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oarte aproape de locuința mea,
a demarat (în sfârșit) un important proiect de infrastructură.
Atât de important pentru cei care locuiesc în zonă, încât toată lumea știa
de proiect și îl aștepta cu nerăbdare
(de vreo zece ani). În fine, așteptarea
pe zona de infrastructură a devenit
un mod de viață în România... poate
ar fi trebuit să ne fi obișnuit deja. Concluzia: toată lumea a fost cuprinsă de
bucuria că, până la urmă... sau nu!
Utilajele au apărut la prânzul zilei
și au început să dărâme – case, magazine, garduri... Proprietarii, speriați,
au alergat să salveze ce se mai putea
salva, revoltați, pe bună dreptate, că
nu au fost anunțați de faptul că în ziua
respectivă se va întâmpla... Muncitorii
au afirmat că ei au făcut ce li s-a spus
– să dărâme, și nimic altceva.
Luna trecută, văd la televizor o
echipă de muncitori care peticeau o
stradă într-un oraș important din țara
noastră. De fapt, peticeau bălți, pentru
că ploua și respectivele gropi erau
complet acoperite cu apă. În fața revoltei unui trecător, muncitorii au spus
că așa le-a comandat primarul...
Bineînțeles, nu pot să îmi imaginez
că autoritățile, locale sau centrale,
conspiră pentru a menține nivelul de
frustrare socială cât mai ridicat.
Însă, acum câteva zile, am fost
răvășit. Nouă români și-au pierdut
viața într-un accident de circulație în
Ungaria – mergeau într-un microbuz.
Știm, deja, toată „poezia”: autovehiculele de 8+1 locuri nu se licențiază, se
face transport internațional, dar este
greu de dovedit acest lucru, pasagerii
singuri ar trebui să fie conștienți de
riscul ridicat atunci când aleg asemenea soluții... Am și eu o întrebare –
nouă chiar nu ne-a ajuns? Câte accidente ar trebui să mai aibă loc, pentru
a face ceva – adică mai mult decât
doar să spunem că nu se poate face
nimic?
„O țară de tâmpiți!”, îmi spune instructorul de Aikido, probabil gândindu-se la propriile experiențe. Tocmai
mă pregăteam să dau o replică „deșteaptă”... când am avut o revelație.
Are dreptate! Păi ce țară în lumea asta
mai promovează lipsa de valoare, ca
România? Oricât de sărace, corupte
sau nedemocratice sunt, toate țările
lumii înțeleg că, fără oameni valoroși,
lucrurile se blochează. În România,
se pare că ne-am specializat în cultivarea buruienilor. M-am apucat să cercetez și, la prima vedere, nu există
factori genetici, psihologici, istorici sau
culturali care să determine acest derapaj. Nu suntem nici mai buni și nici

mai răi decât alții – așa spun specialiștii și studiile pe care le-am consultat.
Însă, în timp ce ne chinuim să
schimbăm legi, norme și proceduri,
doar-doar s-o îmbunătăți ceva, problema reală o constituie oamenii, sau,
mai precis, modul în care aceștia sunt
promovați în funcții.
Nu vă grăbiți să aruncați cu pietre
în instituțiile statului, pentru că acest
fenomen este tot mai prezent și în
companiile private. Câte firme au curajul să implementeze sisteme în care
valoarea este recunoscută (și, implicit,
încurajată)? Dacă o să ceară mai mulți
bani? Dacă se supără ceilalți angajați?
Nu, mai bine, îi tratăm pe toți la fel?
Închei cu câteva comentarii. În primul rând, nu recomand adoptarea
unei atitudini extremiste. Extremiștii
au tendința de a călca totul în picioare,
în speranța că, pe acolo, trebuie să
fie și câteva buruieni. La final, tot buruienile prosperă. Apoi, fiecare dintre
noi trebuie să conștintizeze că buruienile nu au nevoie de ajutorul sau atenția noastră. Dacă nu aveți inimă să le
stârpiți, măcar nu le mai stropiți. Găsirea și promovarea oamenilor de
valoare ar trebui să fie preocuparea
principală. Astfel, șeful de șantier (om
cu experiență) ar fi anunțat începerea
lucrărilor, chiar dacă nu există o procedură stabilită în acest sens (oricum,
oamenii știau că urmează să fie demolați), șeful echipei de muncitori
(băiat vrednic și deștept) ar fi sistat
lucrările de peticire până la oprirea
ploii, iar... Of! Un director sau secretar
de Stat sau cineva din minister (care
nu se teme) ar fi găsit soluția de a
opri capcana mortală a transportului
internațional cu microbuze. Ce spuneți, întoarcem spatele buruienilor,
chiar dacă riscăm să ne pierdem unele
avantaje de care ne bucurăm astăzi?

EDITORIAL

Organizator

Adio, buruieni!
F

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

Împreună mișcăm lucrurile!
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„Știu că sunt prost, dar când
mă uit în jur prind curaj.”
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REFORMĂ PENTRU TAXELE DE DRUM
Comisia Transporturi (TRAN)
din cadrul Parlamentului
European a votat, pe 24 mai
2018, o serie de
amendamente pentru
reducerea emisiilor poluante
în transporturi și
implementarea unor sisteme
de taxare mai corecte,
privind utilizarea
infrastructurii rutiere.
Regulile vor guverna taxele
pe care statele membre ale
UE le impun, deja, sau le
introduc pe rețelele de
drumuri trans-europene.
Câteva dintre schimbările
vizate:
G Sistemele de taxare vor
trebui să fie bazate pe
distanța parcursă, din 2026
pentru autoturisme și din
2023 pentru vehiculele grele
și utilitarele de peste 2,4 t.

TAXAREA RUTIERĂ
ELECTRONICĂ,
ÎN DISCUȚIE

Ministrul Transporturilor, Lucian
Șova, a participat, pe 7 iunie, la
reuniunea Consiliului UE
Transport, Telecomunicații,
Energie (TTE) – secțiunea
Transporturi, organizată la
Luxemburg, sub Președinția
bulgară a Consiliului Uniunii
Europene. Miniștrii Transporturilor
din statele membre UE au discutat
despre regulamentul privind
protecția concurenței în domeniul
transportului aerian, directive
privind instalațiile de poluare în
domeniul maritim,
Regulamentul privind drepturile și
obligațiile călătorilor din transportul
feroviar, Pachetul privind
mobilitatea I și Pachetul privind
mobilitatea II. „Consiliul de miniștri
a adoptat o abordare generală
referitoare la o serie de norme
actualizate privind taxarea rutieră
electronică. Acestea includ un
temei juridic pentru accesul
reciproc la datele naționale privind
înmatricularea vehiculelor.
Oferindu-și acces reciproc, țările
UE doresc să faciliteze urmărirea
proprietarilor de vehicule străine
care nu plătesc taxele rutiere.
(Obiectivul este ca utilizatorii căilor
rutiere să poată călători în

Ion Creangă

Vor trebui adoptate
niveluri diferite de taxare, pe
baza emisiilor de CO2, iar
taxele pentru camioanele cu
zero emisii vor trebui să fie
cu 50% mai mici decât cel
mai redus nivel al taxei.
G Din 2021, vor trebui
introduse asupra
camioanelor și utilitarelor
taxe de „cost extern” pentru
poluarea aerului sau cea
fonică.
G Până la trecerea la
sistemele bazate pe distanțe,
amendamentele stabilesc
limite pentru taxele pe
termen scurt care pot fi
impuse șoferilor din alte
state membre.
G Veniturile provenite din
taxele de drum vor trebui să
fie investite în proiecte din
domeniul transporturilor.
G

întreaga UE plătindu-și taxele
rutiere electronice cu un singur
dispozitiv de bord, un singur
contract și o singură factură)”, mai
precizează MT, în comunicatul
remis redacției.

LUCIAN ȘOVA,
LA SUMMIT-UL DE LA
LEIPZIG

Ministrul Lucian Șova a participat,
la sfârșitul lunii mai, la Leipzig
(Germania), la summit-ul
miniștrilor Transporturilor,
organizat sub președinția
Republicii Letonia a Forumului
Internațional pentru Transporturi
(ITF). Miniștri din peste 59 de țări
au discutat teme de importanță
strategică mondială, referitoare la
toate modurile de transport. Într-o
dezbatere privind provocările cu
care se confruntă transportul rutier
internațional, ministrul Lucian
Șova a susținut că este nevoie de
stabilirea unor reguli clare,
aplicabile tuturor operatorilor de
transport rutier, care să vizeze

concurența loială în piață și
exploatarea corectă a resursei
umane. Totodată, el a declarat că
este nevoie de îmbunătățirea
cooperării între state în domeniul
controlului și de o abordare unitară
privind aplicarea regulilor în piața
transporturilor rutiere
internaționale. În cadrul
summit-ului, ministrul român al
Transporturilor a avut o întâlnire
bilaterală cu omologul său
german, Andreas Scheuer, în
cadrul căreia au discutat despre
Pachetul de mobilitate privind
transportul rutier. Ministrul Lucian
Șova s-a întâlnit și cu
Reprezentantul Special al ONU
pentru Siguranța Rutieră, Jean
Todt, cu care a vorbit despre
măsurile de sporire a siguranței în
trafic.

13 ANI DE
ANTICORUPȚIE

Pe 30 mai, anul acesta, Direcția
Generală Anticorupție (DGA) a
aniversat împlinirea a 13 ani de
activitate. Cu această ocazie, a
fost organizat un eveniment
special, la Casa Centrală a
Armatei, prilej cu care directorul
general al DGA, comisar șef de
poliție Valentin-Claudiu
Constantin, a subliniat că DGA
este prima instituție publică la
nivelul căreia au fost elaborate și
implementate politici cu caracter
preventiv, iar experiența
acumulată în domeniu a consacrat
această instituție ca furnizor de
expertiză și bune practici pentru
alte instituții publice din România,
dar și din străinătate. În cei 13 ani
de activitate, instituția a dovedit că
este pregătită să acționeze
profesionist, în scopul asigurării
integrității profesionale și
credibilității tuturor angajaților MAI.
Cinci dintre aceștia s-au remarcat,
în mod deosebit, prin integritate,
trei din cadrul Inspectoratului
General al Poliției Române, un
polițist din cadrul Inspectoratului
General al Poliției de Frontieră și
un ofițer din cadrul Inspectoratului
General pentru Situații de
Urgență.
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Despre protecția
mediului

Spune-ți părerea!

Pot firmele de transport să contribuie semnificativ la protecția mediului?
1. Da. Fiecare amănunt contează – măsurarea emisiilor de CO2,
achiziționarea de autovehicule cu carburanți alternativi, organizarea
activității astfel încât impactul asupra mediului să fie cât mai redus
etc.
2. Da. Însă este nevoie de sprijinul clienților și al autorităților, în
condițiile în care protecția mediului antrenează costuri suplimentare
(de exemplu, autovehiculele cu carburanți alternativi sunt mai
scumpe).
3. Nu. Transportul trebuie să se realizeze în condiții de maximă
eficiență. Protecția mediului este exclusiv în grija autorităților
(impunerea standardelor de poluare, sistem de taxare etc.).

Dispecerii sunt vitali

C

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

riza dispecerilor, care tinde să devină la fel de gravă ca
și cea a șoferilor, a evidențiat rolul important pe care
aceștia îl joacă. Un dispecer bine pregătit contribuie
semnificativ la eficiența activității de transport și, totodată, poate
influența rata de plecare a șoferilor. Mai mult decât atât, este
greu de imaginat un client mulțumit, dacă serviciul care i se oferă nu trece prin mâna unui dispecer care știe ce face. În aceste
condiții, nu reprezintă o surpriză faptul că 85% dintre respondenți
consideră rolul dispecerilor vital, fiind, totodată, necesar ca aceștia să formeze o echipă cu șoferii, pentru ca firma să meargă
bine.
Totuși, 15% dintre cei care au răspuns la întrebarea lunii
cred, în continuare, că șoferul va rămâne, întotdeauna, pe primul
loc, din punctul de vedere al importanței în firma de transport.
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NOI SISTEME DE ASISTENȚĂ, BAZATE PE
DIRECȚIA DINAMICĂ VOLVO
O mai bună siguranță în trafic
și un mediu de lucru optimizat
pentru șoferi. Acestea sunt
obiectivele în vederea cărora
Volvo Trucks introduce noile
sisteme de asistență pentru
șoferi, bazate pe Direcția
Dinamică Volvo.
Asistență de stabilitate. Aici,
Direcția dinamică Volvo
lucrează cu sistemul
autocamionului de comandă
electronică de stabilitate.
Senzorii monitorizează
continuu mișcarea de rotație a
autocamionului și, când se
detectează cea mai mică
tendință de derapare, sistemul
este activat și oferă o
asistență suplimentară pentru
volan, ajutându-l pe șofer să
vireze în direcția opusă,
stabilizând, astfel, vehiculul.
Asistență pentru păstrarea
benzii de rulare. În acest caz,
Direcția Dinamică Volvo
colaborează îndeaproape cu
sistemul de asistență pentru
păstrarea benzii de rulare a
autocamionului, la viteze mai
mari de 55 km/h. Sistemul

POLIȚIA ROMÂNĂ SE
ÎNNOIEȘTE CU DACIA

Poliția Română se înnoiește cu 471
de autospeciale noi, prima tranșă de
mașini fiind achiziționată din suma
suplimentată la bugetul Ministerului
de Interne în aprilie, din fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului. Primele 199 de
autoturisme Dacia Logan au ajuns
în 6 iunie la structurile teritoriale, iar
în 7 iunie, 10 autovehicule Duster.
Celelalte 262 de autospeciale au
intrat în dotarea IGPR în 18 iunie. În
total, 376 de autospeciale vor fi
utilizate de structurile de ordine
publică (posturi și secții de poliție
rurală) și 85 de către cele de la
Rutieră dintre care 5 la Brigada
Autostrăzi și Misiuni Speciale.
Vehiculele sunt inscripționate, au
rampe de semnalizare acustice și
optice, un set de roți suplimentar cu

monitorizează poziția
vehiculului folosind camere
video. Când depistează că
autocamionul riscă să
părăsească banda actuală de
rulare, este activată
manevrarea volanului și acest
lucru îl ajută pe șofer să revină
în direcția dorită. Dacă este
nevoie de asistență
suplimentară, șoferul este
avertizat prin vibrații ușoare
resimțite în volan, în locul unui
semnal de avertisment.
Nu în ultimul rând, acum este
posibilă realizarea unor setări
personale, în cadrul
sistemului de Direcție
Dinamică Volvo, care permit
reglarea individuală a
rezistenței volanului, pentru
rulare comodă și confortabilă.
pneuri de iarnă și roată de rezervă,
prize pentru stații și acumulatori
suplimentari. Toate autospecialele
au fost achiziționate în baza
acordurilor-cadru încheiate la nivelul
IGPR, în urma procedurilor de
achiziție publică.

CNAIR A CUMPĂRAT
7 MAȘINI DE MARCAJ
RUTIER

CNAIR a cumpărat 7 mașini de
marcaj rutier marca Hofmann
H33-4, în valoare de 3.126.200 de
lei, fără TVA, pe care le-a repartizat
celor șapte DRDP – din București,
Craiova, Timișoara, Cluj Napoca,
Brașov, Iași și Constanța. Utilajele
execută toată gama de marcaje
rutiere necesare – longitudinale
duble sau simple, marcaje continui
sau după un anumit pas, marcaje

diverse (scuaruri, parcări etc) și au
costuri de operare scăzute. CNAIR
nu a mai avut, până acum,
asemenea utilaje și a depins în
totalitate de contractele cu operatorii
privați. Utilajele vor permite
intervenția rapidă la orice eveniment
și marcarea corectă a zonei
respective. Achiziția se înscrie în
planul de retehnologizare demarat
în anul 2014, care prevede
redotarea cu peste 1.000 de mașini
și utilaje, din care până la
această dată au fost cumpărate
mai mult de 750.

214 AUTOUTILITARE NOI
LA CNAIR

CNAIR s-a înnoit cu încă 214
autoutilitare, dintre care 100 sunt
dotate cu tracțiune 4X4, valoarea
totală achiziției fiind de aproximativ
26,4 milioane lei, fără TVA. Până la
finalul acestui an, Direcția
Mecanizare a CNAIR urmează să
mai recepționeze 125 de
autoutilitare speciale mixte cu
tracțiune 4X2, în valoare de
aproximativ 12,7 milioane lei, fără
TVA. Prin caietele de sarcini, CNAIR
a cerut ca aceste autovehicule să
aibă dotări speciale, destinate
întreținerii infrastructurii rutiere
naționale, în orice anotimp. Printre
alte dotări, aceste autoutilitare sunt
echipate cu oblon cu sistem
hidraulic pentru încărcarea sculelor
și materialelor, sisteme suplimentare
de iluminare și de avertizare în
trafic, sisteme auxiliare de încălzire
pe timp de iarnă și cabină dublă, în
care poate fi transportată o echipă
de 7 persoane. Noile autoutilitare,
care sunt destinate Direcțiilor
Regionale ale CNAIR, vor permite
creșterea mobilității spre zonele
unde sunt necesare intervenții, vor
reduce timpii de deplasare și vor
scădea costurile de transport, ca
urmare a consumului redus de
carburant. La încheierea achiziției
acestui nou lot de autoutilitare,
Regionalele CNAIR vor avea în
dotare 339 de autovehicule noi,
astfel încât să poată acoperi
necesarul tuturor Districtelor și
Centrelor de Întreținere și
Coordonare, care gestionează
rețeaua de drumuri naționale și
autostrăzi.
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Situație bună, dar
îngrijorări legate
de viitor
Cifrele sunt încurajatoare și exprimă situația favorabilă pe care o
traversează piața de transport, însă incertitudinea viitorului, în
special din punct de vedere legislativ, a provocat o atitudine
precaută, pentru majoritatea firmelor.

P

este 32.500 operatori de
transport marfă licențiați și
peste 147.000 autovehicule
(74% aflate în proprietate) reprezentă
câteva dintre cifrele la zi prezentate
de către ARR în cadrul conferinței „Am
marfă, caut transport”, organizată la
jumătatea lunii mai, la Poiana Brașov.
O analiză pe larg a statisticilor ARR
va fi realizată în ediția viitoare a
revistei, datele putând fi vizualizate
pe www.ziuacargo.ro, la secțiunea
„Evenimente”.

Mai multe autorizații
pentru Turcia

O veste bună a venit din partea
Direcției Transport Rutier din cadrul
Ministerului Transporturilor. Astfel, în
luna mai, a avut loc, la Ankara, o comisie mixtă turco-română, care a dus
la semnarea unui protocol, prin care
România a obținut câteva mii de autorizații terță țară. În plus, România va
fi recunoscută ca țară de încărcare, în
cazul mărfurilor încărcate la Dacia
(Renault). Amintim faptul că, în ultimii
ani, Turcia s-a arătat inflexibilă în fața
solicitărilor venite din partea autorităților române.

Urmează negocieri și cu alte state,
precum Moldova, Belarus, Serbia etc.
Alături de negocierile pentru asigurarea numărului de autorizații necesare transportatorilor români, autoritățile
anunță și o eficientizare a controlului
pentru camioanele străine.
CNAIR a dezvoltat o aplicație proprie, prin care controlul autorizațiilor
pentru transportatorii străini este mult
îmbunătățit. Autorizațiile acordate
transportatorilor străini au tipărit pe
ele un cod de bare și controlul se face
prin scanarea acestuia. Astfel, nu se
mai poate utiliza aceeași autorizație
de mai multe ori, așa cum se întâmpla
în trecut, când controlul era realizat
doar „manual”. Următorul pas va fi
scanarea codului de bare la autorizațiile CEMT. Astfel, CNAIR diminuează
subiectivismul factorului uman, la
control. Aplicația va conține și autorizațiile CEMT de rezervă, pentru a
împiedica utilizarea acestora în paralel
cu cele de bază.

Eurovinieta –
utilizatorul plătește

Reprezentanții CNAIR au anunțat
și câteva modificări la nivel european.

Astfel, Comisia Europeană lucrează la
modificarea Directivei 62, referitoare
la eurovinietă. Propunerea Comisiei
și tendința între statele membre este
de a se impune ca taxarea camioanelor să fie în funcție de distanța reală
parcursă, pe principiul „utilizatorul plătește”. Astfel, țările (inclusiv România)
care au taxarea bazată pe timp, vor
fi nevoite să schimbe sistemul, taxând
în funcție de distanță. Se intenționează
ca aplicabilitatea să fie pentru toate
vehiculele comerciale, și nu doar pentru camioanele peste 3,5 t (vor intra
și autovehiculele destinate transportului de persoane cu peste 8+1 locuri).
De asemenea, se are în vedere stabilirea unor tarife diferențiate în funcție
de clasa de poluare (nivelul noxelor
certificat de producător). Pentru mașinile mai vechi, vor exista coeficienți
de corecție.
În paralel, este discutată și Directiva 52, referitoare la inter-operativitatea sistemelor de taxare. Corelarea
dintre cele două directive creează posibilitatea utilizării unui singur dispozitiv
la bordul camionului pentru mai multe
state europene.
Reprezentanții CNAIR au amintit
și faptul că, în 20 mai, a intrat în vi-

10 ...................................................................................................................................................... iunie 2018

Reguli noi, în Europa

Noile reguli europene privind transportul internațional au fost prezentate
în cadrul conferinței de către reprezentanții UNTRR.
Între timp, lucrurile au avansat, iar
Comisia de Transport și Turism
(TRAN) a Parlamentului European a
votat, pe 4 iunie 2018, la Bruxelles,
cele mai importante elemente ale pachetului mobilitate.
Este vorba despre: propunerea de
revizuire a Regulamentului nr. 561/2006,
privind timpii de conducere și de odihnă
ai șoferilor profesioniști; propunerea de
lege specială pentru aplicarea Directivei
detașării nr. 71/1996 la transporturile
rutiere; propunerea de modificare a
Regulamentului nr. 1071/2009 privind
accesul la profesie și a Regulamentului
nr. 1072/2009, privind accesul la piața
de transport rutier de marfă.
Pentru aceste dosare, TRAN a
obținut mandatul de a începe negocierile cu Consiliul European și cu Comisia Europeană. În iulie 2018, plenul
Parlamentului European va vota doar
pentru a confirma sau a respinge
acest mandat. Dacă mandatul este
confirmat, Plenul nu va examina conținutul propunerilor.

