinde
bere în 1661, iar prima atestare documentară a unui han în acest
loc apare în 1668.

S

ăpăturile arheologice care au
avut loc, în perioada septembrie – noiembrie 1989, pe
terenul adiacent localului au adus probe că zona a fost utilizată încă din secolul 13, când au început activitățile
de amenajare a terenurilor mlăștinoase de pe malul râului. Au fost descoperite împletituri din răchită, utilizate pentru stabilizarea fundațiilor de construcții
în lunci inundate, și o secțiune de zid
cu zăbrele, alături de fragmente de
vase și artefacte medievale, datând

din secolul 13. Deși The Brazen Head
nu apare pe harta medievală a Dublinului – anii 840 – 1540, realizată de
H.B. Clarcke, un alt istoric, McMahon,
scrie că în acea zonă se afla o altă
clădire importantă, numită „Carles
Inn”.

Secolul 17

Un alt istoric, Frank Hopkins, scrie
că prima dată a fost semnalat un
„Brazen Head” pe strada Podului

(Bridge Street) în 1613, descris ca un
lot de pământ destinat construcției
unei case sau ca o clădire rezidențială,
împreună cu terenul aferent și cu clădirile adiacente – aflat în proprietatea
lui Richard și Elinor Fagan. Totuși, această referință nu apare decât pe la
1700, într-o citație împotriva acestei
proprietăți, cu referire la o datorie datând din 1613.
În secolul 17, Bridge Street era o
zonă rezidențială a nobilimii și a negustorilor bogați, printre rezidenți nu-
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toți soldații iacobiți care și-au depus
armele. Și Fagan a făcut acest lucru,
dar a fost interceptat de iacobiți și
executat ca trădător. Ulterior, proprietățile sale au fost confiscate de
către Coroană.

Secolul 18

Meath, Sligo și Munster și erau Maeștri ai Ghildei Negustorilor din Dublin.
Fiind copil unic, Elinor a moștenit întreaga avere a tatălui său.
Proprietatea de pe Bridge Street
i-a revenit, ulterior, nepotului lui
Richard – și el un Richard care s-a
căsătorit tot cu o Elinor – dar a fost
confiscată în 1691, din cauza faptului
că tânărul proprietar luptase în armata
irlandeză iacobită. După bătălia de la
Boyne, William de Orania i-a iertat pe

INEDIT

mărându-se, de-a lungul timpului, Sir
Winston Churchill și Marchiza de
Antrim. Fagan era un negustor și proprietar de pământuri dintr-o familie
distinsă – bunicul său a fost șerif al
Dublin-ului în 1575 și lord conducător
al orașului în 1587. Soția sa, Elinor,
era, de asemenea, verișoara lui de
gradul 2, bunicul ei, fratele bunicului
lui Richard, fiind șerif în 1565 și lord
primar în 1573. Cei doi frați dețineau
pământuri și proprietăți în Dublin,

Pe 21 mai 1703, Brazen Head i-a
fost încredințat lui James King – unul
dintre cei trei negustori care au depus
citația în 1700. Proprietatea a fost extinsă, în 1704, prin închirierea celei din
spate. În această perioadă, Bridge
Street se transforma din zonă rezidențială, în centru comercial și negustorii începeau să își închirieze parterul
caselor pentru prăvălii și afaceri locale,
în special în textile și obiecte de feronerie. La Brazen Head, doi negustori
vindeau en gros și en detail țesături din
damasc, poplin, serj, lână etc.
Casa de lemn, de dimensiuni mari,
care se afla aici a fost înlocuită de
construcția care există și acum, în
1754. În aprilie 1765, se vorbea de un
han care avea 30 de camere, bucătărie, pivniță, chicinetă și multe alte dependințe, cu spațiu suficient pentru cai.

În zilele noastre

Deși nu este clar, după cum am
arătat, dacă legenda cu anul 1198
este adevărată, dubliner-ii se mândresc cu ea, iar pub-ul actual atrage
un mare flux de turiști, păstrându-și
farmecul istoric, renumele fiindu-i subliniat și de personalitățile care l-au
apreciat, în timp, printre care se numără James Joyce sau Jonathan Swift.
Și în prezent, numeroase personalități
muzicale și nu numai se numără printre clienții fideli, cum ar fi Van Morrison,
Mary Black sau Garth Brooks.
Dar The Brazen Head nu își atrage
clientela numai prin istorie. Are o reputație bine-meritată pentru arta sa culinară, servind atât feluri tradiționale,
cât și moderne, de la celebrele tocane
de vită cu bere Guiness, la fructe de
mare sau pește, gătite de bucătari cu
renume.
De asemenea, pub-ul este recunoscut ca unul dintre localurile din
Dublin cu cea mai bună muzică live,
în special balade irlandeze tradiționale. În decursul timpului, au cântat
aici și nume bine-cunoscute, cum ar
fi The Dubliners, Van Morrison sau
chiar Tom Jones. Nu în ultimul rând
și iubitorii de povești și legende își pot
găsi, aici, locul preferat, datorită cinelor
la lumina lumânărilor, în compania
unor adevărați menestreli irlandezi.
Raluca MIHĂILESCU
Dublin, IRLANDA

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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1 Mai – Ziua Muncii

O așteptăm cu nerăbdare, în fiecare an, deși nu puțini dintre noi o
(des)consideră (ca fiind) o sărbătoare comunistă. O considerăm un prilej de a
merge la mare sau de a ieși la grătar cu prietenii, poate primul din noul sezon
estival, deși în luna mai este, încă, primăvară. O legăm, pe cât putem, de câte
un weekend, pentru a ne bucura de o mini-vacanță. Dar... de unde a pornit totul?