Principalele rezultate
ale votului TRAN:

DETAȘAREA
Eurodeputații TRAN au votat pentru excluderea transporturilor rutiere
internaționale de la regulile de detașare. Regulile detașării lucrătorilor cu
privire la „plată egală pentru muncă
egală” vor fi aplicate șoferilor în timpul
operațiunilor de cabotaj, TRAN considerând că acestea vor oferi claritate
operatorilor și vor asigura condiții egale pentru șoferi. TRAN a votat împotriva propunerii de a include transportul
internațional în această obligație.
Pentru a se asigura că nu există birocrație excesivă, eurodeputații TRAN
au sprijinit norme care prevăd o listă
limitată de cerințe administrative și

Sorin Sîrbu, consilier în cadrul Direcției Transporturi Rutiere din
Ministerul Transporturilor, Sorin Ghiță, director Direcția Transporturi
Rutiere din cadrul Ministerului Transporturilor, Cosmin Popescu, Șef
Serviciu Agenții Control și Încasare din cadrul CNAIR.

măsuri de control, pe care autoritățile
naționale le pot impune.

TIMPII DE CONDUS ȘI ODIHNĂ
Proiectul de lege votat de TRAN
prevede că odihna săptămânală, după
fiecare șase zile de muncă, trebuie
efectuată în spațiile de cazare oferite
de companie sau în cabina camionului, dar numai atunci când camionul

CONFERINȚĂ

goare Ordonanța nr. 14/2017. Astfel,
se reglementează înstrăinarea unui
vehicul – noul proprietar are obligația
ca, în 90 de zile, să declare cumpărarea la autoritatea de înmatriculare.
În caz contrar, se suspendă dreptul
de circulație (certificatul de înmatriculare), în mod automat. Prevederea se
aplică și în cazul vânzărilor succesive.
O altă noutate – la cumpărarea
rovinietei și a peajului de pe site-ul
CNAIR, a fost introdus un sistem de
informare, prin care utilizatorul va fi
pus la curent cu privire la expirarea
valabilității rovinietei, cu câteva zile
înainte.

este parcat într-o zonă dedicată de
parcare securizată și cu facilități.
Eurodeputații TRAN au stabilit o listă
detaliată a facilităților (de exemplu,
instalațiile sanitare și de gătit, WiFi) și
caracteristicile de securitate pe care
trebuie să le aibă aceste zone de parcare dedicate.
Întoarcerea acasă la 3 săptămâni
sau odihnă într-o altă locație aleasă

Sistemul de cântărire dinamică TSM din Ungaria
funcționează și produce efecte de la 1 iunie

În data de 30 mai 2018, la sediul Ministerului de Inovare și Tehnologie (HU),
reprezentanții asociației Nit Hungary (asociație parteneră a FORT), pe lângă
alte asociații maghiare ale transportatorilor, au purtat discuții cu
responsabilul de transport, sub-secretar de stat Mosóczi László despre
preocupările legate de lansarea sistemului de cântărire dinamică (TSM) 2018.
Opinia unanimă a organizațiilor a fost că sistemul de măsurare automatizat
nu este, în prezent, adecvat pentru sancționarea pe o linie obiectivă și că nu
există încredere în sistemul actual. Conform poziției NiT Hungary, la care se
aliază și FORT, începerea folosirii sistemului TSM ar trebui amânată cel puțin
până la sfârșitul anului. Amânarea ar oferi o oportunitate de a reglementa
probleme restante, deschise cu consultarea profesională. În sistemul actual,
s-a renunțat la aplicarea toleranței promise de 500 kg / osie și la greutatea
totală prevăzute anterior de legislație. Această toleranță a fost insistent
cerută de către asociațiile patronale din domeniul transporturilor, la 23 mai
2018, și transmisă, în scris, noului minister.
NIT Hungary a folosit, în timpul negocierilor actuale, experiențele membrilor,
care au relevat că există diferențe substanțiale între avertizările primite de la
sistemul TSM și cântăririle efectuate pe cântarele fixe „tradiționale”.
„Preocupările transportatorilor noștri și propunerile anterioare nu s-au
întâlnit, de data aceasta, cu poziția ministerului. În ciuda rezervei
semnificative și a opiniilor profesionale ale transportatorilor rutieri de marfă,
perioada de testare nu va fi extinsă. Conform informațiilor pe care FORT le
deține, firmele străine nu vor primi procese verbale de amendă pe urma
cântăririlor dinamice TSM prin poștă, ei vor fi opriți și amendați de către
echipajele special constituite de control în trafic înainte de părăsirea
teritoriului Ungariei, sau la revenirea în Ungaria. Aceste depășiri de tonaj ale
transportatorilor străini vor fi înregistrate și amendate exclusiv de acest
organism de control nou constituit, în parteneriat cu organele de control
actuale.”, a arătat Siegfried Mayer, Secretar General Adjunct, Federația
Operatorilor Români de Transport (FORT).
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într-o altă țară), firmele vor fi obligate
să desfășoare activități economice
substanțiale în statul membru în care
sunt înregistrate. Astfel, modificările
propuse de TRAN regulilor de înființare
a unei firme de transport rutier impun
ca firma să aibă o „prezență reală și
continuă” în statul membru în care este
înregistrată, stabilindu-se criterii pentru
a evalua acest lucru. Acestea includ
frecvența de încărcare și descărcare
a mărfurilor în țara de înmatriculare și
un număr suficient de locuri de parcare
pentru vehiculele lor.
de șofer: Pentru a contribui la reducerea perioadelor lungi pe drum, regulile
propuse de TRAN prevăd că munca
șoferilor ar trebui organizată într-un
mod care să permită acestora să petreacă o odihnă săptămânală acasă
sau într-o altă locație aleasă de șofer,
înainte de sfârșitul fiecărei perioade de
3 săptămâni consecutive de lucru.
Dacă aceștia aleg să meargă acasă,
acest lucru ar trebui să fie asigurat pe
cheltuiala companiei.

ACCESUL LA PROFESIE
Modificarea Regulamentului nr.
1071/2009 privind accesul la profesie
și a Regulamentului nr. 1072/2009
privind accesul la piața de transport
rutier de marfă.
Eurodeputații TRAN propun ca
operațiunile de cabotaj să fie permise
în Statul Membru în care s-a efectuat
o livrare internațională sau într-un Stat
Membru învecinat, în drumul spre
statul membru de înregistrare al transportatorului, pentru un total de 7 zile,
dar cu unele limitări suplimentare.
În perioada de 7 zile, operațiunile
de cabotaj într-un stat membru ar trebui să fie limitate la 48 de ore, pentru
a împiedica desfășurarea acestora în
mod sistematic, ceea ce distorsionează piețele naționale.
Cabotajul nu va fi permis în aceeași țară înainte de trecerea a 72 de

ore după revenirea camionului în statul
membru de înregistrare.

Măsuri stricte împotriva
firmelor „cutie poștală”
Pentru a aborda problema firmelor
„cutie poștală” (considerate ca fiind firmele înregistrate într-un alt stat membru, pentru a reduce costurile legate,
de exemplu, de fiscalitate, în timp ce
activitatea principală este desfășurată

Pașii următori

Potrivit UNTRR, rapoartele adoptate, pe 4 iunie, de eurodeputații TRAN,
după aprobarea plenului Paramentului
European (PE) din luna iulie 2018, vor
reprezenta poziția PE în cadrul negocierilor cu Consiliul European. Negocierile pot începe, apoi, imediat ce
Consiliul European își adoptă poziția.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

Premiul IRU pentru Manageri de Top în
Transport Rutier 2018

Galeria selectă a managerilor de top la nivel mondial, premiați la Adunarea
Generală IRU Geneva, la începutul lunii mai, a inclus 98 de manageri de top
IRU din 15 țări din întreaga lume – Europa, Asia, America Latină. Printre
aceștia, s-au regăsit 3 manageri din România, membri UNTRR: Adrian Finciuc
– Transaf Logistics; Vasile Rădulescu – Omsan Logistica; Alexandru
Stefanco – Focus Royal.
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Control eficient,
control țintit...

Manipularea tahografului, conducerea fără cartelă, defecțiuni
tehnice ale vehiculelor... se află printre încălcările sancționate de
ISCTR, pentru creșterea siguranței rutiere și menținerea unei
concurențe loiale pe piață. Acestora li se adaugă neregulile
consemnate în documente, dar și lipsa atestatului.

P

rezent la conferința „Am marfă, caut transport”, organizată
de către Ziua Cargo, la Poiana
Brașov, Marius Lungan, șef Birou Reglementări și Legislație Socială din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR), a
scos în evidență o parte dintre tendințele în control. Obiectivele principale
sunt clare: creșterea siguranței rutiere,
asigurarea unui climat concurențial
normal, îmbunătățirea condițiilor de
muncă ale angajaților din domeniul
transporturilor rutiere, precum și protecția infrastructurii și a mediului.
Marius Lungan: „Pe plan
național și internațional, în
timpul controalelor efectuate,
se pune accent cu precădere
pe aspectele care pot afecta în
mod semnificativ siguranța
rutieră și concurența loială.”

În acest sens, reprezentantul
ISCTR a menționat faptul că, în multe
cazuri, inspectorii din cadrul instituției
au aplicat sancțiuni pentru: manipularea tahografului; conducerea fără
cartelă tahografică; defecțiuni tehnice
ale vehiculelor rutiere; efectuarea
transportului fără existența documentului de transport conform tipului de
transport efectuat sau fără a deține
certificat de competență profesională.
Pentru atingerea țintelor propuse,
controlul trebuie să devină din ce în ce
mai eficient și mai exact. Se au în
vedere mai multe elemente, printre

care o abordare pro-activă a aspectelor legate de transportul rutier, realizarea unui control unitar, managementul riscului (clasificarea întreprinderilor
pe grad de risc), dezvoltarea sistemului
informatic, implementarea unui sistem
de monitorizare a traficului rutier, utilizarea unor echipamente moderne de
control, precum și un schimb de
informații eficient între statele membre
ale Uniunii Europene.
„Pentru eliminarea problemelor
care pot apărea în cadrul controalelor,
trebuie realizată o abordare pro-activă
încă din faza de elaborare sau modificare a reglementărilor în domeniu.
În acest sens, ISCTR are o colaborare
bună cu Direcția Transport Rutier, din
cadrul Ministerului Transporturilor”, a
subliniat Marius Lungan. El a precizat,
de asemenea, că Euro Controle Route
– ECR și Confederația Organismelor
de Control din Transporturile Rutiere,
în care ISCTR este membru cu drepturi depline, se implică activ în procesul de armonizare a legislației rutiere.
Reprezentantul ISCTR a prezentat, în cadrul conferinței Ziua Cargo,
un exemplu, în acest sens, arătând
că, în cadrul unei întâlniri internaționale recente, s-a ridicat problema
manipulării sistemului AdBlue, fenomen care a explodat, în ultima vreme,
lucru observat, în special, de către
autoritățile din Vestul Europei. În mod
legitim, s-a pus întrebarea: de ce nu
încearcă producătorii să conceapă
aceste sisteme în așa fel încât să poată fi manipulate mai greu sau deloc?

Marius
Lungan

Răspunsul unui producător a fost că,
dacă legislația nu le-o va impune, nici
fabricanții nu vor încerca să introducă
aceste sisteme, deoarece vor genera
creșteri de prețuri sau, poate, se vor
vinde mai greu.
În acest sens, la nivelul Comisiei
Europene, s-au elaborat mai multe reglementări, care impun tendințe pe
piață, cum ar fi cea care vizează introducerea tahografului inteligent, care va
fi montat pe toate autovehiculele care
vor fi înmatriculate începând cu data
de 15 iunie 2019.

Dotări tehnice
necesare

Pentru că tot am vorbit despre
creșterea siguranței circulației, se
impune ca autoritățile de control să
realizeze, atunci când situația o cere,
un control tehnic detaliat al vehiculelor
de transport rutier, cu ajutorul unor
unități mobile pentru verificarea stării
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Cântărire dinamică

Un alt sistem nou pe care ISCTR
are în vedere să îl utilizeze este cel
de cântărire în mișcare, conform prevederilor Directivei UE nr. 719/2015,
care a fost transpusă și în legislația
națională. Ca prim pas, ISCTR a încheiat un protocol pentru utilizarea
dispozitivelor de cântărire în mișcare
deținute de CNAIR și, în perioada
următoare, va avea acces la informațiile necesare, astfel încât vehiculele
cântărite în mișcare la care s-au înregistrat depășiri să fie oprite și cântărite static, de către inspectorii
ISCTR.
De asemenea, pe parcursul conferinței, reprezentantul ISCTR a oferit

15 autospeciale noi, pentru control

În contextul strategiei ISCTR
de eficientizare a activității de
control și de completare a
bazei materiale, la sfârșitul
lunii mai, au fost livrate către
Inspectorat 15 autospeciale
Dacia Duster. Acestea au fost
repartizate atât inspectoratelor
teritoriale, cât și
compartimentelor de
specialitate din cadrul sediului
central al instituției și vor fi utiliate, cu precădere, în acțiunile de control în
trafic (inclusiv pentru selectarea din mers a autovehiculelor care urmează să
fie oprite în vederea verificării, acolo unde situația o impune), precum și
pentru deplasarea echipelor de control la sediul operatorilor economici
pentru care ISCTR deține atribuții de control.
„Dinamica pe care o înregistrează transportul de mărfuri și persoane,
creșterea numărului de operatori de transport, mărirea parcului de
autovehicule și, nu în ultimul rând, accidentele rutiere soldate cu pagube
materiale și umane au determinat conducerea instituției să ia măsuri pentru
întărirea și eficientizarea controlului în trafic. Autospecialele vor fi repartizate
la nivel național, acționând cu precădere pe culoarele rutiere care racordează
România la Vestul Europei, cât și legătura cu Moldova și culoarul Grecia –
Turcia”, se arată într-un comunicat ISCTR.

răspunsuri la întrebările adresate de
participanți referitoare la verificările
care se pot realiza cu privire la utilizarea de către vehiculele rutiere a
unui combustibil neconform, informațiile oferite de tahograful inteligent care
pot fi accesate de la distanță de auto-

ritățile de control, precum și termenele
în care autoritățile de control trebuie
să se doteze cu echipament în vederea detectării timpurii de la distanță.

Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

PUBLICITATE
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tehnice a vehiculelor rutiere sau în
locuri de control dotate și cu echipamente pentru verificarea eficacității
frânelor și detectarea jocurilor (facilități
de control tehnic în trafic). Până la o
eventuală achiziție a acestor tipuri de
echipamente specifice, inspectorii
ISCTR vor face un control tehnic
vizual iar, atunci când este nevoie, vor
însoți vehiculul la RAR sau la o stație
de ITP, pentru a efectua o inspecție
tehnică detaliată, a arătat Marius
Lungan.
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Mita

nu este
o soluție!

Începerea sezonului estival aduce cu sine, o dată cu soarele mai
arzător, și problemele colaterale inerente, specifice concediilor de
odihnă, precum: un trafic mai intens către munte sau mare sau
aglomerație la ieșirea din tară. În plus, organele de control ale
Statului își sporesc vigilența, astfel încât reglementările să fie
respectate de către toți participanții la trafic.

C

ine nu ar dori să ajungă mai
repede la destinație? Distanțele sunt mari, căldura agasantă, iar marfa riscă să se strice.
Doamne ferește de o grevă!
În acest context posibil, unii cetățeni încearcă marea cu degetul. „Dau
și eu ceva să mi se rezolve problema...” Și, de aici, poate începe nebunia. Prinderi în flagrant, cătușe, condamnări în instanță, nimic nu mai
poate fi ca înainte. Chiar merită?

Robert
Neacșu

Câteva exemple

Pentru evitarea unor astfel de
situații, Direcția Generală Anticorupție
(DGA), structură specializată a Ministerului Afacerilor Interne, desfășoară,
pe lângă sesiunile de instruire anticorupție destinate propriilor angajați, și
activități de informare a cetățenilor,
astfel încât să conștientizeze faptul
că, atunci când oferă bani sau alte foloase necuvenite funcționarilor statului
(de exemplu, către polițiști, polițiști de
frontieră etc.), își riscă libertatea. În
aceste situații, partea de combatere
a DGA, împreună cu procurorul, vor
intra, inevitabil, în acțiune.
Infracțiunile de corupție se pot
manifesta în diferite moduri, în funcție
de loc sau de timp, dar să nu uităm
niciodată că promisiunea, oferirea sau
darea de bani ori alte foloase unui
funcționar al statului se pedepsește
cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
În acest sens, exemplificăm cu
reacția promptă a șefului Postului de
Poliție Bărcănești, din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița,
avută în data de 3 aprilie 2018, când
un cetățean i-a oferit 3.000 euro pentru a nu-i întocmi dosar penal. Fapta
a fost probată, ulterior, prin acțiunea
de prindere în flagrant.
Un alt exemplu pe care îl dăm este
și cel de anul trecut, din data de 8
septembrie, când un agent din cadrul
Inspectoratului Teritorial al Poliției de
Frontieră Sighetu Marmației – Sectorul
Poliției de Frontieră Sarasău a refuzat,
de la un cetățean ucrainean, oferta

de remitere a câte 2.000 euro pentru
fiecare transport ilegal de țigări în țara
noastră, cu mențiunea că, ulterior,
suma putea crește la 2.500 euro pentru fiecare activitate de contrabandă
derulată cu succes. Și această faptă
a fost probată prin acțiune de flagrant.

Suma nu contează...
doar intenția

Legea nu precizează o valoare minimă a mitei. Astfel, indiferent că e
vorba de 50 de lei sau de zeci de mii
de euro oferiți ilegal, instituțiile specializate ale statului vor reacționa în același fel. Strâng probe și identifică
autorii, iar, în urma acestor acte procedurale, judecătorul ia o decizie.
Reacția la corupție determină consecințele. În acest sens, în mod concret, un agent din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț –
Serviciul Rutier – a formulat, în ultimul
an, un număr de 4 denunțuri privind
oferte de dare de mită, primite din partea unor cetățeni, pentru a nu dispune
împotriva acestora măsuri legale. În
cele 4 cazuri, polițistul a refuzat, în
total, sumele de 1.000 lei și 250 euro.

Nu întâmplător, ca urmare a reacțiilor normale avute, ministrul Afacerilor
Interne – Carmen Daniela Dan – a premiat lucrătorii Ministerului Afacerilor Interne menționați în cazurile prezentate
anterior, în data de 30 mai 2018, când
DGA a aniversat 13 ani de existență.
Mita nu este, în niciun caz, o soluție pentru rezolvarea problemelor pe
care le avem.
Un om instruit este un om mai informat. Iar un om informat este mai
protejat.
Limitarea posibilității de apariție a
faptelor de corupție și, implicit, un
număr din ce în ce mai scăzut al celor
implicați, funcționari publici sau cetățeni, este obiectivul principal și o țintă
de atins, pe care Direcția Generală
Anticorupție o are, permanent, în
vedere.
În acest context, contăm și pe
sprijinul transportatorilor rutieri și al
celor care lucrează în domeniul logistic. Numai de bine!

Robert NEACȘU

Comisar-șef de poliție
Serviciul Prevenire, Direcția Generală
Anticorupție
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Puterea de a
face bine

Lansăm, în această ediție, o nouă rubrică (în patru episoade),
cu scopul de a „înarma” companiile ce activează în România cu
elementele necesare pentru crearea unei strategii a
responsabilității sociale. Domeniul CSR nu poate și nu trebuie să
lipsească din nicio firmă care țintește o utilizare corectă și
completă a propriului potențial.

E

ste o plăcere pentru mine să
scriu aceste rânduri, deoarece
lumea transporturilor este o
una dragă mie, o lume de la care am
învățat foarte multe și în care încă mă
regăsesc. Asta pentru că, înainte de a
conduce Hospice Casa Speranței, am
lucrat aproape 18 ani în multinaționale,
din care, 9 ani, am făcut parte dintr-o
companie dedicată curieratului internațional și logisticii. Ca atare... tot ce ține
de AWB-uri, chartere, camioane de
grupaj sau complete, pick-up and deliveries... it’s music to my ears .
Știm cu toții: la ora actuală, nu
există nicio entitate care să nu aibă
nevoie de transporturi. Și, pornind de
la acest gând, al valabilității pe scară
largă, aș dori să vă supun, acum,
atenției un alt „subiect universal”. Un
subiect care este la îndemâna fiecăruia dintre noi și care ne stă în putere
fiecăruia dintre noi să îl îndeplinim.
Acela al umanității. Acela de a fi uman
și de a-ți ajuta semenii.
Pentru că, fără acest subiect – al
abordării umane –, părerea mea este
că niciodată nu vom fi compleți.
Iar abordarea umană, la nivelul
companiilor, se transpune prin așa numitul subiect al „corporate social responsibility”, prescurtat CSR.

De ce CSR?

CSR nu va rezolva toate problemele lumii, cu siguranță. Și, în egală
măsură, poate stârni controverse la

Mirela
Nemțanu

nivelul companiei, cu partizani pro și
contra. De ce să fac asta? De ce să
mă implic? De ce sa aloc bani pentru
așa ceva? Financiarul se luptă cu
marketingul, cu comunicarea, de pe
poziții, de multe ori, diferite; și, dacă
nu este un director general deschis și
implicat, de regulă, se vede doar cheltuiala din spatele unor acțiuni de acest
gen și... nu se mai fac aceste acțiuni.
Și atunci... de ce să ne implicăm?
De ce noi, ca indivizi, să ne implicăm?
De ce noi, ca firmă, să facem acțiuni
de responsabilitate socială?
Răspunsul este simplu – pentru
că așa, de fapt, ne ajutăm pe noi.

Vă veți implica, sau veți renunța?

Philip Kotler – părintele incontestabil al marketingului – spunea, acum circa
20 de ani, că, din punctul lui de vedere, există doar 2 tipuri de companii: cele
care înțeleg și aplică marketingul și cele care vor eșua. Parafrazând și
uitându-ne la evoluția actuală a societății, aș spune că există 2 categorii de
organizații – cele care decid să se implice în zona ajutorării sociale,
asumându-și toată complexitatea rolurilor pe care o companie și le poate
asuma și având un impact asupra comunității în care trăiesc, și cele care vor
exista, pur și simplu.
Sau, altfel spus, vor fi cele care vor renunța, sau cele care se vor implica.
Eu am decis, acum mulți ani, să mă implic. Permanent. Voi ce veți face? Ca
organizație și ca indivizi.

Și haideți să vă dau câteva motive
pentru care, consider eu, merită să
vă implicați:
1. În primul rând, motivul evident –
acela de a susține cauza socială în
sine. Pentru rezolvarea oricărei probleme sociale care există, ai nevoie de 3
actori care să fie, în egală măsură,
implicați – sectorul public, sectorul privat
și domeniul societății civile / cel nonguvernamental (fundații, asociații).
La ora actuală, în România, conform Băncii Mondiale, primele 3 probleme ale țării noastre sunt: sănătatea,
educația, integrarea persoanelor vulnerabile.
Din păcate, în toate cele 3 domenii, sectorul public merge din rău în
mai rău. În domeniul sănătății, domeniu pe care îl reprezint, aș putea spune
că asistăm, chiar, la un adevărat
dezastru, un dezastru care, încă, nu
este conștientizat de români.
Și atunci, ce este de făcut? Singura soluție este întărirea sectorului
Societății civile – cu implicarea și ajutorul sectorului privat (pentru că, altfel,
nu are cum).
2. Diferențiator de brand / de imagine, cu impact pozitiv asupra deciziei
de cumpărare a consumatorilor. Am
citit, la un moment dat, un studiu – făcut pe consumatorii din Marea Britanie
– care spunea că, atunci când un cumpărător are de ales între 2 produse /
servicii similare ca valoare și calitate,
84% dintre ei îl aleg pe acela care are
o cauză socială asociată. 84%! Este
adevărat că studiul este făcut pe UK,
dar, acum – cu globalizarea și digitalizarea –, comportamentele ajung să
fie tot mai mult nediferențiate pe criterii
geografice. Ca atare, putem presupune că și la nivelul consumatorilor români, care sunt tot mai educați și pretențioși față de ceea ce cumpără,
comportamentele bazate pe deciziile
de cumpărare să se manifeste similar.
3. Loializarea clienților / consumatorilor / partenerilor. Tot mai mulți jucători de pe piață înțeleg necesitatea
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implicării sociale și are relevanță să
fii partener sau client al cuiva care are
aceleași valori ca și tine.
4. Cerințe legale / de auditare. De
anul trecut, a intrat în vigoare o directivă europeană care obligă toate companiile cu peste 500 de angajați să
își raporteze activitatea de CSR făcută. Nu obligă compania să facă activități de implicare socială – ci doar să
le raporteze. Iar, în lipsa lor, trebuie
raportat distinct faptul că respectiva
companie nu a făcut activități de CSR
– lucru care poate știrbi / afecta credibilitatea și reputația unei companii.
În zona legală, trebuie să fac o
paranteza extrem de
importantă – în România,
există un cadru
legislativ benefic pentru
susținerea cauzelor
sociale, anume facilitatea
fiscală de a redirecționa
până la 20% din impozitul pe
profit către o cauză socială,
lucru care nu implică niciun
cost! Din păcate, însă, doar
35% din companiile din
România, care ar putea să
folosească această facilitate,
o fac. Și, credeți-mă, nu
înțeleg de ce...
Anul trecut, peste 350 milioane
de euro s-au „pierdut”, prin
neutilizarea acestei facilități
fiscale. Îndemn orice companie
care dorește să folosească
această facilitate fiscală să
intre pe www.hospice.ro și să
afle cum.

5. Loializarea angajaților – ultimul,
dar cel mai important criteriu. Știm cu
toții că recrutarea, instruirea și fidelizarea angajaților a devenit una dintre
cele mai mari probleme ale forței de
muncă din România – și se va acutiza

și mai mult. În acest context, elementele de motivare valabile acum câțiva
ani... s-ar putea să nu mai fie valabile
și acum. Vă spun din propria experiență, căpătată în multinaționalele în
care am lucrat înainte de a mă alătura
lumii fundațiilor – implicarea angajaților
voștri în acțiunile de CSR ale companiei poate deveni unul dintre principalii
factori de motivare și retenție. Dacă
angajații voștri vor vedea că voi vă
implicați, că vă pasă de comunitatea
în care trăiți și de cauzele sociale existente... în final, vor avea încredere că,
dacă li se va întâmpla ceva lor, personal, organizația va fi lângă ei, îi va
ajuta. Iar asta contează enorm pentru
ei!
Acestea sunt cele 5 motive pe care
eu am vrut să le împărtășesc cu voi,
pentru a vă convinge – sper – să vă
implicați social. Bineînțeles, motivele
sunt mai multe și pot fi, în final, inclusiv
de natură personală.

Ce reprezintă
Hospice?

Pentru că tot un motiv pur personal
l-a făcut pe un britanic – fondatorul
Hospice, Graham Perolls – să vină în
România, acum 26 de ani, și să înființeze HCS. Motivul a fost acela că
ambii săi părinți au murit de cancer –
tatăl beneficiind, însă, de îngrijire paliativă – și a văzut, a înțeles cât de
important este pentru un pacient
terminal să beneficieze de astfel de
servicii.
Pentru că asta oferim noi – de 26
de ani, de când existăm în România
– servicii de îngrijire paliativă, adică
servicii specializate acordate adulților
cu diagnostice oncologice și copiilor
care se luptă cu o boală incurabilă și
cu un prognostic limitat de viață. Suntem, la ora actuală, cea mai mare fundație din România și ne desfășurăm

Despre Hospice Casa Speranței

Hospice Casa Speranței, organizație non-profit înființată, în 1992, la Brașov, a
introdus, acum 26 de ani, conceptul de îngrijire paliativă pentru prima oară în
România. Hospice este cea mai mare fundație din țară care oferă gratuit
servicii specializate de acest tip.
Organizația are două centre cu servicii integrate, în Brașov și București, și
echipe mobile în Făgăraș și Zărnești, pentru îngrijirea persoanelor
diagnosticate cu boli incurabile. Hospice a dezvoltat servicii complete de
îngrijire paliativă, care sunt oferite în centre de zi, ambulatorii și unități
proprii pentru internare, la domiciliul pacienților și în spitalele partenere. În
cei 26 de ani de existență, Hospice a adus alinare și speranță pentru peste
26.000 de copii și adulți cu boli incurabile.
Hospice Casa Speranței dezvoltă îngrijirea paliativă, la nivel național și
internațional, prin informare, prin programe educaționale dedicate
profesioniștilor, pacienților și comunității și prin îmbunătățirea legislației în
materie.
Poți sprijini pacienții Hospice și cauza îngrijirii paliative cu o donație
(www.hospice.ro/doneaza).
Pentru mai multe informații, accesați www.hospice.ro. Ne găsiți pe Facebook
și pe Instagram, iar, pe YouTube, puteți afla povestea Hospice și istoria
îngrijirii paliative în România.

activitatea cu ajutorul unei echipe de
250 de angajați (majoritatea cadre
medicale), avem 2 unități spitalicești
– centre de tip Hospice –, unul la
Brașov și unul la București, și servicii
de îngrijire în Brașov, Făgăraș,
Zărnești, București, iar, în prezent,
construim un nou centru destinat, de
data asta, doar copiilor ce se luptă cu
o boală incurabilă, la Adunații-Copăceni, lângă București.
Toate serviciile noastre, absolut
toate, sunt oferite cu titlu gratuit și necondiționat, atât pacienților noștri, cât
și familiilor lor, iar, până în prezent,
am reușit să ajutăm peste 26.000 de
pacienți și familiile acestora.
Însă nevoia, la nivel național... este
alarmantă.
Cancerul este, la ora actuală, a
doua cauză a mortalității în România.
În fiecare an, avem 55.000 de cazuri
noi diagnosticate și 50.000 de oameni
pierd lupta cu boala, anual. Dacă, la
nivel European, rata de vindecare pe
oncologie pediatrică este de 9 / 10, la
noi este 1 / 10.
Statisticile sunt îngrijorătoare (1 din
4 români are pe cineva în cercul
apropiat de prieteni / familie). La nivel
național, avem peste 170.000 de pacienți care au nevoie de serviciile
noastre de îngrijire paliativă – iar noi,
cea mai mare fundație din România,
reușim să ajutăm 4.000 de pacienți în
fiecare an. Este mult pentru noi, dar
puțin față de nevoie.
Mai mult, Fundația Hospice Casa
Speranței este singura entitate care
oferă servicii complete de îngrijire
paliativă în România – și gratuite. Iar,
într-o țară care se confruntă cu un
sistem medical deficitar, această nevoie se resimte și mai acut, la nivelul
pacienților noștri, care – în multe, prea
multe cazuri – ne spun că suntem singurul ajutor pe care îl mai primesc...
Pentru că pacienții noștri sunt acei
oameni care primesc acea replică „ne
pare rău, nu se mai poate face nimic”.
Iar noi nu credem asta. Credem că
mai sunt foarte multe lucruri care se
mai pot face – iar paliația exact asta
demonstrează.
Paliația oferă demnitate. Oferă
decența de a trăi o viață, atât cât va
fi să fie ea, fără chinuri și cu o calitate
a vieții, pe cât posibil, îmbunătățită.
Noi nu promitem că dăm viață în plus
pacienților noștri, dar sperăm că,
pentru fiecare pacient, reușim să oferim viață zilelor rămase.
Și atunci, vă întreb – renunțați, sau
vă implicați? Pentru că noi, singuri,
nu putem face nimic, avem nevoie de
implicare.

Mirela NEMȚANU

CEO Hospice Casa Speranței

mirela.nemtanu@hospice.ro
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For d Tr ucks Best
Driver Challenge

Pentru a puncta avantajul costurilor operaționale, poziționate
printre cele mai mici din piață, Ford Trucks organizează, periodic,
competiția Ford Trucks Best Driver Challenge – un concurs în
care pot fi incluși doar șoferii vehiculelor Ford Trucks
achiziționate prin Cefin Trucks.

C

ompetiția, în România, s-a derulat timp de o lună – între 15 mai
și 15 iunie. În cadrul acestei
prime ediții, au fost definite două categorii
de participare: Transport și Construcții.
Pentru a departaja concurenții ce
au participat la concurs, s-au folosit criteriile: consumul mediu de combustibil pe
kilometru obținut în perioada competiției
și punctajul în sistemul ViaSat, obținut
în funcție de stilul de condus. Derularea
concursului nu a presupus eforturi suplimentare față de sarcinile zilnice ale
șoferilor și a ajutat la eficientizarea activității lor de zi cu zi. Monitorizarea rezultatelor obținute în concurs s-a făcut cu
ajutorul ViaTruck – soluția profesională
de monitorizare și management a flotelor
auto prin GPS, oferită de ViaSat.
Premiile ce au fost puse în
concurs reprezintă 10 vouchere
cadou, în valoare de 500 euro,
pentru primii 5 clasați în cadrul
fiecăreia dintre cele două
categorii ale competiției.

Rezultatele înregistrate în cadrul
competiției, precum și ierarhia primi-

Cifre care sintetizează ce se întâmplă în fabrica din Turcia:
- 6,9 miliarde dolari – cifră de afaceri în 2017;
- peste 11.500 angajați;
- 1.500 ingineri implicați în activități de cercetare și dezvoltare a gamei de
camioane;
- 1,1 milioane mp acoperiți de facilități de producție;
- o capacitate de producție anuală de 80.000 motoare Ecotorq, 425.000 vehicule
comerciale ușoare ale gamei Ford Transit și 15.000 camioane.

lor clasați, au fost comunicate,
săptămânal, pe site-ul companiei,
www.ford-trucks.ro, urmând ca rezultatele finale să fie date publicității până
cel târziu la data de 1 iulie 2018.

Ford Trucks, pe scurt

Camioanele Ford Trucks sunt produse de către grupul Ford, prin joint
venture-ul cu Ford Otosan. Investițiile
realizate de Ford Motor Company în
facilități de producție și de cercetare
și dezvoltare au adus, azi, centrul de
producție din Turcia la o capacitate
anuală totală de 440.000 unități marca
Ford.
Cefin Trucks este unic importator
al mărcii Ford Trucks în România.

Compania este un partener vechi al
transportatorilor, activând, de peste 20
de ani, în domeniul auto, ca furnizor de
servicii și produse pentru profesioniștii din lumea transporturilor. Cefin
Trucks este prezent, prin intermediul
rețelei sale de distribuție, la nivelul întregii țări: București, Constanța, Brașov,
Craiova, Timișoara, Deva, Arad, Bacău,
Suceava, Cluj, Oradea și Baia Mare.
Pachetul complet de servicii oferite integrează, pe lângă serviciile post-vânzare, soluții financiare optimizate,
servicii de trade-in, de buy-back, de instruire a utilizatorilor și, nu în ultimul
rând, servicii telematice.
Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Noua generație
urbană

LANSARE

SCANIA

Mai mult ca niciodată, Scania demonstrează, prin noua generație
urbană de camioane, că profitabilitatea și sustenabilitatea nu sunt
concepte aflate în conflict.

O

dată cu prezentarea noilor
modele și a serviciilor destinate aplicațiilor urbane,
Scania încheie lansarea noii generații
de camioane, la nivel european.
Se estimează că, în următorii 10
ani, 60% din populația lumii va trăi în
orașe. Ca un răspuns la acest fenomen, cu ajutorul digitalizării, Scania
urmărește câteva obiective de bază:
creșterea eficienței energetice, carburanți alternativi și electrificare, precum și transporturi inteligente și
sigure. Reprezentanții Scania insistă
asupra faptului că un aspect foarte
important este reprezentat de conectivitatea vehiculelor, iar găsirea celor
mai bune soluții se va realiza prin dezvoltarea unor parteneriate între jucătorii implicați – operatori de transport,
șoferi, clienți, autorități...

Seria L – o nouă
cabină pentru oraș

Cabinele cu acces coborât ale
Seriei L sunt proiectate pentru îmbunătățirea ergonomiei și interacțiunii

între camion și mediul înconjurător,
fiind destinate, în principal, operațiunilor de distribuție, colectare deșeuri
sau construcții.
Nivelul scăzut asigură o creștere
a siguranței, printr-o vizibilitate mult
mai bună pentru șofer. Cabinele au
2 m lungime, existând trei variante de
înălțime. Autovehiculul poate fi comandat cu funcția de „îngenunchere”,
ce se activează automat, o dată cu
frâna de mână. În acest caz, cabina
este prevăzută cu o singură treaptă
pentru acces, podeaua cabinei fiind
situată la aproximativ 80 cm înălțime
față de sol. Pe lângă înălțimea mică,
treapta este și foarte lată (79 cm),
crescând și mai mult ușurința urcării
în cabină. Fără funcția de „îngenunchere”, sunt necesare două trepte, podeaua situându-se la 93 cm înălțime.
Accesibilitatea în interiorul cabinei
este, de asemenea, un aspect luat în
considerare de producător, pentru a
permite șoferului să urce / coboare
pe ambele părți ale cabinei, la nevoie.
Seria L este echipată cu motoare
diesel de 9 litri, disponibile în trei va-
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riante de putere. De asemenea, există
și opțiunea de motorizare pe gaz, în
două variante de putere, atât pentru
CNG, cât și LNG.
Pentru orice motorizare, Seria L
poate fi echipată cu Scania Opticruise
sau cu o cutie de viteze automată
Allison.
Un element important pentru siguranță este geamul din partea de jos
a ușii pasagerului, care poate dota
toate cabinele Seriilor P și L. Acest
geam asigură o vizibilitatea îmbunătățită în apropierea camionului, făcând
mult mai ușor de detectat utilizatorii
vulnerabili ai drumurilor – copii, bicicliști sau pietoni.
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În plus, sistemul de camere, pentru
o imagine de 360° în jurul camionului,
este, de asemenea, disponibil.

Noul motor de 7 litri

Lansarea unei noi familii de motoare de 7 litri înseamnă masă redusă
și consum mai mic cu până la 10%,
pentru aplicațiile urbane. Există trei
variante de putere disponibile, de 220,
250, respectiv 280 CP.
Noul motor cu șase cilindri în linie
a fost dezvoltat împreună cu Cummins,
folosește doar tehnologia SCR și

asigură o reducere cu 360 kg a masei.
Cuplul maxim este atins la turații reduse, de 1.050 rpm, și se menține până
la 1.600 rpm. Acest aspect contribuie
la performanțele dinamice ale autovehiculului, oferind, totodată, posibilitatea reducerii consumului.
Apariția noului motor face posibilă
comandarea cabinei P cu tunel coborât pentru motor. Astfel, datorită
dimensiunilor mai mici ale motorului,
tunelul acestuia poate fi coborât cu
95 mm.
Prin lansarea motorului de 7 litri,
Scania a ajuns, astăzi, să ofere 18

variante diferite de motorizări EURO 6
pentru noua generație de camioane,
la doar un an și jumătate de la lansare.

Gazul câștigă teren

Folosirea carburanților alternativi
reprezintă o importantă direcție de
dezvoltare pentru producătorul suedez, iar gazul ocupă un loc aparte.
Motoarele de 9 și 13 litri ce utilizează
CNG sau LNG sunt soluții utilizabile,
astăzi, în Europa, chiar dacă rețeaua
de alimentare nu poate fi, deocamdată, comparată cu cea diesel, din
punct de vedere al întinderii.
Motorul de 13 litri a fost complet
regândit și funcționează conform principiilor Otto.
Atât motorul de 9 litri, cât și cel de
13 litri au fost proiectate pentru a asigura performanțe similare cu motoarele diesel de ultimă generație.
Motorul de 9 litri este disponibil în
două variante de putere, de 280 și
340 CP, având cuplu maxim de 1.350,

Noul motor pentru
bioetanol

13 litri, șase cilindri în linie,
410 CP și 2.150 Nm – noul motor
poate acoperi cerințele unui
transport pe distanțe lungi,
asigurând, totodată, o reducere a
emisiilor de CO2 cu până la 90%.
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Scania CrewCab

Noua cabină este disponibilă în două variante de lungime și asigură o
îmbunătățire semnificativă la toate capitolele – siguranță, confort, spațiu
pentru oameni și echipamente, îmbarcare / debarcare rapidă. Poate fi
echipată cu oricare dintre motoarele de 9 sau 13 litri.

respectiv 1.600 Nm, atins în plaja de
turații 1.100 – 1.400 rpm.
În cazul motorului de 13 litri, puterea maximă este de 410 CP, atinsă la
1.900 rpm, și cuplul maxim este de
2.000 Nm, la 1.100 – 1.400 rpm.
Specialiștii Scania au arătat faptul
că diferența dintre LNG și CNG este
una de autonomie. În cazul LNG (gaz
natural lichefiat), un ansamblu clasic
(cap tractor și semiremorcă) poate opera până la 1.100 km, fără a avea nevoie de realimentare. CNG oferă o autonomie mai scăzută, de 400 – 500 km.
Planul flexibil de mentenanță
dezvoltat de Scania este disponibil și
pentru motoarele pe gaz, asigurând,
astfel, realizarea cu precizie a mentenanței, în funcție de modul de
exploatare al camioanelor.
Intervalele de service pot ajunge
la 60.000 km pentru motoarele pe gaz.
Acestea aduc beneficii importante
în ceea ce privește zgomotul, emisiile
poluante și costurile de operare.

Fleet Care

Noul serviciu Scania Fleet Care
garantează 100% disponibilitatea autovehiculelor, pe o anumită perioadă de
timp, în funcție de programul operatorului
de transport. Să presupunem că un
transportator este implicat în operațiuni
de distribuție, zilnic, între orele 7:00 și

16:00. Scania va organiza toate operațiunile de mentenanță și reparație în afara
acestui program.
Un element important este desemnarea de către Scania a unui manager
de flotă, care va monitoriza continuu
starea vehiculelor, utilizând instrumente analitice avansate. Scania va programa vizitele la service și va lua
măsuri preventive (de exemplu, schimbarea pieselor uzate înainte ca acestea să provoace probleme), pentru a

menține vehiculul în stare bună de
funcționare, fără a afecta disponibilitatea acestuia în programul de
transport.
Nici șoferii nu au fost neglijați. Pentru
aceștia, Scania a dezvoltat un program
special de pregătire, în legătură cu
vehiculele de distribuție urbană.
Radu BORCESCU
Södertälje, SUEDIA

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Eficiență fără
dificultate

DRIVE-TEST

RENAULT TRUCKS T 440 OPTIFUEL

Ajuns în etapa „ajustărilor fine”, Renault Trucks T își crește
performanțele legate de costurile de operare, fără, însă, a solicita
cunoștințe suplimentare sau multă experiență din partea șoferilor.
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DRIVE-TEST
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DRIVE-TEST

A

ți participat, vreodată, la un
curs pentru conducere economică? Sunt convins că
foarte mulți dintre cititorii Ziua Cargo
au făcut acest lucru. Chiar dacă interesante, trebuie să recunoaștem că aceste cursuri cer multă concentrare,
sunt obositoare și, în general, ne scot
din zona de confort, în condițiile în
care ținta este schimbarea obiceiurilor
deja deprinse la volan. Însă, adevăratul efort vine după aceea. Pleci, hotărât, la drum, cu intenția de a schimba
stilul de conducere, așa cum ți s-a recomandat și... după o zi, ești obosit
de parcă ai condus o săptămână întreagă, fără pauză. Exagerez, bineînțeles, însă perioada în care, pe lângă
trafic și mașină, trebuie să fii atent și
la propriile reacții și gânduri este una
care poate produce frustrări. Nu puțini
sunt cei care renunță... Și atunci? Participi la un nou curs?
Totuși, atât posesorii de flote, cât
și șoferii de camioane nu își permit
să devină necompetitivi. Dacă un camion, prin performanțele sale tehnice,
are potențialul de a asigura un consum
mediu de 27 l/100 km, o firmă care „se
mulțumește” cu 30 l/100 km riscă să
se condamne singură, să devină
ineficientă, în raport cu ceilalți.
Producătorii de camioane vin, la
rândul lor, în întâmpinarea transportatorilor și șoferilor și...

26,6 l/100 km –
fără efort

Astăzi, discutăm despre Renault
Trucks T Optifuel. Camionul este același,
însă micile ajustări fac diferența. Un
exemplu, în acest sens, este sistemul
Optivision, care a devenit mai precis –
coordonează mai bine reacțiile transmisiei, în funcție de topografia drumului.
Pentru acest drive-test, am ales
un traseu echilibrat, care să aibă porțiune de autostradă (nu se poate altfel,

Fișă tehnică – Renault Trucks T 440 Optifuel

Dimensiuni (lungime / lățime / înălțime): 6.155 / 2.518 / 3.885 mm
Ampatament: 3.800 mm
Masa proprie: 7.697 kg
Motor DTI 13
Putere maximă: 440 CP la 1.404 – 1.800 rpm
Cuplu maxim: 2.200 Nm la 900 – 1.404 rpm
Nr. cilindri: 6 în linie
Cilindree: 12,8 l
Cutie de viteze automată Optidriver cu Optivision: 12 trepte înainte, 3 trepte
înapoi

în condițiile în care reprezentanța
Renault Trucks este situată pe Autostrada A1), dar și drum național și
localități. Dacă sunt și câteva dealuri...
București – Pitești – Slatina și retur
este traseul potrivit.
Și, pentru că am mai testat acest
model și anul trecut, de data aceasta am
schimbat „scenariul”. Dacă, anul trecut,
am făcut tot ce am putut pentru a reduce
consumul de combustibil... Anul acesta
am jucat rolul șoferului care nu și-a băut
cafeaua de dimineață și face tot ce
poate pentru a ajunge cât mai repede
la pauză. Adică, face cât mai puține
lucruri. Am păstrat, bineînțeles, un „bun
simț funcțional”, în principal în scop de
siguranță, precum și pentru a evita
eventuale amenzi pentru viteză excesivă. Astfel, 85 km/h pe autostradă (pilot

automat când a fost cazul) și o viteză
asemănătoare pe drumul național (unde
a fost posibil), 50 km/h în localități (sau
pe aproape) și, în rest, accelerație și
frână... Cu o viteză medie de 70 km/h
pentru tot traseul, consider că am făcut
„treabă bună”, mai ales că discutăm de
un ansamblu încărcat la maxim, adică
40 de tone.
În aceste condiții, consumul mediu
final, de 26,6 l/100 km, a fost o surpriză neașteptată și plăcută. Este evident
– sistemele funcționează și reușesc să
performeze chiar și atunci când șoferul
este lipsit de experiență, sau, pur și
simplu, nu vrea „să se complice”. Este
nevoie, doar, de puțin bun simț.
Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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VOLVO FH

O concentrare deosebită asupra șoferului și o cabină cu adevărat
revoluționară au facilitat succesul imediat al modelului Volvo FH,
atunci când acesta a fost lansat, în 1993. A fost, de asemenea, și
cel mai avansat autocamion al momentului, din punct de vedere
tehnic. După un sfert de secol, acesta rămâne un lider în domeniul
inovației, în special în zonele care vizează avantajele directe
pentru șoferi, cum ar fi siguranța și mediul de lucru al acestora.