C

ongresul
Internaționalei
Socialiste a decretat, în anul
1889, ziua de 1 mai ca Ziua
Internațională a Muncii, în memoria
victimelor grevei generale din
Chicago, ziua fiind comemorată prin
manifestații muncitorești. Cu timpul,
1 mai a devenit sărbătoarea mișcărilor
muncitorești în majoritatea țărilor lumii,
diversele manifestări căpătând amploare, pe măsură ce autoritățile au
convenit, cu sindicatele, ca această
zi să fie liberă.

Un pic de istorie

Data de 1 mai apare pentru prima
dată în legătură cu întrunirea din anul
1886 a Federației Sindicatelor din Statele Unite și Canadei (precursoarea
Federației Americane a Muncii). George Edmonston, fondatorul Uniunii Dulgherilor și Tâmplarilor, a inițiat introducerea unei rezoluții care stipula ca:
„8 ore să constituie ziua legală de
muncă de la, și după 1 mai 1886”,
sugerându-se organizațiilor muncitorești respectarea acesteia.
La data de 1 mai 1886, sute de mii
de manifestanți au protestat pe tot
teritoriul Statelor Unite, însă cea mai
mare demonstrație a avut loc la Chicago, unde au mers 90 de mii de demonstranți, din care aproximativ 40
de mii se aflau în grevă. Rezultatul:
circa 35 de mii de muncitori au câștigat
dreptul la ziua de muncă de 8 ore,
fără reducerea salariului.
Dar ziua de 1 mai a devenit cunoscută pe întreg mapamondul în urma
unor incidente violente care au avut
loc trei zile mai târziu, în Piața Haymarket din Chicago. Numărul greviștilor se ridicase la peste 65.000. În
timpul unei demonstrații, o coloană
de muncitori a plecat să se alăture
unui protest al angajaților de la întreprinderea de prelucrare a lemnului
„McCormick”. Poliția a intervenit, 4
protestatari au fost împușcați și mulți
alții au fost răniți.
În seara aceleiași zile a fost organizată o nouă demonstrație în Piața
Haymarket. Din mulțime, o bombă a
fost aruncată spre coloana de polițiști.
Au fost răniți 66 de polițiști, dintre care
7 au decedat ulterior. Poliția a ripostat
cu focuri de armă, rănind două sute de

oameni, dintre care pe câțiva mortal.
În urma acestor evenimente, 8 lideri
anarhiști, care aparțineau unei mișcări
muncitorești promotoare a tacticilor
militante violente, au fost judecați.
Muncitorii din Anglia, Olanda, Rusia,
Italia, Franța și Spania au adunat
fonduri pentru plata apărării. În urma
procesului, 7 dintre acuzați au fost condamnați la moarte (doi având, ulterior,
pedeapsa comutată la închisoare pe
viață) și unul la 15 ani de închisoare.
Șapte ani mai târziu, o nouă investigație i-a găsit nevinovați pe cei 8.

Instrumentare
politică

Astfel, 1 mai a devenit, în aproape
toată lumea, Ziua Internațională a
Muncii. Există și excepții, de exemplu
SUA, Australia sau Elveția, unde 1 mai
nu este o sărbătoare oficială. Dar în
majoritatea țărilor Vest europene, ziua
de 1 mai este zi liberă.
În țările comuniste, ziua de 1 mai a
fost transformată într-o sărbătoare de
Stat, însoțită de defilări propagandistice.
Regimurile comuniste încercau să ducă
tradiția unei mișcării muncitorești internaționale, apărută sub egida celei de-a
doua Internaționale. De asemenea, și
naziștii au avut tentative de uzurpare a
acestor tradiții. Ziua de 1 mai fusese
transformată într-o sărbătoare a comunității naționale germane, promițându-se
construirea unui socialism național, în
centrul căruia nu se mai aflau munci-

torii, ci arianul, considerat un prototip al
celor ce muncesc. Un discurs rostit de
Hitler, la 1 mai 1933, este edificator, în
acest sens. Ziua de 1 mai a fost transformată, de către naziști, într-o sărbătoare propagandistică. Se susținea că
ziua de 1 mai trebuie să devină o sărbătoare a întregii națiuni și nu poate fi
transformată într-un simbol al luptei
proletare și a decadenței.

În România

În România, această zi a fost sărbătorită, pentru prima dată, de către
mișcarea socialistă, în 1890. În perioada regimului comunist, de 1 mai, autoritățile organizau manifestații uriașe, pe
marile bulevarde. Coloane de oameni,
în ținute festive, scandau lozinci și
purtau pancarte uriașe. După 1990,
importanța propagandistică a zilei a fost
minimalizată, dar oamenii se bucură de
acest eveniment, sărbătorindu-l în aer
liber, la iarbă verde, la mare ori la munte.
În 2003, pentru prima oară în istoria
postdecembristă, o confederație sindicală (Blocul Național Sindical) a încercat organizarea unei adunări
populare, cu mici, bere și muzică, pentru
a serba această zi. Criticile nu au lipsit,
la fel nici acuzațiile de simpatie procomunistă, amintirea propagandei PCR
fiind încă vie în conștiința populației.
(Sursa: Wikipedia)
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