A

dăugând, la toate acestea,
numeroasele soluții inovatoare, în ceea ce privește protecția mediului și productivitatea în operare, este clar faptul că Volvo FH a
schimbat lumea transporturilor.
Claes Nilsson, președintele Volvo
Trucks, consideră că Volvo FH este
coloana vertebrală a companiei Volvo
Trucks în ceea ce privește imaginea,
dar și în privința contribuției acestuia
la profitabilitatea clienților și la crearea
unui spațiu de lucru ultramodern pentru șoferi. El își amintește cum lansarea îndrăzneață a modelului, în 1993,
a marcat începutul unei perioade de
succes pentru Volvo Trucks.
„Ne apropiam de sfârșitul unei etape de recesiune, dar eram hotărâți să
facem un salt îndrăzneț. Care s-a dovedit a fi un adevărat succes. Am lansat FH la momentul potrivit și am oferit
un produs extrem de atractiv, atunci
când economia și piața transporturilor
și-au revenit”, spune Claes Nilsson.

Șoferul, în centrul
atenției

Prima versiune se baza pe un
șasiu nou, al cărui design dinamic a
facilitat adoptarea unor soluții flexibile
pentru diferite aplicații de transport.
Totuși, noua cabină era cea care
sublinia, cu adevărat, caracterul spe-

cial al autocamionului Volvo FH. Volvo
Trucks a hotărât, de la bun început,
să așeze șoferul în centrul atenției
sale; astfel, peste 1.500 de șoferi au
participat la ample teste și evaluări.
Rezultatul final – o cabină mai sigură
și mai confortabilă, care oferea o experiență de condus, de odihnă și de
dormit complet nouă.
În cazul șoferilor, această dedicare
a însemnat trei îmbunătățiri ale aspectului cabinei, introduse între 1993 și
2008. În 2012, a fost lansat noul Volvo
FH, a cărui cabină complet nouă și
sistemul de climatizare integrat I-Park
Cool au creat un confort Premium.

Pionier pe drumul
siguranței

Încă din prima zi, Volvo FH s-a impus ca pionier în domeniul siguranței.
Volvo Trucks a fost prima marcă de
autocamioane care a introdus atât
airbag-ul, cât și sistemul de protecție
anti-împănare față (FUPS).
În timpul dezvoltării sale, autocamionul a fost supus la mii de teste de
coliziune simulate și la aproximativ o
sută de teste reale de impact. Traversele și portierele cu rol în absorbția șocurilor sunt confecționate din oțel duplex, iar panourile cabinei sunt făcute
din cel mai rezistent oțel disponibil.
Pe scurt, toate detaliile designului ex-

terior și interior fac din Volvo FH cel
mai sigur autocamion de până acum,
de la Volvo Trucks.

Productivitate
maximă

Volvo FH a dus performanța și productivitatea autocamioanelor de mare
tonaj la un alt nivel. Printre numeroasele inovații, cutia de viteze revoluționară I-Shift (2001) merită o atenție
specială. În prezent, este o referință
în industrie și a evoluat pentru a satisface necesități și cerințe diferite. Versiunea cu două ambreiaje, I-Shift Dual
Clutch, aduce beneficii mai ales pentru
transporturile regionale și de cursă
lungă, pe drumuri în pantă și cu multe
curbe. Pentru domeniul construcțiilor
și al transporturilor de mare tonaj,
transmisia I-Shift cu trepte de forță
este ideală.

ISTORIE ȘI GLORIE

Un sfert de secol de
inovație

Și variantă pe gaz

Un salt semnificativ s-a produs în
2017, o dată cu lansarea modelului
Volvo FH LNG. Acest autocamion alimentat cu gaz oferă aceeași performanță ca alte autocamioane Volvo FH
și poate funcționa fie cu biogaz, fie cu
gaz natural.
„Am parcurs un drum cu adevărat
impresionant cu FH și încă ne așteaptă multe noutăți palpitante. Având în
vedere noile tehnologii, suntem foarte
încântați să ne continuăm călătoria
de succes, alături de clienții noștri și
de șoferii lor”, spune Claes Nilsson.
Volvo FH este singurul model care
a fost desemnat autocamionul anului
de trei ori – în 1994, în 2000 și în 2014
– comercializându-se, deja, aproape
un milion de unități din acest model.
Când a fost lansat, în 1993, Volvo
Trucks a anunțat că atunci începe viitorul. După un sfert de secol, compania
este ferm convinsă că Volvo FH este,
în continuare, autocamionul viitorului!
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25 de moduri în care

ISTORIE ȘI GLORIE

25. Volvo FH LNG
(2017)

Volvo Trucks se află mereu în căutarea unor modalități noi de sporire a
eficienței și de introducere a unor soluții
sustenabile. În 2017, a fost lansat autocamionul Volvo FH LNG. Un autocamion de mare tonaj care funcționează pe
bază de gaz natural lichefiat sau de biogaz. Autocamioanele pot reduce emisiile
de CO2 cu 20 până la 100 de procente.

24. I-Shift cu trepte
de forță (2016)

Cu noile trepte de viteză inferioare,
autocamionul Volvo FH susține pornirea de pe loc cu sarcini și mai mari, de
pe suprafețe denivelate. Iar atunci când
autocamionul rulează fără încărcătură,
pe drumurile de întoarcere, se poate
selecta, mereu, o treaptă de viteză care
să micșoreze consumul de combustibil.

23. Punte motoare
tandem liftabilă (2015)

Prin decuplarea și ridicarea punții
motoare atunci când aceasta nu este
necesară, consumul de combustibil
poate fi redus cu până la 4% la drumul
de întoarcere, cu o punte motoare ridicată. Această situație este ideală pentru șoferii care conduc o încărcătură
foarte grea într-o direcție și fără încărcătură în cealaltă.

22. I-Shift Dual Clutch
(2014)

Cu I-Shift Dual Clutch, Volvo FH
este prevăzut cu transmisie specifică
tehnologiei vehiculelor de curse. Acest
lucru permite o rulare și mai lină, mai
ales în pante.

21. Direcția Dinamică
Volvo (2013)

Prin determinarea intenției de manevrare a șoferilor de 2.000 de ori pe

secundă și prin compensarea condițiilor de teren și de climă, manevrarea
volanului este mai ușoară. Iar acest
aspect reduce tensiunea resimțită de
șoferi la nivelul spatelui și al gâtului.
La viteze mari, Direcția Dinamică Volvo
îi ajută pe șoferi să mențină stabilitatea
vehiculului. Iar la manevre lente și
delicate, sistemul oferă forță direcțională, indiferent de sarcină.

20. FH Generația IV
(2012)

Noul FH a fost prevăzut cu mai
multe caracteristici care să-l ajute pe
șofer. Spațiul cabinei a fost lărgit cu
un metru cub, iar geamurile au fost,
și ele, supradimensionate, pentru sporirea vizibilității. Manevrabilitatea a fost
îmbunătățită printr-un șasiu rafinat.

19. I-Park Cool (2012)

17. Avertizarea de
coliziune cu frână
de urgență (2012)

Aceasta este o caracteristică de
siguranță activă care combină un
radar și o cameră pentru a identifica
vehiculele din fața autocamionului.

16. FH Generația III
(2008)

Cabina a trecut printr-o operațiune
de reproiectare interioară, impunând,
astfel, un nou standard pentru confortul șoferului. Partea frontală a dobândit un nou aspect, ușor recognoscibil,
printr-o grilă nouă, parasolar și faruri.

15. Sistemul de
avertizare a șoferului
(2008)

Volvo FH reprezintă un spațiu de lucru complet și unul de locuit pe măsură.
Prin soluția integrată de mediu I-Park
Cool, autocamioanele Volvo stabilesc
un standard nou de păstrare a unei temperaturi optime – chiar și în cursul nopții.

Sistemul detectează toate acțiunile
în neregulă din trafic. Dacă șoferul dă
semne de oboseală, sistemul emite un
avertisment sonor și un semnal vizual.

Prin intermediul software-ului I-See,
autocamionul Volvo FH utilizează
informațiile acumulate în trafic pentru
a maximiza economiile de combustibil,
prin controlul inteligent al vitezei de
croazieră pentru fiecare rampă și pantă.

Pentru a garanta siguranța șoferului, sistemul de asistență pentru păstrarea benzii de rulare urmărește marcajele de pe șosea, cu ajutorul unei camere
video, și avertizează șoferul în cazul în
care acesta le calcă involuntar.

18. I-See (2012)

14. Asistență pentru
păstrarea benzii
de rulare (2007)

13. Frână de motor
Volvo+ (2006)

Când a fost lansat Volvo FH, în
1993, frâna de motor Volvo era una
dintre caracteristicile existente. În
2006, sistemul a cunoscut o îmbunătățire prin care puterea de frânare a
crescut cu până la 25 de procente.
Acest aspect facilitează rularea în pantă și reduce presiunea exercitată asupra frânelor de serviciu.
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FH a schimbat lumea
12. FH Generația II
(2001)

11. Programul
electronic de
stabilitate (2001)

Primul program de stabilitate la
nivel mondial care gestionează combinațiile de autocamion și autotractor.
În situații riscante, Programul electronic de stabilitate intervine instantaneu,
prin reducerea puterii motorului și prin
aplicarea frânelor separat, pe fiecare
roată a autocamionului și a remorcii.

10. Cabină prevăzută
cu sistem de absorbție
a energiei (2001)

În cazul unei coliziuni, cabina prevăzută cu sistem de absorbție a energiei transferă energia către spate –
asigurând, în interior, un spațiu vital
pentru supraviețuire.

9. I-Shift (2001)

O revoluție în ceea ce privește
transmisia, un sistem de transmisie
construit exclusiv pentru schimbarea
automată a treptelor de viteză, lucru
pe care nimeni altcineva nu l-a mai făcut, anterior, pentru autocamioane.
Acesta îi permite șoferului să se concentreze asupra traficului, în paralel
cu asigurarea unor performanțe optime pentru transportul pe distanțe lungi.

8. Sistem de frânare
controlat electronic, cu
discuri de frână (1999)

Cu discurile de frână cu EBS,
Volvo FH a primit, în 1999, un răspuns
superior, oferind, în același timp, accesul la și mai multe caracteristici de
viitor.

7. Sistem de protecție
anti-împănare față
(1996)

În cazul unei coliziuni cu un vehicul, Volvo FH este făcut să absoarbă
o parte din forță, aceasta rulându-se
înapoi, sub autocamion. Volvo Trucks
a introdus această caracteristică cu
mult timp înainte de a fi obligatorie.

6. Airbag (1995)

Primul producător de autocamioane grele din lume care a introdus un
airbag pentru șofer.

5. Motorul D12A
(1993)

Noul motor oferea o performanță
de excepție. Acesta dispunea de o
unitate injector pe cilindru, de ax cu
came în cap și de patru supape pe
cilindru.

4. Frâna de motor
Volvo (1993)

Frâna de motor Volvo îi conferea
autocamionului Volvo FH putere deosebită de frânare, de la bun început.
Reducerea presiunii exercitate asupra
frânelor de serviciu – și susținerea unei
viteze medii superioare pe terenurile deluroase, împreună cu siguranță sporită.

3. Aerodinamică (1993)

Spre deosebire de orice alt autocamion înainte, Volvo FH a fost supus
unor teste extinse, în tuneluri de aer,
pentru a oferi o aerodinamică optimă.
Acest aspect a facilitat o performanță
excepțională și un consum mai mic
de combustibil.

ISTORIE ȘI GLORIE

O dată cu a doua generație a autocamionului Volvo FH, s-a impus un nou
standard în domeniu. Autocamionului
care se bucura deja de succes i-au fost
adăugate și mai multe caracteristici, care
îl transformau într-un mediu de lucru optim pentru șoferi și mai eficient pentru domeniul de activitate. Cabina, reproiectată, prezenta o aerodinamică superioară.

2. Cabina (1993)

Unul dintre principalele avantaje
pe care le-a oferit Volvo FH la lansare
a constat în centrarea sa pe șofer.
Cabina a fost proiectată după nenumărate teste, cu ajutorul șoferilor.
Fiecare decizie a fost luată având în
vedere nevoile acestora. Iar acest
lucru a avut ca rezultat o cabină care
a impresionat, puternic, piața. Volvo
FH nu reprezenta doar un spațiu de
lucru – acesta constituia și un spațiu
de locuit.

1. Șasiu (1993)

Când a fost creat autocamionul
Volvo FH, acesta era parte componentă a unui plan mai amplu al Volvo
Trucks. Unul dintre aspectele prin care
Volvo FH s-a impus, încă de la început, l-a constituit noul șasiu. Acesta a
fost conceput ca fiind baza pe care
puteau construi toți ceilalți ingineri. Iar
acest lucru conferea stabilitate și creativitate – dar a și pus bazele viitoarelor
linii de autocamioane de succes.

Adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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EVENIMENT

Noua imagine
OSCAR Downstream

La începutul lunii iunie, în cadrul unui eveniment organizat la
depozitul de la Fundulea (unul dintre cele 6 depozite de carburanți
ale companiei), OSCAR a prezentat, într-un format inedit, noua
imagine a companiei.

N

oua imagine OSCAR reprezintă un pas natural pentru o
companie care se extinde și
evoluează. Intrarea în retail-ul de carburant, extinderea acoperirii naționale
și a gamei de servicii și produse nu
doar pentru companii, ci și pentru
fiecare șofer și partener de drum, sunt
doar câteva dintre proiectele la care
compania lucrează.

Servicii Premium

Lanțul logistic integrat permite respectarea promisiunii de calitate, prin
controlul complet pe fluxul de aprovizionare și livrare. Carburantul este urmărit de la sosirea în țară, până la
livrarea acestuia la clientul final:
import, transport, stocare și aditivare
în depozitele OSCAR, distribuție cu
flota proprie și o calitate controlată de
un inspector independent, în toate
punctele esențiale ale lanțului logistic.
Dintre serviciile companiei, amintim: dezvoltarea portofoliului de carduri
și introducerea a 3 tipuri de card,
Energy – cu funcție de creditare, Easy
– preplătit și Joy – cardul voucher ce
funcționează ca instrument de marketing și fidelizare; extinderea portofoliului de produse cu 4 noi tipuri de
carburanți aditivați, din gamele ACTIS

Stațiile de incintă OSCAR

Alimentarea prin stații de incintă OSCAR – DIESELpoint reprezintă un
serviciu integrat, ce include alimentare cu motorină, prin intermediul stațiilor
de incintă (5.000, 9.000, 20.000 litri), oferite în comodat pe perioada
contractului, cu instalare, suport tehnic și mentenanță incluse; aprovizionare
prin intermediul flotei proprii, din depozitele OSCAR, răspândite la nivel
național; sistem de gestiune a stațiilor de incintă disponibil pentru client;
consultanță în alegerea celei mai potrivite soluții pentru afacerea clientului,
dar și pentru optimizarea consumului.
Astăzi, OSCAR a ajuns la 2.000 de stații instalate și active la nivel național.

și FORTIS, produse superioare ce
cresc aria de adresabilitate către noi
categorii de clienți; crearea unui brand
de franciză și extinderea acoperirii
naționale cu noile stații RO concept
OSCAR, gândite să vină în completarea rețelei DIESELpoint Access.
Toți posesorii de card OSCAR beneficiază de aceleași condiții comerciale,
aceeași calitate a carburantului, transparență operațională și siguranța alimentării în orice stație din rețeaua OSCAR,
sub cele 2 branduri: DIESELpoint
Access și RO.
În plus, o versiune Premium de stație de incintă, accesibilă cu cardul
OSCAR, integrează, într-o platformă comună, cele mai importante beneficii ale
rețelei de stații OSCAR DIESELpoint
Access și a stațiilor de incintă OSCAR
DIESELpoint.

Noul OSCAR vorbește, deschis, despre profesionalism, calitate, respect, grijă
și smart driving, în susținerea dezvoltării unei comunități în care lucrurile
sunt făcute sustenabil, urmărind, constant, calitatea și valoarea adăugată.

Planuri
ambițioase

Oscar a setat o strategie de dezvoltare pe următorii 5 ani, cu cifre clare
și obiective bine definite, orientate
spre consolidare și dezvoltarea portofoliului de produse, servicii și noi
divizii de business.
Investițiile, de peste 30 milioane
euro, făcute până acum și cele viitoare
au ca obiectiv principal modernizarea
și creșterea capacității de depozitare,
construirea de noi facilități dedicate
stocării de carburant, creșterea parcului de autocisterne și modernizarea
acestuia, optimizarea lanțului de distribuție, toate având ca obiectiv păstrarea calității și a valorilor OSCAR, în
tot ceea ce compania întreprinde.
În continuare, compania se va
concentra pe dezvoltarea națională în
B2B și B2C, ce intră în planul strategic
pe următorii ani, dar și pe extinderea
în afara granițelor, prin prisma parteneriatelor pentru acceptanța cardului
OSCAR în alte rețele de stații din
Europa. Compania urmărește încheierea unor parteneriate prin care să
ofere clienților soluții de alimentare cu
card, în puncte cheie, pe traseele de
transport internațional, atât în regiune,
cât și în Europa.
Bazându-se pe o infrastructură logistică modernă și extinsă, ce include
o rețea de depozitare proprie, cu o
capacitate de stocare de 50.000 mc,
și o flotă modernă, de 57 autocisterne,
OSCAR susține promisiunea de calitate făcută partenerilor săi.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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INTERVIU

Firmele locale pot atrage
manageri din multinaționale

Având un plan ambițios și realist de dezvoltare, firma Denis
Spedition a hotărât întărirea echipei și a început chiar cu poziția
de „antrenor”. Am discutat despre provocările și pașii necesari
pentru a intra în „liga mare” a transportatorilor români cu noul
director general al companiei, Mihnea Ioan.

Ziua Cargo: De ce ați
plecat de la o
multinațională, dintr-un
post râvnit de mulți
manageri, și ați ales o
companie relativ mică și
100% românească?
Mihnea Ioan: Cunosc de multă
vreme firma Denis Spedition și acest
lucru mi-a dat posibilitatea să îi apreciez valoarea și să am foarte mare încredere în ea. Am plecat din poziția
pe care am ocupat-o timp de 20 de
ani (director general al unei companii
multinaționale de logistică) și cred că
este o schimbare binevenită. Am vrut
o nouă provocare și am ales acest
domeniu dinamic, care îmi place.

Care sunt primii pași pe
care îi aveți în vedere?
Atunci când intri într-o firmă, începi
prin a căuta să o înțelegi cât mai bine.
Focusul meu este dezvoltarea companiei – o dezvoltare structurată și
programată. Am schițat un plan, încă
de la început, cu patronul firmei, Florin
Tudose, însă realitatea este cea care
confirmă cât din planul trasat a fost
realist.
Deocamdată am ajuns la 19 camioane, iar angajații trebuie să crească în număr. În același timp, țintim
mai mulți clienți noi – mai multe contracte – și trebuie să luăm în calcul resursele financiare necesare pentru a
acoperi investițiile preconizate.
Este important să ai oamenii
potriviți pentru activitatea prestată și
să ai personal de calitate. Totodată,
este important să atragi oamenii de
care ai nevoie. Realizăm acest lucru
pas cu pas, deoarece creșterea preconizată nu are loc peste noapte. Astfel,
și structura se adaptează etapizat.
Cum veți atrage noi
clienți?
Clienții sunt foarte importanți, însă,
de fapt, este vorba despre calitatea
„Prima provocare în orice firmă o
reprezintă oamenii, însă nu ca
număr, ci, în primul rând, ca
potențial și calitate.”

Denis Spedition a câștigat ediția
din 2017 a concursului Romanian
Transport Company of the Year, la
secțiunea „Flote mici”, iar, acum,
țintește intrarea în rândul firmelor
mari de transport.

serviciului oferit. Cum tratezi clienții,
cum te raportezi la ei, ce calitate le
oferi? Practic, pentru Denis Spedition,
acesta este cel mai important aspect.
Întreaga echipă încearcă să gândească prin prisma clienților, astfel încât
să vedem cu claritate nevoile acestora, să anticipăm solicitările lor, să
răspundem rapid la toate cererile și să
le oferim ce au nevoie – un serviciu
rapid și sigur. Astăzi, clienții de transport își doresc să le iei problemele de
pe cap. Fiecare are probleme suficiente și nu mai vrea să i se adauge
și altele.
Bineînțeles, există o căutare activă
și continuă de clienți și orice firmă de
transport ar trebui să facă acest lucru.
În momentul în care te oprești din căutare, acest lucru ar reprezenta primul
semn că ai o problemă.
Clienții actuali cresc, la rândul lor,
iar noi trebuie să fim cu un pas înaintea lor, pentru a le oferi soluții, însă
asta nu exclude căutarea de clienți
noi. Creșterea bazată pe un număr
mic de clienți poate deveni o capcană.

Mihnea Ioan

Ținta este să nu depășim 20-30% expunere pe niciunul dintre clienți.

În ultimii ani, mulți
transportatori au dezvoltat
expediția și relația cu
subcontractorii,
diminuând expunerea pe
propria flotă. Va rămâne
Denis Spedition fidel
modelului inițial de
business – transport
frigorific, internațional,
tur-retur și utilizarea doar
a propriului parc?
Ceea ce poate fi privit ca rigiditate
a fost, până acum, rețeta câștigătoare.
Calea cea mai sigură pentru a putea
controla calitatea serviciului prestat
este să exploatezi propriul parc. Bineînțeles, vom căuta să identificăm și
alte oportunități de business și le vom
utiliza în măsura în care nu afectează
activitatea principală. Firma este specializată în transportul frigorific și s-a
creat o bună experiență, atât din punct
de vedere al dotărilor și contractelor,
cât și al oamenilor. Astfel, calitatea
serviciului se plasează sus, pe zona
în care ne-am specializat. Amintim
disponibilitatea de 24 ore, 7 zile pe
săptămână, reacție în timp scurt (de
ordinul minutelor), abordarea proactivă
(oferirea de soluții).
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De altfel, la dimensiunea actuală
a companiei, cea mai bună abordare
este dezvoltarea unei relații directe
interumane cât mai apropiate cu clientul, să îi cunoști activitatea și potențialele probleme.

Experiența corporatistă
ajută, în relația cu clienții?
Experiența în zona corporatistă
mă ajută să înțeleg ce se întâmplă în
partea cealaltă și ușurează comunicarea cu clienții. Este benefic să știi mecanismul prin care se ia decizia, la
nivelul companiilor mari, modul în care se contractează transportul. Seriozitatea, oferirea unui serviciu corect,
adaptat la nevoile clientului, sunt principalele aspecte și, apoi, urmează
agrearea unui tarif care să permită

dezvoltarea ambelor părți. Tariful pe
kilometru trebuie să exprime valoarea
serviciului pe care îl faci. Identificarea
corectă a nevoii clientului rămâne cel
mai important aspect. Este nevoie de
dialog și este necesar să înțelegi
activitatea clientului, să intri puțin în
intimitatea lui (în sens pozitiv). Astfel,
poți identifica soluția corectă. Tariful
este ultimul lucru care se discută.
Denis Spedition nu este doar
o firmă de transport, ci și un
brand, iar, pe viitor, ne-am
propus să creștem și mai mult
această percepție de brand.
Ceea ce oferim, astăzi,
clienților este identificabil, iar
acest lucru trebuie amplificat:
curățenia camioanelor,
pregătirea șoferilor, timpul de
comunicare, calitatea flotei,
relația stabilită cu clienții,
serviciul prestat – acestea
sunt o parte dintre elementele
de brand.
Cu fiecare client în parte, am
convenit diferite proceduri –
direcția noastră este aceea de
a oferi servicii personalizate
(tailor-made) pentru fiecare
client.

Cum veți asigura resursele
financiare necesare
dezvoltării?
Avem o bună stabilitate financiară,
linii de credit deschise cu băncile, iar,
pentru camioanele noi care intră în
flotă, am decis să folosim leasingul
operațional. Acesta este produsul cel
mai potrivit pentru noi, la ora actuală,
asigurând acces la cea mai modernă
tehnologie (un parc permanent nou
și, implicit, cele mai mici taxe) și o
dezvoltare mai sigură.
Cifrele se construiesc în fiecare
zi. Chiar dacă nu consulți zilnic un indicator sau altul, trebuie ca, în fiecare
zi, să faci ceea ce este necesar pentru
ca, la finalul lunii, indicatorii să arate
așa cum ți-ai planificat.

Care este rețeta prin care
un patron poate convinge
un manager să părăsească
o multinațională, pentru o
firmă românească?
Din perspectiva mea, nu a fost un
proces de convingere, ci a fost ceva
natural. Știam foarte bine la ce com-

panie vin și cu ce oameni voi lucra.
Iar, pentru mine, a contat mult perspectiva noii construcții – provocarea.
Plăcerea de a construi ceea ce știu că
va deveni această firmă (și cu ajutorul meu) – acesta este un lucru care
contează. Am acționat din inspirație.
De asemenea, încrederea reciprocă
este foarte importantă – între manager
și patron. În ciuda greutăților firești,
suntem deciși să ne concentrăm pe
experiențele pozitive trăite alături de
clienți și furnizori și să le multiplicăm.
Mă pasionează acest domeniu și vreau
să fiu parte din construcția care a
început la Denis Spedition.
Firmele românești trebuie să aibă
în vedere că, fără un management
adecvat, nu se pot dezvolta dincolo de
un anumit prag. Iar dacă dorește să
facă pasul înainte, respectiva firmă
(patron) ar trebui să identifice foarte
bine nevoile pe care le are, în raport
cu viitorul manager și, apoi, să caute
persoana potrivită. Zona corporate
pregătește manageri care au în spate
foarte mult training și know-how. Acești
oameni vor aduce toate aceste cunoștințe în compania ta. Astfel, zona corporate este recomandabilă pentru recrutarea de manageri. Pentru patron,
este important să contureze bine ceea
ce vrea să facă, iar viitorul manager
trebuie să fie sigur că poate face ceea
ce se așteaptă de la el și, mai ales,
să fie pasionat. Și, bineînțeles, pentru
manager nu există altă cale decât aceea a conformității, din punct de vedere
al respectării legalității. Un manager
de carieră nu va veni la o firmă care
funcționează fără a respecta legea.
Aceasta poate fi o barieră pentru unele
companii, însă mă gândesc că niciun
patron nu va dori să își aducă un
manager pentru a continua neconformitățile. Prima tendință a unui manager, mai ales dacă vine din zona corporate, va fi să pună ordine, inclusiv
din punct de vedere al respectării
cadrului legal.
Angajarea unui director general
poate fi privită și ca o trecere de la o
firmă care depinde în totalitate de patron, către o firmă care trăiește și se
dezvoltată de sine stătător, fără a
depinde de o persoană. Nu mai este
doar un proprietar care dictează, ci
discutăm despre un management, o
structură, un plan de dezvoltare...

INTERVIU

Care sunt prioritățile
actuale?
Lucrăm la întărirea procedurilor interne. O dată cu dezvoltarea firmei,
trebuie structurate mai bine și mai clar
procesele interne, responsabilitățile,
relațiile dintre angajați – împărțirea
clară a activităților și responsabilităților
în firmă. Lucrăm la maparea proceselor, urmărim fluxul informațional și cel
de lucru – ceea ce funcționează bine
trebuie să se întâmple mai departe și
sunt lucruri care trebuie structurate,
modificate sau direcționate altfel... se
creează procese. Însă, toate aceste
lucruri se așază pe realitățile de zi cu
zi ale firmei. Denis Spedition este o
companie care funcționează foarte
bine și, tocmai de aceea, fiecare
schimbare trebuie realizată cu atenție,
pentru a păstra lucrurile bune. Am
găsit o firmă serioasă, sănătoasă și
corectă și acestea reprezintă fundamentul care ne permite să construim
mai departe.
Firma Denis Spedition este orientată 100% către corectitudine și acest
aspect a contribuit mult la decizia mea
de a veni aici.
De asemenea, suntem orientați
către achiziționarea celor mai moderne
tehnologii – camioane noi, cele mai
recente sisteme de siguranță și eficiență.
Avem 19 camioane în parc și vom
încheia anul cu 25, iar creșterea va
continua și în următorii ani. Avem în
vedere o creștere anuală cuprinsă
între 10 și 20% – suficient de mare
pentru a reprezenta o provocare, dar
nu atât de mare încât să riște să producă probleme. Totuși, o creștere care
să nu ne permită să ne plafonăm într-o
zonă de confort.
Bineînțeles, urmărim climatul economic general, care, astăzi, este unul
favorabil. Sigur, dezechilibrul dintre
export și import se păstrează, dar trebuie să ne adaptăm.

„Expediția sau folosirea tracționiștilor înseamnă să transferi problema ta la
altcineva, sperând ca respectivul să o rezolve mai bine. Aceasta pare să fie
decizia eficientă, astăzi, însă nouă ni se pare corect să exploatăm flota
proprie. Astfel, avem un control de 100% asupra calității serviciului, iar
clienții foarte mulțumiți reprezintă recunoașterea faptului că modelul nostru
este unul corect.”

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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ROMTRAILER SERVICE

O investiție pe
termen lung

„Un service pentru cei grei” trebuie să aibă în spate, de
asemenea, o afacere cu greutate... o afacere construită pe termen
lung, pentru mai mult de o generație, unde calitatea serviciilor
oferite primează. Romtrailer este acea excepție de la regulă,
care confirmă că poți reuși să te dezvolți chiar și pe o piață
imprevizibilă și nefavorabilă, în multe cazuri, precum cea a
service-urilor. Cu o singură condiție, însă...

„U

n service nu este o afacere pentru azi sau pentru 10 ani. Este o afacere
pentru urmași”, ne-a explicat Ion
Lixandru, administrator Romtrailer. „În
această zonă de servicii, investițiile se
fac pe termen lung. Trebuie să recunosc că am avut șansa de a susține
dezvoltarea inclusiv dintr-o altă activitate, motiv pentru care toate aceste
investiții au fost gândite pe termen
lung. Atunci când a fost necesar,
acționarul majoritar a majorat capitalul
social, pentru ca Romtrailer să nu piardă în zona de profesionalism. Realizarea echilibrului între venituri și cheltuieli nu ar fi fost posibilă fără un suport
de la compania mamă. Profesionalismul se păstrează, însă, cu cheltuială...”

30 de canale de
lucru...

Într-adevăr, astăzi, Romtrailer reprezintă un pol important pe piața
autohtonă a service-urilor independente, destinate vehiculelor grele.
Cele 3 unități aparținând companiei
reunesc 30 de canale de lucru pentru
camioane complete, la care se adaugă
o vopsitorie. „Suntem printre puținii
din țară care dețin un cuptor unde intră
o semiremorcă completă”, a precizat
Ion Lixandru.
Concret, Romtrailer Service este
autorizat Schmitz Cargobull și Spitzer
Silo și gestionează, din 2016, 3 platforme industriale: la Bolintin – pe o
suprafață de 32.000 mp, având aproa-

pe 4.000 mp de hale și birouri; la Sibiu
– pe o suprafață de 10.000 mp, dintre
care 1.500 mp reprezentați de hale
de service și birouri; la Sântion (lângă
Borș) – pe 7.000 mp, din care 900 mp
destinați pentru intervenție și birouri.
Serviciile oferite sunt complexe:
revizii, reparații pentru instalații pneumatice și electrice, axe și sisteme de
frânare, șasiuri, suprastructuri, structuri
frigorifice și prelate. Se execută montaje de instalații hidraulice și compresoare, reparații și montaj de anvelope (Truck Point Bridgestone), reparații
în garanție pentru semiremorcile
Schmitz Cargobull și Spitzer Silo, dar
și reparații în caz de accidente, cu derulare direct prin asigurător. Totodată,
Romtrailer eliberează și certificate ATP.

Ion Lixandru, administrator Romtrailer Service:

„Este foarte important să întărim legislația de verificare și să ne întoarcem
la întreținere. Chiar dacă sunt frumoase la prima vedere, unele vehicule au
probleme în zona de frânare și nu arată bine din punctul de vedere al
elementelor de direcție. Cred că verificarea și prevenția ar trebui să
înceapă de la organele statului, prin controale mai dese. Din păcate, au
intrat în industria transporturilor inclusiv persoane care nu au nimic în
comun cu breasla. Nu în ultimul rând, ne confruntăm cu scăderea
profesionalizării șoferului, primul și cel mai important factor care
determină intrarea mașinii în service.”
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Clădirea modernă, în valoare de
peste 20 de milioane lei (construită în
cadrul unui proiect care a implicat
fonduri europene) și cele 18 canale de
lucru pentru camioane complete fac
din centrul Romtrailer de la Bolintin
un element de referință pentru piața
de profil, foarte vizibil atunci când
ajungi la km 23, pe autostrada A1. De
altfel, conceptul este acela al dezvoltării unui punct puternic pentru domeniul transporturilor, într-o zonă care
face carieră în transport și logistică.
În clădirea Romtrailer, își au reprezentanțe furnizori de piese și anvelope, precum și două companii importante de transport.
Service-ul de la Sibiu, reprezentând o investiție de 1,35 milioane euro
(fără echipamente), este o copie o la
scară mai redusă a complexului de
lângă București, având 9 linii. La
Sântion, Romtrailer Service operează
utilizând 3 canale de lucru.

Trecutul...

Cum arată, însă, povestea Romtrailer
Service, în forma sa actuală?
Ion Lixandru își amintește că, în
2007, a preluat compania, alături de
asociatul său, Bernd Hoffman, tranzacția având la bază planuri de reașezare
în piață bine puse la punct. „Am elaborat, în acea perioadă, un plan de
dezvoltare pe mai mulți ani, prin care
ne poziționam ca un service așezat cât
mai aproape de zonele aglomerate de
trafic, pentru a da un răspuns bun
clienților. Aveam o rețea de furnizori în
parteneriat, pe care o preluasem de la
vechiul proprietar, dintre care i-am
păstrat pe cei mai buni, am restructurat
compania, din punctul de vedere al
personalului, și am adus echipă nouă.
Tot în 2007, pentru dezvoltarea ulterioară a companiei, am achiziționat terenul
de la Bolintin, unde am reușit, în 2012,
să finalizăm unul dintre cele mai mari
complexe de reparații vehicule pe care

România îl are”, a explicat Ion Lixandru,
menționând că planul de dezvoltare a
urmărit, apoi, Ardealul. „Prima mutare
am făcut-o în 2010, achiziționând teren
pe centura Sibiului, pentru ca service ul
să îl finalizăm în 2013, iar următorul
punct avut în vedere a vizat frontiera
de Vest a României”.

... echipa...

Există, însă, și un paradox. Dacă,
în 2007, compania Romtrailer a fost
achiziționată cu 112 angajați aflați
într-un singur atelier, în București (mai
mic decât cel din Bolintin), în prezent,
operând 3 platforme de lucru, echipa
a ajuns la 41 de angajați. Cifra reflectă,
pe de o parte, renunțarea la divizia
de carosare, dar se bazează și pe o
creștere semnificativă a productivității
muncii. Echipa reprezintă, însă, și principala provocare a momentului. „Încă
beneficiem de o generație cu un nivel
ridicat, din punctul de vedere al calităților tehnice, și cu foarte multă experiență. Problema este, însă, că o parte
dintre ei trebuie să iasă la pensie. În
echipa noastră, sunt persoane care
au 10-15-20 ani în aceeași companie.
Puține firme se pot mândri cu o astfel
de retenție. Important este să atragem oameni tineri, să facem schimbul
de generații. Din păcate, este foarte
dificil, pentru că tinerii nu sunt interesați să învețe meserie. De aceea, forța
de muncă se află pe locurile 1, 2 și 3
atunci când vorbim despre principalele
provocări. Abia apoi ne mai putem
gândi și la altceva”, a apreciat administratorul Romtrailer.

... piața...

Dacă forța de muncă reprezintă o
mare provocare, cum poate fi catalogată piața pe care acționează service-urile independente? „Au fost și
oportunități, dar și elemente mai puțin
favorabile. Am resimțit faptul că marii
transportatori au început să negocieze
direct cu furnizorii de echipamente și
piese și au decis să își construiască
service-uri proprii. Este un curent nu
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... investiții
de milioane
de euro

foarte fericit pe această nișă, pentru
că sunt companii mari de transport
care fac presiune la negocierea vehiculelor și tratează achiziția de piese
de schimb ca pe un beneficiu suplimentar, prins într-un contract mai
mare. Service-ul independent rămâne,
totuși, o entitate nișată, fiind destul de
dificil, inclusiv pentru marii deținători de
flotă, să realizeze anumite servicii. De
exemplu, noi suntem foarte căutați pe
partea de servicii în zona de reparații
caroserii frigorifice – FERROPLAST,
unde deținem atât experiență, cât și
echipamente și beneficiem, bineînțeles, de instruiri anuale la compania
Schmitz. De asemenea, suntem căutați pe zona de electronică, pentru că
sunt puțini cei care au acces la pregătire și sisteme, care trebuie upgradate periodic. Nu în ultimul rând, cărăușii evită să realizeze, în propriile
unități service, anumite lucrări complexe. În plus, atunci când în ecuație intră
companiile de asigurare, în multe
cazuri nu sunt acceptate reparațiile
realizate intern.” În opinia lui Ion
Lixandru, este vital, în aceste condiții,
ca fiecare service independent să își
găsească foarte bine locul și nișa, prin
modul de dezvoltare. El a ținut să
sublinieze că beneficiarii din acest sector au început să înțeleagă dependența
față de un anumit tip de reparații, față
de un anumit tip de piese, în funcție
de modul de lucru al vehiculului. „De
exemplu, un trailer, care transportă
utilaje și care face 15-20.000 km/an,
nu are sens să utilizeze consumabile
de o calitate foarte mare, pentru că
sunt costisitoare și gândite pentru un
alt randament. Noi, echipa Romtrailer
Service, suntem și consilieri, pentru
că ne interesează ca beneficiarul nostru să fie mulțumit și să aibă încredere
în produsele pe care le promovăm.
Sfatul specialistului, consilierea, garanția contează. S-a creat, deja, o relație de încredere, atât cu mari transportatorii, cât și cu asigurătorii.”

... viitorul

În prezent, Romtrailer Service se
află într-o perioadă de consolidare, ce
permite companiei ca, până în 2021,
să achite și ultima linie de credit care
a oferit oxigen pentru investiții. „Este
vorba despre eforturi decalate, pe care
trebuie să la facem, mai ales pentru
că piața muncii joacă fără să anunțe”,
a explicat administratorul companiei.
Service-ul independent s-a așezat,
însă, în poziția unui alergător de cursă
lungă, unde efortul este corect dozat...
condiția de bază pentru a putea investi
pe o piață uneori nefavorabilă.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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Dispecerii și... deciziile

Așteptările de la dispeceri în ceea ce privește deciziile, sunt mari
și, în fiecare zi, trebuie să demonstreze că sunt ca un „motor” al
firmei: caută curse, coordonează camioane / marfă și vorbesc cu
clienții.

S

ituații în care dispecerii / expeditorii nu fac o treabă potrivită:

Este un domeniu pentru care nu sunt
cursuri acreditate, o facultate sau un
manual care să te învețe cum să fii dispecer sau expeditor, ce trebuie să urmărești, cum trebuie să te comporți cu
clienții, colaboratorii, șoferii, ce riscuri
sunt etc. Situațiile sunt altele, la fiecare
cursă, pentru că marfa este diferită, legile sunt diferite, în funcție de țara pe
care o tranzitezi, camionul este diferit, clientul este diferit și, de asemenea, șoferul.
Atitudinea care pune bazele viitorului dispecer bine pregătit ține de disponibilitatea de a împărtăși informații,
de a fi un bun antrenor, de a fi deschis,
comunicativ și de a oferi o șansă, încredere și siguranță celui din fața ta,
de a crede că poate învăța o meserie.

nu sunt cu inițiativă și așteaptă să li
se spună ce să facă și fiecare mutare
pe care trebuie să o realizeze. În acest
fel, nivelul stresului la manager va fi
foarte ridicat, iar simțul de utilitate și
încrederea dispecerului, scăzute.
A fi dispecer înseamnă a lucra atât
individual, cât și în echipă (colegi, manager, client, transportator / casă de
expediții și șofer), iar comunicarea și
exprimarea trebuie să se plaseze la
un nivel ridicat, pentru a nu se „omite”
aspecte și a nu se genera costuri.
Libertatea în gândire este foarte importantă pentru performanță. Uitați-vă
la atitudinea și gândirea unui manager.
Așa ar fi trebuit să fie majoritatea din
acel birou: implicați, gândire liberă,
atitudine, decizii bune, bazate pe informare și experiență, respectarea unor
reguli, flexibilitate, găsirea celei mai
bune soluții și a mărfii corespunzătoare camionului și zonei, de multe ori
pe zi.

Aici, intervine faza de selecție a
personalului. La HR, ar trebui să se
regăsească teste ce vizează capacitatea de decizie, analogia, gândirea logică, spațială, timpul de reacție, atenția, memoria.
Așadar, este important să nu căutăm dispeceri / expeditori docili, care

Responsabilitatea nu și-o asumă
pentru că au învățat că altcineva este
răspunzător pentru deciziile pe care
ei trebuie să le ia (aici intervine atitudinea managerului). Sunt dispeceri
care gândesc în felul următor: „dacă
nu sunt sigur de ceva sau de modul
în care ar trebui să rezolv o situație,

1. Sunt nepregătiți

2. Nepotrivire cu
postul

3. Neasumarea
responsabilității

Andreea
Gheorghe

îi spun și managerului, ca să fie și
vina lui dacă greșesc.” Sunt dispeceri
care spun, la telefon: „Numai puțin,
să vorbesc cu șeful, ne facem niște
calcule și vă resun.” Înseamnă că acel
manager nu are cum să plece nici 5
minute din birou și încurajează acest
comportament al dispecerului (de
indecizie, lipsă de responsabilitate),
prin promptitudinea cu care răspunde
la cerere. Chiar dacă managerul „se
plânge”, în discuții, că nu are un dispecer pregătit, de fapt, prin comportament, chiar el întreține această lipsă
și frică de decizie, de greșeală.
Dacă managerul suprimă personalitatea independentă a unei persoane
care este pe postul de dispecer,
atunci, ca efect, poate apărea frica de
a lua decizii, frica de exprimare și de
transmitere a informației către client
sau șofer.
Cu toții ne dorim angajați cu bun
simț, să nu ne contrazică, dar, când
apare o situație majoră, ne dorim să
fie capabili să ia decizii și să comunice
eficient. Atâta timp cât managerul nu
instruiește și dezvoltă partea de libertate în decizii și încredere, pe zi ce
trece, dispecerul va deveni mai neimplicat, cu stima de sine scăzută, nu va
mai fi sigur pe el, va face greșeli și va
genera costuri.
Transportul are reguli clare și fixe,
dar, într-o problemă, transportul este
și relativ și, întotdeauna, dacă ești
flexibil, gândești, acționezi, decizi, îți
asumi, se mai poate schimba ceva în
bine sau pot fi reduse costurile. De
asemenea, transportul este în continuă schimbare, în funcție de legislație,
norme de poluare, piață, iar dispecerul
trebuie să se adapteze continuu...
Andreea GHEORGHE

Psiholog specializat în psihologia transporturilor
gheorghe.andreeaioana@yahoo.com
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Strategii de optimizare
pentru PROFIT

Fie că ești manager sau antreprenor, bunăstarea ta depinde de
profitabilitatea generată de afacerea pe care o conduci. Atenție,
profitabilitate, nu profit. (Profitabilitatea reprezintă Profit / Cifră de
Afaceri).

R

ecomandarea cu care doresc
să încep acest material este
legată de etapele de creștere
a unui business, aplicabile, desigur,
și în transporturi. Consider că este esențial să respectăm această ordine:
1. Optimizarea structurii actuale;
2. Extindere.
Voi argumenta de ce. În practică,
am întâlnit numeroase companii, din
industrii variate, care au accelerat,
grăbind procesul de dezvoltare, cu investiții noi, fără a consolida, înainte,
structura de pornire. Având la dispoziție instrumente slabe de control și
delegare, ce țin de strategia financiară,
managerii sau antreprenorii s-au trezit
în situația în care nu au reușit să majoreze cifra de afaceri, măcar proporțional cu capitalul de lucru majorat, iar,
în multe situații, profitabilitatea s-a
deteriorat semnificativ.

Optimizarea
structurii
actuale

Iată câteva oportunități de optimizare a profitului:

• Analiza inițială – este o etapă
obligatorie și implică analiza financiară
și strategică a afacerii, la nivelul de detaliu necesar pentru a defini, mai departe, potențialul de optimizat.
• Definirea și realizarea potențialului de creștere a afacerii, pe structura
actuală, presupune înțelegerea pârghiilor prin care capitalul de lucru actual
poate fi eficientizat.
Aici vorbim, în primul rând, de optimizarea proceselor, procedurilor, automatizare, la care se adaugă optimizarea costurilor. Subliniez, optimizarea
costurilor nu înseamnă neapărat reducerea / tăierea acestora, așa cum
este, de cele mai multe ori, înțeles, în
practică, acest proces. Fiecare linie
din bugetul de cheltuieli are un ROI
(return of investment) așteptat.
Dacă începem să privim
cheltuielile drept investiții,
vom avea 2 beneficii: vom fi
mai atenți la alocarea banilor
și vom urmări rezultatele în
cifra de afaceri și profit,
generate de cheltuielile
respective.

Ioana
Arsenie

Atât cât este posibil. Optimizarea
costurilor poate însemna creșterea
anumitor bugete de cheltuieli, pentru că
avem un ROI net superior. Dar, pentru aceasta, analiza inițială trebuie să
fie extrem de riguroasă. Un exemplu
poate fi majorarea bugetului de marketing online, în defavoarea celui offline,
sau creșterea bugetului de salarii pentru echipa de vânzări, în defavoarea
bugetului de marketing. În paralel, trebuie abordată optimizarea utilizării capacității, iar, în acest caz, este important
să răspundem câtorva întrebări. Care
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Extindere

Am înțeles, așadar, de ce și cum
optimizăm structura actuală. După
realizarea acestei etape, putem trece

Ioana Arsenie este expert în strategii de business, cu experiență în
consultanță financiară, fiscală și de management, care oferă, prin compania
sa, servicii integrate de strategie financiară și contabilitate, pentru
antreprenorii români. Ioana are o experiență de peste 17 ani în management
strategic și financiar și a ocupat, într-o companie de top din agribusiness,
poziții de la CFO, la Financial Business Partner, la nivel național, dar și la
nivel de grup, în țări precum Turcia, Grecia, Ucraina, Republica Moldova,
pentru implementarea și actualizarea proceselor financiare, ca parte din
direcțiile strategice.

la extindere, respectiv creșterea capacității (personal, flotă, capital financiar).
Iată etapele:
• Analiza inițială – presupune analiza pieței: evoluție, concurență, oportunități și amenințări (analiza SWOT),
analiza internă – ajustări în arhitectura
organizațională necesare pentru a pregăti procesul de extindere.
• Stabilirea obiectivelor strategice
(minim 3 ani) și tactice, în termeni
financiari și operaționali.
• Implementarea unui Tablou de
Bord, alături de un Simulator de Business, dinamic, care să ajute la luarea
de decizii agile. Creșterea atenției către
cifre. Focus pe profitabilitate: curse / rute / clienți / internațional versus național.
• Pregătirea variantei de back-up:
acțiuni strategice de implementat,
dacă piața se contractă, tarifele scad
sau costurile cresc, respectiv clienții

dintr-o industrie, de care suntem dependenți, scad în volum etc. Acesta
este un proiect de managementul riscurilor, ce recomand a fi implementat
de fiecare companie.

În loc de concluzii

Pentru demersul de optimizare a
profitului, vă recomand să aveți alături
un partener de business care să fie
strategul financiar al companiei, fie că
acesta este intern sau extern. Strategul financiar cu care lucrați trebuie să
înțeleagă foarte bine strategia dumneavoastră, modul în care compania
operează, piața în care vă aflați și
dinamica acestora.
Ioana ARSENIE
www.ioanaarsenie.ro
Tel.: 0727 765 520
PUBLICITATE
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este gradul actual de utilizare a
capacității și ce maxim poți targeta și
implementa? Care este potențialul, în
termeni de cifră de afaceri și profit?
Și, nu în ultimul rând, trebuie realizată recalibrarea liniilor de business
și a bazei de clienți, astfel încât, cu
aceeași structură (personal, flotă, capital financiar), să obținem o profitabilitate mai mare. Decizia de a renunța
la o linie de business, la un client neprofitabil sau sub media de profit, pare
un act de curaj, cu pierderi potențiale
pentru câteva luni, dar, de cele mai
multe ori, se dovedește a fi un catalizator pentru optimizarea profitului.
Iată cum, cu aceeași structură, putem
majora profitabilitatea, chiar și cifra
de afaceri.
Ca să puteți face acest demers, vă
invit sa analizați cu atenție cifrele și
să implementați câteva instrumente
de strategie financiară, obligatorii pentru a putea trece la un alt nivel. Va invit să parcurgeți materialul extins din
Ghidul Ziua Cargo, din ianuarie 2018.
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Trei autostrăzi prin
Parteneriat Public-Privat
Guvernul a adoptat, printr-o hotărâre, prima listă cu proiectele
strategice de investiții ce vor fi implementate, pregătite, atribuite
și derulate în Parteneriat Public-Privat (PPP).

L

a începutul ședinței Executivului, premierul Viorica Dăncilă
a anunțat că lista cuprinde și
3 autostrăzi: „Mă refer la Autostrada
Ploiești – Comarnic – Brașov, Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț –
Iași – Ungheni, Autostrada București
– Craiova – Lugoj, de la Craiova și
ramificație spre Calafat”. Celelalte proiecte sunt Orașul medical – universitar
complex „Carol Davila”, care se va
construi în zona de Nord a Capitalei,
lângă Aeroportul „Henri Coandă” și
operarea de servicii pentru cele 15
spitale din rețeaua CFR.
O nouă legislație privind Parteneriatul Public-Privat a fost adoptată de
Executiv într-o ședință anterioară, prin
OUG nr. 39/2018.

Autostrada A8 are,
deja, finanțare
europeană

Asociația Pro Infrastructura critică
decizia Guvernului de a realiza prin
PPP Autostrada A8 Târgu Mureș –
Târgu Neamț – Iași – Ungheni, precizând că proiectul, cuprins în Master
Planul General de Transport al
României, are, deja, finanțare europeană: „Guvernul a inclus, pe o hartă
frumos colorată, sectorul dintre Târgu
Neamț și Iași, în cadrul proiectelor ce
se doresc a fi realizate prin Parteneriat
Public-Privat (PPP), deși toți cei 311 km
ai Autostrăzii A8 au, deja, finanțare europeană asigurată prin POIM, o soluție mult mai ieftină și mai ușor de accesat decât varianta PPP”.
Reprezentanții Pro Infrastructura
sunt de părere că „din păcate, PPP nu
reprezintă o soluție magică pentru construcția mai rapidă de autostrăzi. Și în
acest caz, studiile bine fundamentate
sunt vitale și este nevoie de o pregătire
profesionistă a proiectelor, pentru a
evita blocajele în execuția lucrărilor.
Doar prin identificarea minuțioasă a riscurilor din teren, partenerii privați (constructori, bănci, fonduri investiții) pot fi
atrași într-un astfel de parteneriat. În

caz contrar, vor participa doar companii
dispuse să își asume riscuri imense,
costurile fiind pe măsură”.
În plus, spre deosebire de proiectele finanțate din bani europeni, Statul
român trebuie să participe la investiție
cu un procent mult mai mare, spun
cei de la Asociația Pro Infrastructura,
care reclamă că „autoritățile nu sunt
în stare să finanțeze corespunzător
proiectele pe fonduri comunitare”.
Situația la zi a Autostrăzii A8 este,
însă, destul de gravă: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii
Rutiere (CNAIR) a lansat la licitație
revizuirea studiilor de fezabilitate realizate în 2010, pentru a le aduce la un
nivel tehnic corespunzător și a obține
acordul de mediu. Însă procedurile de
achiziție au fost anulate, apoi, pentru
tronsoanele Ditrău – Târgu Neamț și
Târgu Neamț – Iași – Ungheni. Singurul contract semnat, pentru tronsonul Târgu Mureș – Ditrău, a fost suspendat de două ori, de CNAIR, apoi
reziliat, în 19 ianuarie 2018.

Asociația Pro Infrastructura: „Solicităm oficialilor din CNAIR să finalizeze, cu
atenție și celeritate, evaluarea ofertelor pentru tronsoanele Autostrăzii A7 și
să relanseze, urgent, procedurile de actualizare a studiilor de fezabilitate
pentru Autostrada A8”.

Astfel că, în acest moment, proiectul Autostrăzii A8 trebuie reluat de la
zero, iar Guvernul a găsit soluția să îl
includă pe lista proiectelor pe care
vrea să le realizeze în Parteneriat
Public-Privat.

Proiectul A7,
tergiversat

Un al doilea mare proiect de autostradă din zona Moldovei, cuprins, și
el, în Master Planul General de Transport al României, este A7 Suceava –
Bacău – Focșani – Buzău – Ploiești,
iar CNAIR bate pasul pe loc și în realizarea lui.
„Licitațiile pentru pregătirea (studiu
de fezabilitate, proiect tehnic,
autorizație de construire) celor patru
tronsoane (Ploiești – Buzău, Buzău –
Focșani, Focșani – Bacău și Bacău
– Pașcani) ale Autostrăzii A7 au fost
lansate în 24.11.2016. În iulie și
august 2017, au fost deschise
ofertele, iar, în curând, se va împlini
un an de când CNAIR nu reușește
să evalueze ofertele depuse”, reclamă
Pro Infrastructura.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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CNAIR a desemnat câștigătorii licitației pentru proiectarea și
execuția celor 3 loturi ale primului tronson al Autostrăzii de
Centură București, astfel că jumătate din ea are constructori.

A

u fost depuse, în total, 24 de
oferte. Câștigătorul Lotului 1
(în lungime de 17 km, pe Sectorul 1 între km 52 – km 52,8 din Centura Nord și Sectorul 2, între km 52,8
– 69 pe Centura Sud) este Alsim
Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS
din Turcia, cu prețul de 830 milioane
lei, fără TVA, și un total de 98,25 puncte, din care 60 pentru componenta financiară și 38,25 pentru cea tehnică.
Valoarea estimată, fără TVA, a fost
de 923 milioane lei.
Ofertantul desemnat câștigător al
Lotului 2 (de 16,3 km, ce se va întinde
între km 69 și km 85,3 pe Centura
Sud), este Alsim Alarko Sanayi
Tesisleri ve Ticaret AS, cu prețul de
750 milioane lei, fără TVA, și 98,25
puncte, din care 60 pentru componenta financiară și 38,25 pentru cea tehnică. Valoarea estimată, fără TVA, a
fost de 881,7 milioane lei.
Asocierea Spedition UMB SRL –
Tehnostrade SRL – Artera Proiect SRL
a fost desemnată câștigătoarea contractului pentru proiectarea și execuția
Lotului 3, de 18 km, cu o ofertă de
882,4 milioane lei și un total de 96,28
puncte, din care 58,03 pentru componenta financiară și 38,25 pentru cea
tehnică. Valoarea estimată, fără TVA,
a fost de 866,3 milioane lei.

Proiectarea fiecărui lot va dura 12
luni, iar execuția 30 de luni, după atribuirea contractelor.
Cele trei loturi ale acestui prim
tronson al Autostrăzii de Centură Sud
București vor avea o lungime însumată
de aproximativ 51 de km și vor face
legătura între autostrăzile A1 București
– Pitești și A2 București – Constanța.
În valoare de 2.671.075.471 lei, fără
TVA (aproximativ 580 milioane euro),
întregul proiect va permite descongestionarea circulației în zona de
Sud a Bucureștiului și va asigura traficul
rutier de tranzit pe segmentul românesc
al coridorul 4 Pan-European. Acest proiect, similar soluțiilor aplicate în zona
marilor metropole europene, face parte
din Master Planul General de Transport
și urmează să fie finanțat prin POIM
2014 - 2020.

Câștigătorul licitației
pentru Pod Berceni

CNAIR a desemnat și constructorul pentru proiectarea și execuția Podului Berceni de pe Centura București
Lot 2 – Amenajare nod rutier CB –
DJ 401 (Berceni) km 33+190 – km
35+600, în cadrul proiectului „Lărgirea
la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului București Sud între A2 km

Centura Caracal,
în trafic

Circulația a fost deschisă pentru
toate tipurile de autovehicule pe
noua Variantă Ocolitoare Caracal,
care adaugă 10,35 km noi de drum
național rețelei existente și reduce
cu aproximativ 30 de minute
timpul necesar deplasării
autovehiculelor pe relația
Alexandria – Craiova. Construirea
șoselei ocolitoare, care a costat
peste 40 de milioane lei, va elimina
traficul greu care tranzita
municipiul Caracal, contribuind,
astfel, la reducerea aglomerației și
a poluării în localitate.

INFRASTRUCTURĂ

Jumătate din Autostrada
de Centură a Capitalei
are constructori

23+600 și A1 km 55+520”. Ofertantul
desemnat câștigător este Asocierea
SC TRAMECO S.A. – VAHOSTAV –
SK, a.s. – Construcții Erbașu SA –
GRAFIC TENDS SRL, cu prețul de
146 milioane lei, fără TVA.
Durata contractului este de 6 luni
proiectare, 24 luni execuție și 120 luni
perioada de notificare a defecțiunilor
(garanție conform duratei ofertate în
cadrul factorul de evaluare).
Amenajarea acestui nod rutier implică un sens giratoriu suspendat, care
va fluidiza toate fluxurile de trafic, inclusiv traficul feroviar din zonă. Traseul
amenajării nodului rutier începe la km
33+190 și se termină la km 35+600
pe centura existentă, incluzând și
amenajarea sensului giratoriu de la
km 35+450.
În ceea ce privește desfășurarea
investiției pe DJ 401, amenajarea nodului rutier se face pe o lungime de
aproximativ 600 m, care se termină cu
un sens giratoriu (pe direcția București), și pe încă aproximativ 650 m,
care se termina cu un sens giratoriu
(pe direcția Berceni).
Ofertele pentru Lotul 1 (proiectarea
și execuția Pasajului Oltenița) se află
în faza finală de evaluare.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

Foto: Jean-Mihai PÂLȘU
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Pod feroviar și două
tuneluri, gata în iulie

Într-o Românie în care lipsa autostrăzilor a devenit critica la zi a
tuturor, iată că se întâmplă și lucruri salutare, pe șantierele de pe un
tronson important de cale ferată: Sighișoara – Simeria (173,47 km).

A

stfel, în luna iulie, va fi gata
podul feroviar în formă de arc
între Sighișoara și Ațel, ce asigură legătura cu două tuneluri de cale
ferată dublă nou-construite. Tunelul
Sighișoara (401 m) este finalizat 95%,
iar Tunelul Daneș (969 m), cel mai
lung tunel de cale ferată nou-construit
în România după 1989, este finalizat
92%. Cele două vor permite atingerea
vitezei maxime de circulație de 160
km/h, pe o lungime cât mai mare a traseului Sighișoara – Ațel.
Directorul general al CFR SA, Ion
Gavrilă, a mers în inspecție pe șantierele operaționale de pe traseul
Sighișoara – Simeria și i-a convocat
pe teren pe toți reprezentanții firmelor
de construcții și de consultanță, pentru
a verifica împreună evoluția lucrărilor.
El le-a solicitat constructorilor care lucrează pe tronsonul Sighișoara – Coșlariu o mobilizare mai bună, pentru a
se încadra în graficele asumate. Reprezentantului FCC Azvi l-a asigurat
că, în luna iulie, va finaliza lucrările la
podul feroviar în formă de arc, peste
râul Târnava Mare, în lungime de
134,6 m și cu o deschidere de 125 m.

Natural și artificial

Podul este construit înaintea tunelului Sighișoara, între Gara Sighișoara și
tunelul Sighișoara, amplasat între stațiile
CF Sighișoara și Daneș. Tunelul subtraversează DN 13, la adâncimi cuprinse
între 5 – 14 m, și are trei părți distincte,
particularizate prin metoda de execuție:
tunel artificial (intrare Sighișoara), de
20 m (km 299+910 – 299+930); tunel natural, de 325 m (km 299+930 –
300+255); tunel artificial (intrare Daneș),
de 56 m (km 300+255 – 300+311).

Tunelul Daneș este amplasat între
km 301+543 și km 302+512 și are tot
trei părți distincte: tunel artificial (intrare
Sighișoara), de 20 m, între km
301+543 – 301+563; tunel natural, de
862 m, între km 301+563 – 302+425;
tunel artificial (intrare Daneș), de 87 m,
între km 302+425 – 302+512.
„Tunelurile artificiale s-au realizat
la adăpostul unor incinte de piloți de
diametru mare, care au asigurat condiții pentru realizarea portalurilor de
acces și a structurii tunelului, până la
racordarea cu tunelul natural, iar tunelurile naturale s-au executat prin
excavare în subteran pe toată secțiunea tunelului, parțial sub protecție de
umbrele de micropiloți și / sau consolidarea frontului cu ancore de fibră de
sticlă”, precizează CFR SA.

Reabilitare CF
Simeria – Curtici –
Frontieră

Un alt proiect major de investiții în infrastructura feroviară, derulat de CFR
SA, a primit autorizația de construire.
Este vorba despre reabilitarea liniei de
cale ferată Simeria – Curtici – Frontieră
(144 km), parte componentă a Coridorului IV Pan European. Valoarea lucrări-

lor autorizate, fără TVA, este de 2,91
miliarde lei (630 milioane euro). Proiectul, coordonat de Ministerul Transporturilor, este finanțat din fonduri europene
prin programul POIM și prevede inclusiv
realizarea unor lucrări de artă: 3 tuneluri, 1 polată, 46 de pasaje superioare și
inferioare și poduri, precum și 54 podețe.
Durata de execuție este de 3 ani
de la data începerii efective a lucrărilor. Autorizația de construire este valabilă pe toată perioada implementării
proiectului, până la finalizarea executării lucrărilor, respectiv până la data
semnării procesului-verbal de recepție
finală a lucrărilor.
Lucrările autorizate sunt împărțite
în patru contracte și vor fi realizate de
Asocierea Astaldi SpA Italia – FCC
Construccion SA Spania, Asocierea
Aktor – Alstom – Arcada și Asocierea
FCC Construccion SA Spania – Astaldi
SpA Italia – Convensa Spania.
Pentru acest proiect, a mai fost
emisă, în anul 2017, o autorizație de
construire – Etapa I, prin care au fost
autorizate lucrările care se desfășoară
pe amplasamentul existent, pentru
care nu erau necesare exproprieri.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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Cum deschizi
un depo zit?
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GEFCO ROMÂNIA, VENITURI ÎN CREȘTERE
GEFCO România, subsidiara
Grupului GEFCO, a anunțat
rezultatele sale financiare
pentru anul 2017: o cifră de
afaceri de 68,1 milioane euro,
în creștere cu 14% față de
2016, astfel că și-a consolidat
poziția pe piață printre cei
mai importanți furnizori de
logistică de la noi. De peste
13 ani în țară, GEFCO
România a operat, în ultimii
ani, transportul a peste 60%
din totalul vehiculelor
produse în România, se
precizează într un comunicat
de presă. În 2017, activitățile
din sectorul logisticii
vehiculelor finite (FVL),
competența de bază a
GEFCO România, au generat
51% din cifra de afaceri a
subsidiarei. Compania a
transportat, în total, 120.900
vehicule pe calea ferată și
99.860 vehicule prin soluții
de transport rutier, pe
parcursul anului 2017.
Transportul rutier a

AU CRESCUT
EXPORTURILE ȘI
IMPORTURILE, DAR ȘI
DEFICITUL

Exporturile au crescut cu 9,7%, în
primele 4 luni ale acestui an, la 22,2
miliarde euro, iar importurile CIF cu
10%, la 25,9 miliarde euro, astfel că
deficitul comercial a crescut la 3,7
miliarde euro, potrivit datelor
comunicate, în 11 iunie, de Institutul
Național de Statistică (INS). Astfel,
în perioada ianuarie – aprilie,
exporturile au crescut cu 9,7%, iar
importurile cu 10,0%, comparativ cu
perioada similară din 2017. Deficitul
balanței comerciale a fost mai mare
cu 379,3 milioane euro decât cel
înregistrat în perioada similară din
2017. În luna aprilie 2018,
exporturile au însumat 5,2 miliarde
euro, iar importurile 6,2 miliarde
euro, rezultând un deficit de 1,01
miliarde euro. Față de aprilie 2017,
exporturile din luna aprilie 2018 au

de bunuri și servicii comparativ cu
cel al exporturilor de bunuri și
servicii.

PIAȚA JUCĂRIILOR:
1 MILIARD DE LEI
înregistrat o evoluție foarte
bună, în 2017, generând în
jur de 42% din veniturile
companiei. Însă activitățile
de transport feroviar, aerian
și maritim, alături de
serviciile de depozitare și
serviciile vamale, au obținut,
de asemenea, rezultate bune
și au contribuit la creșterea
cifrei de afaceri totale a
subsidiarei din România. În
continuarea dezvoltării sale
constante din ultimii ani,
2017 a adus, pentru GEFCO
România, o creștere de 17%
a numărului total de clienți,
față de anul precedent,
acesta ajungând, în prezent,
la un total de 350.

crescut cu 9,7%, iar importurile, cu
7,3%. În perioada ianuarie – aprilie
2018, ponderi importante în
structura exporturilor și importurilor
au fost deținute de grupele de
produse: mașini și echipamente de
transport (48,3% la export și 37,3%
la import) și alte produse
manufacturate (32,3% la export și
respectiv 30,7% la import).

CREȘTERE ECONOMICĂ
DE 4%

Creșterea economică a fost, în T1,
de 4% pe serie brută și de 4,2% pe
seria ajustată sezonier, față de
aceeași perioadă din 2017, potrivit
datelor revizuite de INS față de
varianta „semnal”, publicată în 15
mai. Pe seria brută, PIB estimat a
fost de 176,7 miliarde lei prețuri
curente, iar, pe seria ajustată
sezonier, a fost de 222,7 miliarde
lei, stagnând la nivelul T4 din 2017.
La creștere a contribuit masiv
consumul, în urma creșterilor
salariale din sectorul public, și, în
mică, măsură industria (1%) și
comerțul cu ridicata și cu amănuntul
(0,8%). O contribuție negativă a
avut-o exportul net (-0,6%),
consecință a creșterii mai
accentuate a volumului importurilor

Pe fondul creșterii veniturilor
românilor, piața jucăriilor ar putea
depăși, în acest an, pragul de
1 miliard lei, 1 Iunie – Ziua
Internațională a Copilului –
reprezentând unul dintre cele mai
importante vârfuri de vânzări de
jucării de pe parcursul întregului an,
potrivit unui studiu realizat de
compania KeysFin. ,,Piața jucăriilor
aparține, în mare parte, produselor
licențiate, cu eroi din filme, din
desene animate, care beneficiază
de o publicitate agresivă pe toate
canalele mass media. Dovadă că
afacerile companiilor care vând
produse licențiate sunt cele mai
mari – Jumbo, Noriel, Netzah Game
și Brick Depot sunt, în prezent, cei
mai activi jucători dintr-o piață a
cărei cifră de afaceri ar putea
depăși, în acest an, 1 miliard lei.
În intervalul 2012 – 2017, cifra de
afaceri ale celor 374 companii din
piața românească a producției și
comercializării de jocuri și jucării
(coduri CAEN 3240 și 4765) a
crescut de aproximativ 5 ori, de la
190,8 milioane lei, în 2012, la 946,5
milioane lei în 2017”, explică
analiștii de la KeysFin.

INTENȚIA
ANGAJATORILOR
PRIVIND RECRUTĂRILE,
ÎN T3

În sectorul de transport, depozitare
și comunicații, angajatorii
estimează, în trimestrul următor
(T3), creșteri limitate ale numărului
total de angajați, raportând o
Previziune Netă de Angajare de
+3%, potrivit rezultatelor studiului
ManpowerGroup. Perspectivele de
angajare se îmbunătățesc cu 8
puncte procentuale față de
trimestrul precedent (II/2018), însă
slăbesc cu 6 puncte procentuale
comparativ cu anul trecut. Doar
16% dintre angajatori planifică
angajări (comparativ cu media
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INVESTIȚII NETE, ÎN T1

Investițiile nete s-au situat la 15,79
miliarde lei, în primul trimestru (T1),
față de aceeași perioadă din 2017,
însă, dacă scădem aproape 3
miliarde lei, reprezentând „alte

cheltuieli”, rămân doar 12,85
miliarde lei, potrivit datelor INS.
Volumul investițiilor nete a crescut
cu 14% față de aceeași perioadă a
anului trecut și se bazează, în
proporție aproape egală, pe utilaje
(inclusiv mijloace de transport) –
unde au crescut cu 7,7%. Lucrările
de construcții noi au scăzut cu
3,8%. Categorii de utilizări: cheltuieli
de consum (5,4%), formarea brută
de capital fix (4,8%).

MEMORANDUM PRIVIND
ELABORAREA CODULUI
ECONOMIC

Guvernul României a adoptat, în
ședința din 31 mai, Memorandumul
privind elaborarea Codului
economic al României. „Proiectul
include toate legile ce vizează

domeniul economic, într-un pachet
legislativ unitar. La elaborarea
Codului economic al României, vor
fi eliminate prevederile din legislație
ce sunt contradictorii și cele care se
suprapun, Guvernul estimând că va
fi înjumătățit numărul de articole și
capitole din legile economice. Va
cuprinde Codul fiscal, Codul de
procedură fiscală, Legea de
înființare a societăților comerciale,
Legea evaziunii fiscale (...) și alte
legi cu caracter economic. Acest
document, CODEX, va fi disponibil
în variantă electronică și va fi pus la
dispoziția tuturor agenților
economici și persoanelor fizice
care desfășoară activități
independente și va putea fi
consultat gratuit. Înainte de a fi
transmis spre dezbatere și
adoptare Parlamentului, (...) Codul
economic al României va fi
dezbătut cu patronatele, cu
asociațiile oamenilor de afaceri, cu
cei care desfășoară activități
independente în toate ramurile
economiei, cu sindicatele, cu
ONG-urile, cu autorități publice
locale și toate autoritățile publice
interesate.”, a punctat Nelu Barbu,
purtătorul de cuvânt al Executivului.
PUBLICITATE

ȘTIRI

națională, de 27%). „27% dintre
angajatorii români preconizează o
creștere a numărului de angajați, în
intervalul iulie – septembrie 2018, și
doar 8% anticipează reduceri, ceea
ce rezultă într-o Previziune Netă de
Angajare ajustată sezonier de
+13%. Aceasta se îmbunătățește
cu 2 puncte procentuale față de
trimestrul II și rămâne relativ stabilă
în comparație cu intervalul iulie –
septembrie 2017. Perspectivele de
angajare sunt pozitive, în toate cele
opt regiuni ale țării și în opt din zece
sectoare industriale. Din punct de
vedere regional, cei mai optimiști
sunt angajatorii din regiunea Vest,
care raportează o Previziune Netă
de Angajare de +17%, cu 7 puncte
procentuale mai puternică decât în
trimestrul precedent și cu 14 puncte
procentuale mai puternică decât în
trimestrul III / 2017.

CONFERINȚĂ

Expediții și logistică
– evoluții și cifre
relevante
Produsul intern brut a crescut, în 2017, cu 7%, bazat pe majorarea
consumului cu aproximativ 10%, dar și pe industrie, agricultură, IT.
Activitatea de transport și logistică reprezintă unul dintre
barometrele economiei. Iar, corelat cu creșterile arătate, sectorul
de expediții și logistică a crescut, pe măsură, cu circa 10%.

U

nele societăți au avut, chiar,
creșteri spectaculoase față
de această valoare medie.
Printre ele se numără International
Alexander (20%), IB Cargo (15%),
Rocombi (32%), Pall-Ex (40%),
H. Essers (20%), Quehenberger (20%).
Un element important, ce reflectă
dinamica sectorului de expediții și
logistică, este evoluția suprafețelor de
depozitare pentru activitatea de logistică. Astfel, pentru echilibrarea cererii
cu oferta, în 2017, au fost dați în exploatare aproximativ 300.000 mp,
însemnând o creștere de 20% față de
anul 2016. În principal, aceste suprafețe au fost realizate de dezvoltatori
imobiliari, dar și prin eforturi proprii
ale operatorilor de logistică. Ponderea
cea mai mare în dezvoltarea depozitelor o reprezintă zona București, inclusiv localitățile limitrofe, dar dezvoltări serioase au avut loc la Timișoara,
Pitești, Cluj, Ploiești.

Cărăușii devin și
logisticieni

Un alt aspect demn de remarcat
este acela că tot mai mulți cărăuși
„pur-sânge”, cum le spuneam eu, realizează și activități de logistică, închiriind
sau construind depozite, dar și activitate
de expediție, subcontractând alți transportatori. Acest lucru se produce în contextul în care operatorii din piață trebuie
să acopere fluctuațiile de volum de
marfă de transportat ale clienților, suplimentându-și, astfel, flota la dispoziție
în perioadele de vârf. Companii mari,
precum International Lazăr, International
Alexander, Cartrans și Quehenberger
sunt exemple în acest sens.
Mai putem menționa un alt aspect:
tot mai multe case de expediții dezvoltă și alte moduri de transport. Explicația este satisfacerea clienților externi, care vor să lucreze cu un singur
partener furnizor de servicii, de încredere, verificat de-a lungul timpului.

Președintele USER, Marius Cae, a
prezentat, în cadrul conferinței
Ziua Cargo din 17 – 18 mai, de la
Poiana Brașov, tendințele din
piața de expediție.

Transportul
multimodal – o
tendință clară

Trebuie aduse în discuție și transporturile multimodale. Uniunea Europeană are ambiții mari privind transferul unor volume importante de
transport de la rutier, la transportul pe
cale ferată. În opina mea, proiectul
este unul ambițios, deoarece nu este
ușor de realizat, numai prin măsuri
administrative, având în vedere avantajele autovehiculului în fața transportului feroviar. Dar, în special, creșterile
de volume determinate de dezvoltarea
țărilor membre UE pot fi preluate pe
cale ferată.
Coroborat cu restricțiile care apar
în privința transportului rutier în țările
din Vestul Europei, societățile, inclusiv
cele de transport rutier, încep să utilizeze transportul intermodal. O firmă
cu o mare experiență în transportul
combinat este Rocombi, care, prin terminalele din Agigea, Găești, București
și, în perspectiva imediată, Târgoviște,

realizează transportul containerelor
din Constanța prin trenuri bloc. În anul
2017, a înregistrat o creștere spectaculoasă a volumului de containere
transportat în acest mod (circa 37%),
reflectată și în creșterea cifrei de afaceri, cu 32%. Această soluție vine în
întâmpinarea transportului mărfurilor
grele, dat fiind volumul mare de transport pe un container, de până la 40
tone.
Firma din Cluj Rutier European
Transport și-a deschis un tren cu o
frecvență de două plecări pe săptămână deocamdată, între Oradea și
Kaldenkirchen (lângă Venlo – Olanda),
pe tren încărcând semiremorci, containere sau cutii mobile.
Similar, firma Transmec are trenuri
pe relațiile Oradea – Zeebrugge și
Oradea – Piacenza. Și compania
International Alexander și-a propus să
cumpere 40 de semiremorci tip
huckepack, pentru a adera la transportul intermodal.
De asemenea, GEFCO transportă
o mare parte din producția de
autoturisme de la Dacia Renault cu
trenuri cu vagoane specializate, etajate, pentru autoturisme.
Un aspect interesant ține de creșterea spectaculoasă a sistemului
e-commerce, care dă de lucru atât firmelor de curierat, cât și celor care fac
coletărie expres.
Aceste tendințe, precum și datele
privind companiile licențiate la nivelul
ARR, indică faptul că activitatea de
expediții și logistică acoperă 70% din
volumul de transport (cu toate modurile) și servicii cu valoare adăugată.
Diversificarea la care asistăm pe piață
impune, însă, și relații comerciale pe
măsură. Este motivul pentru care
USER va actualiza condițiile generale
de transport și ale serviciilor furnizate
de casele de expediții.
Marius CAE

Președinte USER
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Cum deschizi un depozit? Ce trebuie să urmărești, de la idee, până
în momentul în care operezi, efectiv, în depozit? Cum evaluezi
corect investiția? Cu ce capcane te poți întâlni? Cum poți obține
avantaje pe termen lung? Sunt întrebări pe care și le pun, în prezent,
mulți operatori de transport, care simt că a venit momentul să își
diversifice activitatea. Ghizi în găsirea unor răspunsuri, care să ne
poată ajuta în formularea viitoarelor decizii, ne-au fost doi dintre
vicepreședinții ARILOG, Adriana Pălășan, Managing Partner Supply
Chain Management Center, și Romeo Dumitru, Logistics Director
Euroccoper.

CONFERINȚĂ

Cum deschizi
un depozit?

Recomandare: Atunci când
construiți, luați în calcul și loc
pentru parcări civilizate pentru
camioane, cu toate serviciile
necesare șoferilor. Nu îi mai lăsați
să stea în stradă.
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D

ecizia de a deschide un depozit se ia, în cele mai multe
cazuri, atunci când soluțiile
aflate la îndemână nu mai fac față.
„Pot spune, în glumă, că începi să te
gândești la o nouă variantă, atunci
când ai marfă și în curte, la vecini și
la operatorii logistici, iar tu vrei să ai
depozitul tău. Lăsând la o parte gluma,
trebuie să precizez că, pentru un
transportator, deschiderea unui depozit nu este neapărat o oportunitate, în
sensul că are la dispoziție, în curte,
1.000 mp, pe care construiește un depozit de 400 mp. Depozitul trebuie să
fie potrivit pentru ceea ce va avea înăuntru”, a explicat Adriana Pălășan. Altfel spus, întotdeauna, proiectarea unui
depozit se face din interior către
exterior.

Proiectarea din
interior către exterior

Ce înseamnă aceasta?
„Întotdeauna, trebuie să pornim de
la marfa pe care o vom depozita, iar
baza de date reprezintă primul punct
de care ne lovim, la fiecare client. De
cele mai multe ori, este construită
pentru Departamentul Vânzări și nu
este relevantă pentru logistică. Sunt
introduse în sistem toate atributele legate de vânzări și aproape niciodată
date complete legate de logistică. Aici,
mă refer la numărul de bucăți în bax,
la număr de baxuri pe palet, la dimensiunile paleților, coduri de bare pentru
fiecare unitate de ambalare, la dimensiunile ambalajelor suplimentare. Iar
aceste elemente reprezintă numai o
parte dintre cele pe care trebuie să le
luăm în calcul.” Altfel spus, nu este
sănătos să luăm niciun fel de decizie,
fără a avea aceste date complete.
Adriana Pălășan: „Niciunul
dintre cei care vor să
construiască un depozit să
externalizeze activitatea, să
reproiecteze, să se mute în alt
depozit nu ar trebui nici măcar
să se gândească să o facă,
dacă nu are baza de date
curată și completă. Orice
anomalie duce la dimensionări
greșite ale depozitelor. Iar
costurile suplimentare sunt, cel
puțin, semnificative. În ultimii 2
ani, din 100 de clienți, cărora
le-am oferit consultanță, 99 nu
au avut baza de date corectă și
completă.”

Și mai concret. Dacă nu ai dimensiunile reale și exacte ale produselor,
nu vei putea nici măcar proiecta rafturile. Sunt domenii în care ecarturile
dintre dimensiunile produselor sunt
foarte mari.

Adriana Pălășan:

„Decizia este luată, în multe cazuri, pe bază de disperare sau de oportunitate,
pentru că un client a afirmat că ar fi interesat de servicii de depozitare. Nu
este suficient, pentru că acel client are, de obicei, o problemă și nu știe cum
să scape de ea. Mai mult decât atât, nu știe cât îl costă și, atunci când mută
problema la mine, crede că și-a rezolvat-o. Dar problema nu s-a rezolvat,
pentru că nu va putea să îmi expună elementele care o generează, ca să le
pot soluționa... pentru simplul motiv că nu le știe cu exactitate. În acest
context, la mine în curte vor fi două probleme, dacă sunt operator logistic.”

Se pun întrebările: Dacă nu știi,
încă de la început, dimensiunile produselor depozitate, cum vei estima
spațiul necesar? Dar înălțimea? Cum
vei alege tipul de rafturi?

Dimensiunile chiar
contează

Răspunsul este simplu și categoric. În final, nu vei avea nimic, pentru
că nu ai dimensionat corect. Să luăm
în discuție cazul în care ai construit
depozitul... și l-ai umplut... „Tendința
este aceea de a mai adăuga niște
rafturi. În acest caz, însă, va trebui să
renunți la zona de expediție și recep-

ție, pe care o vei muta în curte. Apoi,
vei apela la alte companii pentru depozitarea cantității suplimentare de marfă. Din păcate, foarte mulți nu pun la
socoteală toate shuttle-urile care au
loc între depozite și pe care transportatorii, de obicei, nu vor să le facă. Cu
siguranță, vor apărea costuri suplimentare semnificative, care nu sunt
luate în calcul, în prima etapă”, a apreciat Adriana Pălășan.
Romeo Dumitru: „În momentul
în care depozitul este foarte
lung, chiar dacă suprafața
este generoasă, fluxurile sunt
proaste, pentru că sunt

Romeo Dumitru:

„Ar fi bine ca un depozit să fie construit pentru următorii 10 ani. În realitate,
însă, nu sunt niciodată bani suficienți. De aceea, ar trebui ca, atunci când îți
construiești depozitul, suprafața de teren să fie suficient de mare ca să poată
să acomodeze un depozit generos, măcar după standardele actuale. Aveți în
vedere media, faceți proiectul final și realizați construcția pe module, astfel
încât, la extindere, să fie necesar doar să mutați peretele exterior, pentru a
amplasa noul modul.”

54 ...................................................................................................................................................... iunie 2018

O dată cunoscute mărfurile, intră
în prim plan proporțiile depozitului. Nu
va fi niciodată indicată o fâșie lungă
de teren, care a fost agricolă, pentru
că nu va permite spațiu de manevră
pentru camioane. Iar problemele nu se
opresc aici. „Cu toții ne-am confruntat
cu mutarea într-o casă nouă... unii am
avut norocul să ne mutăm într-una cu
camere relativ pătrate, ca amprentă,
iar alții au avut ghinionul să aibă camere mai mult lungi decât late. În
acest caz, devine interesant, atunci
când încerci să amenajezi cu mobilă,
să ai loc de trecere... eventual un birou... Geometria arată că idealul este,
ca la televizor, 6:9.”, a precizat, la
rândul său, Romeo Dumitru.

Oamenii... marea
provocare

Marea provocare a momentului o
reprezintă, însă, oamenii. În logistică,
atunci când un depozit este construit
în apropierea altuia, problema forței de
muncă devine una generală. „Chiar
dacă te poți lega la rețeaua de utilități
sau de drumuri mai ușor, problema
personalului va fi greu de rezolvat. Iar
cei care au depozitele amplasate la
km 13 sau 23 pe A1 (unde se află
90% dintre spațiile logistice de lângă
București) știu foarte bine câte ore
trebuie să petreacă pentru a ajunge
acasă. Este important ca poziționarea
depozitului să fie făcută de cineva care
gândește pe termen lung o astfel de

În multe cazuri, varianta închirierii depozitului oferă mai multă flexibilitate. În
această situație, trebuie să fim atenți la schema de tarifare a dezvoltatorului,
care poate fi open book, fără elemente fixe în afară de renting, sau all
inclusive, fixă, incluzând atât renting-ul, cât și celelalte elemente de costuri.
Romeo Dumitru: „Lucrurile sunt dependente de modul în care este făcut
contractul. În funcție de cât de clar este contractul, pot fi simple sau
complicate. Este ca la credite, cred că 80% dintre cei care iau credite nu prea
citesc clauzele scrise cu litere mici. Și în contractele încheiate cu
dezvoltatorii pot fi clauze ambigue, din punctul de vedere al formulării, care
pot ridica mari probleme în timp.”
„Aceasta înseamnă că, atunci când închei contractul, nu e bine să te bucuri
că ai ajuns direct la dezvoltator. Este indicat să apelezi la un consultant, care
să te sfătuiască în legătură cu contractul respectiv și, mai mult, să cunoască
foarte bine piața, ca să te informeze dacă este vorba despre un depozit mai
vechi, construit după standarde diferite”, a adăugat Adriana Pălășan.

construcție, pentru că, o dată ce l-ai
construit, primul risc este acela că nu
te mai poți muta în locații cu potențial
mai bun, cu toate belelele pe care le
ai”, a explicat Adriana Pălășan. În
acest context, Romeo Dumitru a subliniat importanța unei analize corecte –
depozit propriu versus depozit închiriat. „Îți construiești depozitul sau
închiriezi? Tradițional, distribuitorii au
propria rețea de depozite. De ce să
nu îți închiriezi, cel puțin, depozitul
central? De ce să blochezi banii? Este
adevărat că sunt logisticieni care au
abordarea propriilor active. Dar și
aceștia mai au, pe lângă depozitele
proprii, alți 10-30.000 mp închiriați în
aceeași zonă, pentru că nu mai au
spațiu. Să luăm în calcul numai costurile mutării personalului, de la km 13
pe A1, la km 23, unde pot fi localizate
depozitele operate de aceeași
companie. Vă pot spune că sunt importante.”
În privința distribuitorilor, același
Romeo Dumitru a precizat că, teoretic
vorbind, localizarea depozitului central
reprezintă cel mai important element...

Adriana Pălășan: „Echipamentele de stivuit trebuie, de asemenea, bine
dimensionate. Sunt multe cazurile în care echipamentul de stivuit este
achiziționat după ureche. Nu ridică până la ultimul nivel, este prea mare, ori
prea mic, ori... am întâlnit, chiar, în 2018, stivuitoare cu motorină, într-un
depozit de vopseluri. Sunt elemente de care trebuie să se țină seama, chiar
înainte de a pune rafturile.”

CONFERINȚĂ

extrem de lungi. Într-un pătrat,
însă, te poți învârti pe toată
suprafața, într-un timp foarte
scurt.”

Închirierea, mai potrivită, în unele cazuri

iar aceasta este determinată de distribuția vânzărilor. Dar trebuie luate în
calcul toate elementele pe care le-am
menționat deja. „De exemplu, Bucureștiul înghite 45-50% din volumele
de vânzări, situație în care, potrivit
teoriei, zona limitrofă a Capitalei ar
trebui să găzduiască depozitul central.
Dar îți găsești oameni? În plus, îți permiți rata de închiriere practicată aici
la ora actuală? Iar, în aceeași categorie, intră și Clujul, care, astăzi, este
chiar mai scump. Să luăm un alt
exemplu. Unul dintre centrele de bază
de distribuție în Moldova este în
Bacău. Dar sunt depozite de Clasa A
în Bacău? În plus, Bacăul a început,
de asemenea, să sufere la capitolul
forță de muncă. Atunci, ce altă variantă
poți lua în calcul? Te poți gândi la
Roman. Acolo, nu ai, însă, personal
calificat. Te întrebi, atunci: câte luni
trebuie să plătesc un angajat, ca să
îl pot califica?”
Romeo Dumitru a ținut să precizeze că există o familie de soluții cu
plusuri și minusuri. Fiecare în parte
ține de profilul activității și al produselor
depozitate. Iar frecvența livrărilor este
extrem de importantă.
Concluzia: în localizarea depozitului, trebuie să identificăm CEL MAI
BUN COMPROMIS.
Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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Conferința anuală de Logistică și Supply Chain ARILOG

Întotdeauna, trecutul ne învață să înțelegem viitorul. Întotdeauna,
experiența poate însemna rezolvarea celor mai dificile probleme
de logistică. Fără inovație, mâine nu vom mai fi, însă, suficient de
buni, indiferent de backgroundul pe care îl deținem. Ediția 2018 a
Conferinței anuale de Logistică și Supply Chain, organizată de
ARILOG, le-a inclus pe toate...

M

esaje privind viitorul logisticii
la nivel mondial, transmise
de profesori recunoscuți pe
plan internațional, studii de caz de
succes, povești ale liderilor industriei,
care reprezintă modele pentru breaslă... networking de calitate... sunt principalele elemente care au caracterizat
un eveniment ce și-a propus să conducă participanții în cu totul alte zone,
situate în afara celei „de confort”... în

acele zone unde pot fi identificate idei
noi, care pot genera evoluție.

Comerțul electronic
schimbă piața

Faptul că principalul motor al creșterii și schimbării pentru piața depozitelor este comerțul electronic nu mai reprezintă un secret pentru nimeni.
Analiza prezentată, însă, de Sînziana

Pardhan, Managing Director al P3 în
România, a oferit informații de care trebuie să țină seama orice strategie de
logistică privind perioada următoare.
Depozitele sunt printre primele elemente care preiau semnalele pieței...
chiar înainte de a se concretiza în
tendințe majore. Este motivul pentru
care factorii care au asigurat succesul
sectorului de proprietăți logistice, în
ultimii trei ani, sunt, cel puțin, importanți.

Cea de-a 16-a ediție a conferinței ARILOG
a avut loc, în perioada 6 – 7 iunie 2018, la
Hotel Intercontinental (București). Dacă
prima zi a fost dedicată prezentărilor și
studiilor de caz, cea de-a doua a fost
alocată vizitelor practice la diverse
structuri logistice și de producție.

Dr. Walther Ploos van Amstel, Lector, Universitatea de Științe Aplicate din Amsterdam, a prezentat tendințele și
inovațiile în logistică și supply chain management.

56 ...................................................................................................................................................... iunie 2018

„Principalul motor al evoluției pieței, în
ultimii trei ani, a fost extinderea retailerilor, pe baza unei creșteri accelerate a
consumului. Deși România se află în
urma altor țări, în ceea ce privește comerțul online, acest segment a crescut
în ponderea vânzărilor totale, de la 4%
în 2016, la 5,6% anul trecut, potrivit
GPEC. În plus, se estimează că va
crește până la 10%, până în 2022. O
dată ce un procent crescut din consum
este transferat de la offline la online,
segmentul logistic este un beneficiar
direct al acestei transformări globale”,
a precizat Sînziana Pardhan. Suprafața
ocupată de comerțul electronic din
spațiile de depozitare este, însă, dificil
de măsurat cu precizie, deoarece
cuprinde și o parte din cererea de
depozitare a retailerilor tradiționali, care
alocă din ce în ce mai mult spațiu din
depozitele lor pentru segmentul de
online, spațiu care nu este reflectat în
statistici. Potrivit prezentării Managing
Directorului P3 în România, pe măsură
ce segmentul de online va atinge masa
critică în afacerile retailerilor, aceștia
se vor orienta, din ce în ce mai mult,
către gestionarea în depozite separate
a logisticii pentru online, pentru a beneficia de o eficiență operațională mai
bună. Potrivit Colliers International, în
2017, 47% din spațiul de depozitare a
fost preluat de logistică, 17% de comerț
cu amănuntul, 6% de comerț electronic
și 4% de FMCG.

Premise clare de
creștere

„Piața de spații logistice și industriale din România se extinde, în con-

EVENIMENT

Președintele
ARILOG, Daniel
Preda, a deschis
evenimentul.

Comerțul online are propriile
cerințe

Potrivit prezentării realizate în cadrul conferinței
ARILOG de Sînziana Pardhan, Managing Director al
P3, depozitarea pentru comerțul electronic aduce
specificații și cerințe proprii:
• Generează mai multă cerere pentru spații de
depozitare. Acest tip de afacere solicită spațiu de
depozitare estimat la până de 3 ori mai mare decât
retailul clasic.
• Modifică tipul și specificațiile depozitelor. În vestul
Europei, putem observa o creștere a cererii pentru
depozitele XXL, precum și facilități de cross-dock
mai mici, înălțimi libere ale plafonului de cel puțin
10 m, locuri de parcare mai multe pentru personal
și clienți, automatizări.
• Modifică cerințele locației. Locațiile apropiate de
zonele urbane importante beneficiază cel mai mult,
deoarece apropierea de centrele mari de forță de
muncă este vitală.

tinuare, și va avea de câștigat mai
mult, când va fi finalizată infrastructura
către și dinspre principalele piețe vecine. România are un potențial puternic de dezvoltare, pe acest segment;
există, încă, mult spațiu de creștere,
până când vom ajunge la nivelul altor
țări din Europa Centrală, cum ar fi
Ungaria, Republica Cehă și Polonia”,
a apreciat Sînziana Pardhan. Ea a
menționat că putem observa potențialul țării noastre prin analizarea stocului de depozitare din Europa Centrală și de Est, care, după Cushman
și Wakefield, arată astfel: Polonia –
10 milioane mp, la o populație de 38
milioane de locuitori; Republica Cehă
– 5,7 milioane mp, la o populație de
10,5 milioane de locuitori; Slovacia –
1,3 milioane mp, la o populație de 5,4
milioane locuitori; Ungaria – 1,9 mili-

oane mp, la o populație de 9,8 milioane locuitori; România – 3 milioane
mp la o populație de 19,6 milioane
locuitori.
Concluzia este simplă, vorbim
despre dezvoltare, despre modificări
ale cerințelor într-un ritm cel puțin
alert față de ceea ce s-a întâmplat
până acum... despre schimbarea oamenilor...
Dar despre soluțiile prezentate în
cadrul conferinței ARILOG, despre
Supply Chain Leadership, despre modul în care o companie poate să își
dezvolte rebelii interni sau despre logistica celor 57 de secunde, vom vorbi
pe larg în numerele următoare ale revistei Ziua Cargo.
Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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Conduceți
schimbarea!
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CHEP POOLING SERVICES ROMÂNIA

Revoluția industrială 4.0 deschide o perioadă de oportunități, sub
impactul noilor tehnologii. Va stimula agilitatea afacerilor, a
producției și a lanțurilor logistice. Vor scădea costurile de
transport, comunicații, logistică... vom câștiga, pe termen lung, în
eficiență și productivitate. Cum trebuie, însă, abordată această
schimbare?

R

eprezentanți ai companiilor
din sectoarele producătoare
de bunuri de larg consum,
logistic și de retail s-au reunit, la
sfârșitul lunii mai, la Palatul Universul,
în cadrul evenimentului „Leading
through Change”. Evenimentul, organizat de CHEP România, pe tema
Revoluției Industriale 4.0, și-a propus
crearea unei viziuni asupra dezvoltării
afacerilor în viitor, prin înțelegerea provocărilor și oportunităților aduse de
digitalizarea sectorului producător.

Se preconizează că peste 100 de
miliarde de dispozitive vor fi
conectate, până în 2025.

sănătos și o industrie vibrantă. „Încrederea și parteneriatul transparent între
companii sunt esențiale pentru a
maximiza beneficiile a tot ceea ce se
întâmplă în a patra revoluție industrială. Mai devreme sau mai târziu, se
va conștientiza că nu există un plan
B. Este obligatoriu să oferi încredere
și să ai încredere, altfel, nu vei face
parte din ecosistem, vei fi eliminat”, a
subliniat el.

Tendințe globale

Orientarea consumatorilor către
experiențe de cumpărare simple și rapide, interconectivitatea produselor,
personalizarea și hiperautenticitatea
sunt tendințe care se manifestă la nivel
global, marcând sectorul FMCG și comerțul modern, iar digitalizarea se află
la baza acestei noi așezări a lucrurilor.
Sunt concluzii scoase în evidență de
Ray Leung, Category Capability Manager, în cadrul companiei britanice de
cercetare de piață IGD. Alex Edge,
Supply Chain Capability Manager IGD,
a punctat faptul că, pentru a-și crea
avantajul competitiv, companiile vor
trebui să colaboreze mai bine, să utilizeze datele mai inteligent, să investească în noi tehnologii și, în final, să
recruteze și să-și instruiască personalul pentru roluri care încă nu există.
În același context, Gabriel
Andronescu, Director General CHEP

Economia circulară

Gabriel Andronescu,
Director General
CHEP România:

„Este obligatoriu să conștientizăm
că, doar prin colaborare, punând
resursele împreună – competențe,
tehnologie, digitalizare – putem
crea un ecosistem de afaceri
sănătos și o creștere economică
sustenabilă.”

România, a apreciat că toate companiile funcționează în interdependență
și că este nevoie de mai multă colaborare, pentru a crea un ecosistem

Întrebări la care trebuie să răspundem:
1. COLABORARE – Cum putem genera încredere în cadrul tranzacțiilor de
parteneriat?
2. COMPETENȚE – Cum putem recruta, astăzi, oameni care, în viitor, vor
trebui să îndeplinească roluri care nu există, în prezent?
3. DATE – Cum putem sincroniza datele în cazul tuturor surselor?
4. TEHNOLOGIE – Când este bine să investim în tehnologiile noi? Înaintea
pieței sau după ce sunt adoptate de alți jucători din domeniu?

La rândul său, Juan Jose Freijo,
Global Head of Sustainability Brambles,
a explicat de ce decuplarea de la resurse va fi noul mod de creștere economică. Una dintre cele mai importante
oportunități de creștere economică e
adaptarea modelelor de afaceri la
circularitate, de la designul de produs
și ambalaj, până la modul de operare
în Supply Chain, prin întreținere, reparație, reutilizare și reciclare. Regândirea
modelelor de afaceri poate soluționa
lipsa de resurse umane și materie primă, așteptările consumatorilor conștienți de impactul industriei asupra mediului și presiunile legislative, ceea ce
va conduce, în cele din urmă, la coagularea unui ecosistem de afaceri
circular.

Industria 4.0
în România

Evenimentul a oferit analiza oportunităților și provocărilor pe care le
vom întâmpina în România, din perspectiva reprezentanților EY, Ecopack,
Alka, Mainfreight și CHEP. În FMCG,
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principala provocare va fi reinstruirea
forței de muncă, având în vedere că
sectorul de producție trebuie să se
adapteze la digitalizare și să se pregătească pentru integrarea de posturi
noi.
Barierele de implementare enunțate de companiile prezente la eveniment sunt mentalitatea, educația,
rezistența la schimbare, timpul și efortul destinat reinstruirii angajaților, lipsa
de predictibilitate legislativă. Există,
însă, un interes evident pentru analiza
oportunităților de dezvoltare a afacerilor pe termen lung, în context 4.0.
Sporirea vitezei de reacție la dinamica pieței cererii va crește competitivitatea producătorilor și la nivel
global.
„Revoluția a început. E esențial să
avem o viziune de dezvoltare, să înțelegem, în primul rând, cât mai bine,
ce ni se întâmplă astăzi și să înțelegem către ce noi paradigme mergem,
în viitor. Aceasta ne dă o șansă, într-o
țară ca România, ca saltul tehnologic
sa fie dublat de un salt de mentalitate,
iar ambele să ne pună într-o poziție de
vârf”, a încheiat Gabriel Andronescu.

Digitalizare la raft

La eveniment, reprezentanții companiilor prezente au testat aplicația
de realitate virtuală dezvoltată de
CHEP pentru facilitarea reaprovizionării și a promoțiilor în magazine.
Marco Salort, Director Instore

Solutions CHEP, a subliniat modul în
care, prin tehnologie încorporată în
paleții fracționați folosiți la prezentarea
promoțiilor, retailerii își cresc vânzările
prin oferte transmise, instant, consumatorului aflat în proximitatea standurilor.
CHEP Pooling Services România
este subsidiara liderului mondial în
servicii de reutilizare prin închiriere a
paleților și containerelor și parte a gru-

pului Brambles. Compania deservește
atât clienți internaționali, cât și producători locali, în principal în domeniul
bunurilor de larg consum, precum:
produse de curățenie și igienă personală, băuturi, produse alimentare
proaspete și uscate, ulei și consumabile din hârtie.
Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

Peste 3 milioane de roboți industriali,
până în 2020

Potrivit Federației Internaționale de Robotică, peste 3 milioane de roboți
industriali vor fi utilizați în fabrici din întreaga lume, până în 2020.
Aceasta înseamnă că stocul operațional se va dubla, în termen de șapte ani
(2014 – 2020).
Aproape 70% dintre angajați consideră că robotica și automatizarea oferă
posibilitatea de a se califica pentru o muncă mai înaltă. Acesta este rezultatul
unui sondaj global la nivel mondial la care au participat 7.000 de angajați în
șapte țări. „Tehnologia automatizării proceselor de robotică are, de departe,
cea mai mare contribuție la transformarea locurilor de muncă. Companiile și
guvernele trebuie să colaboreze, pentru a asigura angajaților competențele
pe care schimbările tehnologice le impun”, a declarat Junji Tsuda,
președintele Federației Internaționale de Robotică.
Potrivit ultimului studiu al Centrului pentru Cercetări Economice Europene
(ZEW), din partea Ministerului Federal al Educației și Cercetării din Germania
(BMBF), industria prelucrătoare din Germania se află pe locul 3 în lume din
punctul de vedere al densității roboților, înregistrând 309 astfel de unități la
10.000 de angajați. În același timp, numărul persoanelor angajate în
Germania a ajuns la 44 de milioane, în 2017, cea mai mare cifră de la
reunificare. Altfel spus, răspândirea rapidă a roboților industriali nu a
diminuat numărul angajaților, fiind create posturi noi.
Automatizarea producției se accelerează, în întreaga lume: 74 de unități robot
la 10.000 de angajați reprezintă noua medie a densității, la nivel global, a
roboților în industria prelucrătoare (față de 66 unități, în 2015). Topul celor
mai automatizate țări arată astfel: Coreea de Sud, Singapore, Germania,
Japonia, Suedia, Danemarca, SUA, Italia, Belgia și Taiwan.
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Just imagine...

EVENIMENT

KLG EUROPE la 100 de ANI

Provocându-ne imaginația, KLG România a prezentat primul depozit
al companiei de pe Lună, în cadrul evenimentului prin care s-au
aniversat 100 de ani de prezență ai KLG Europe pe piața logistică.
Chiar dacă totul pare doar un joc al imaginației... lucrurile au
devenit, astăzi, extrem de serioase. Vă puteți imagina, măcar, cum
va arăta logistica peste 5 ani, chiar având 100 de ani de experiență
în spate? Despre trecut și viitor... despre decizii și oameni... am stat
de vorbă cu Dragoș Gelețu, Directorul General KLG România.
Ziua Cargo: Ești directorul
general al KLG România,
unul dintre asociați și
persoana care a așezat
compania pe făgașul care
i-a permis să fie unul
dintre cei mai importanți
actori de pe piața logistică
autohtonă și, fără îndoială,
un deschizător de drumuri.
Care a fost principala
provocare?
Dragoș Gelețu: Pentru mine,
oamenii sunt esențiali, iar cea mai mare provocare este aceea de a găsi echipa potrivită. Nu exagerez atunci când
spun că, pentru mine, colegii sunt mai
importanți decât mine însumi. Fără a fi
lipsit de modestie spun că lângă mine
au crescut profesioniști în domeniu, recunoscuți în piața de profil și care ocupă, acum, posturi importante de conducere în această breaslă. Îmi place foarte
mult să formez oameni, dar trebuie și
să recunosc că, astfel, pot avea mai mult
timp pentru mine. Da, din punctul meu
de vedere, provocarea principală o
reprezintă echipa.
Ziua Cargo: Au fost
momente în care ați
acționat înaintea pieței,
lansând inclusiv servicii
care păreau avangardiste, la
momentul respectiv, dar
care, ulterior, au dat tonul
către o abordare nouă. Cum
apreciezi că va evolua piața
de logistică?
Fără îndoială, ne vom confrunta
cu schimbări radicale. Să luăm doar
un exemplu. Dacă, în urmă cu nu foarKLG România a anunțat un nou
hub în țară, având în plan și
extinderea, pe termen mediu, în
etape, cu încă 45.000 mp, a
sediului din Bolintin Deal.

Dragoș Gelețu, Directorul General KLG România:

„Am străbătut un drum lung, de 100 de ani, în care am învățat, ne-am
dezvoltat și am realizat performanțe deosebite, având în spate o echipă
puternică, de care suntem mândri. Ne autodepășim constant, știind că
viitorul e cu un pas mai aproape și imaginându-ne că nu există limite.”

te mult timp, vorbeam despre fluxuri
masive de mărfuri dinspre Asia către
Europa, China a devenit, deja, un consumator important. Este adevărat că
pentru produse de lux sau de o calitate
superioară celor exportate, dar vorbim
despre o schimbare radicală, din
punctul de vedere al supply chain, în
viitor.
De asemenea, este obligatoriu să
luăm în calcul digitalizarea. Astăzi,
trebuie să analizăm lumea virtuală în
aceeași măsură în care o analizăm și
pe cea reală. Logistica nu mai este
ce a fost. Cu toții știm că, fără IT, nu
mai poți face față.

În ultimii ani, KLG România a
investit aproximativ 1,5
milioane euro numai în IT.

O cifră extrem de importantă pentru o companie furnizoare de servicii
de logistică, chiar și având o cifră
anuală de afaceri de 40 milioane euro.
Iar acesta este doar începutul. Pot
spune, fără nici o îndoială, că nu am
fi avut cum să funcționăm fără o astfel
de investiție. Într-adevăr, întotdeauna
mi-am dorit să fiu cu un pas înaintea
pieței... ne-am asumat riscul, de exemplu, atunci când am lansat serviciul
de distribuție în 24 de ore, iar cartea
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Care a fost mecanismul
care a stat în spatele
deciziilor?
Îți voi spune ceva ce nu am mai
spus până acum. Este adevărat că,
de-a lungul timpului, am luat decizii
nonconformiste... Și o să îți dau un
exemplu. La un moment dat, am cooptat în echipă un director de vânzări,
cu background în IT, care nu a avut
niciodată o legătură cu lumea transporturilor. Am crezut în acea persoană,
chiar dacă toată lumea îmi spunea că
un director trebuie să vină cu un
portofoliu de clienți. Nu aveam nevoie
de omul care să își aducă un anumit
client, ci de acel profesionist care să
îmi formeze o echipă competitivă de
vânzări, care să genereze profit, ceea
ce s-a și întâmplat.
Sunt o persoană implicată în antreprenoriat, care are inclusiv o experiență importantă corporate, pe care
am dobândit-o lucrând în multinațională. Cunosc mecanismele de management care se aplică în luarea deciziilor. Și totuși...

99% din deciziile mele de
business au fost bazate pe
intuiție... pe ceea ce am
simțit... pe inimă.

La o companie care este bine
structurată, așa cum este cazul nostru,
poți susține cu tărie că deciziile sunt
luate folosind logica, nu pe intuiție,
dar, în cazul meu, a primat intuiția. Și,
pentru că totul a ieșit bine, pot spune

KLG România a sărbătorit, pe 18 mai 2018, 100 ani de prezență pe piața de
logistică a grupului KLG Europe Logistics, printr-un concept inedit, „Just
Imagine...”, destinat clienților și partenerilor din toate colțurile lumii.
Grupul și-a început activitatea în urmă cu 100 ani, ca afacere de familie, întrun mic orășel din Olanda, Luyksgestel, la inițiativa bunicului fondatorilor
actuali, Ad și Kees Kuijken. Parte a grupului internațional de logistică KLG
Europe Logistics, KLG România se află în topul celor mai solide și de
încredere companii din România, activând pe piața locală de peste 12 ani. La
evenimentul din București, au participat peste 250 de persoane, printre care
clienți, parteneri și fondatorii KLG Europe Logistics, care s-au bucurat de
numeroase momente speciale.

că nu am greșit și voi continua în
aceeași direcție.

Este clar că viitorul nu
foarte îndepărtat ne aduce
schimbări majore. Cum
vezi următorii 5 ani? Ce va
face diferența?
Digitalizarea se așază, rapid, în
prim plan, iar schimbările se vor produce din ce în ce mai rapid. Diferența o
va face momentul în care vor fi luate
deciziile. Dacă ar fi să facem un top
al resurselor într-o companie, mulți ar
pune pe primele locuri banii și ideea...
bineînțeles, scot în această ecuație
oamenii, care sunt un MUST.

Dar eu cred cu tărie că
timing-ul, capacitatea de a
lua decizia în momentul
potrivit, reprezintă, de
departe, cel mai important
element.

Poți să deții miliarde și să ai cea
mai bună idee, dar, dacă nu te afli în
momentul potrivit, nu vei face nimic.
Este motivul pentru care am luat toate
deciziile folosindu-mi intuiția. Și mai
este ceva foarte important... poți aduce în companie sute de oameni cu

Activitatea tradițională a grupului KLG Europe Logistics, fondat, în Olanda, în
anul 1918, ca o afacere de familie, din care face parte și KLG România, s-a
concentrat, încă de la început, pe găsirea de soluții de transport internațional
de mărfuri și logistică. KLG Europe Logistics are birouri proprii, localizate
strategic, în Olanda, UK, România și China. Filozofia companiei de business
este aceea de a se concentra pe oportunitățile din viitor, bazându-se pe
experiența din trecut.
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s-a dovedit una câștigătoare. Faptul
că am investit masiv în IT cu mult înainte ca alții să o facă ne-a conferit un
avantaj competitiv important. IT-ul reprezintă una dintre bilele noastre albe.

MBA scris pe frunte, dar, dacă ai pierdut din echipă acel spirit de antreprenor de început, nu vei avea nimic, în
ciuda digitalizării. Poate timpul mă va
contrazice, însă, cine știe...

Depozitul va arăta altfel?
Posibil. De exemplu, noi am creat,
în depozit, pentru un anumit client, un
nou set-up, care va arăta diferit față
de ceea ce știm. Să ne imaginăm, numai, că, astăzi, există imprimante 3D
care, mâine, vor fi, probabil, mult mai
avansate, generând posibilități noi.
Tehnica avansează foarte repede.
Noul device iPhone va avea un scanner 3D, care îți va permite să plasezi
o comandă de pantofi fără a greși măsura, prin scanarea piciorului. Se pregătește producția în masă pentru dispozitive capabile să recunoască peste
90% din afecțiunile de pe glob, extrem
de ușor de utilizat pentru oricine. Acum
un an sau doi, într-o călătorie de afaceri în China, am cumpărat „The
Times” din aeroportul din Amsterdam.
Citau un studiu potrivit căruia o persoană, care citește, astăzi, într-un
weekend ediția „The Sunday Times”,
are acces la informație într-un volum
egal celui pe care îl putea acumula
un om, în urmă cu 100 de ani, pe parcursul unei întregi vieți. Altfel spus,
bunicul lui Kees Kuijken a acumulat
într-o viață ceea ce nepotul său poate
afla citind ziarul de duminică. Iar tu
mă întrebi ce va însemna viitorul?!...

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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PORTURILE,

noile centre
de producție
Sectorul industrial trece printr-o transformare. Avansurile
tehnologice, cum ar fi printarea 3D, machine learning și robotica,
schimbă, treptat, felul în care produsele sunt proiectate și
construite și sfidează modelul tradițional al lanțului de
aprovizionare care le dă naștere.

A

lte progrese în 3D printing și
fabricație aditivă fac mijloacele de producție mai accesibile pentru afacerile care sunt tentate
să-și aducă baza productivă in-house.
IDC estimează că, până în 2020, 50%
dintre toate lanțurile de aprovizionare
industriale vor avea capacitatea – fie
internă, fie externă – să livreze produsul direct la locația consumatorului.
Toate aceste posibile beneficii ale
noii revoluții tehnologice în sectorul
industrial pot deveni realitate doar dacă
firmele vor alege să-și consolideze
lanțurile de aprovizionare. Firmele vor
avea mai puțină nevoie de depozite
pentru mărfuri, mai multă flexibilitate
pentru capital, datorită avansurilor în
3D printing și abilității de a produce
imediat după comandă. Toate aceste
schimbări încurajează firmele să își
creeze baza de producție aproape de
un centru logistic, cum ar fi un port.

Cosmin Cârstea

Lucrează în industria terminalelor de containere de peste 16 ani, în trecut ca
Director de Operațiuni la DP World London Gateway, înainte de a se alătura
echipei DP World Constanța, în aprilie 2016, ca Managing Director.
După ce a pornit la drum ca Gate Manager la APMT România, în 2001,
Cosmin s-a angajat la DP World în Constanța, în 2004, ca Planning
Supervisor. Din 2008, a ocupat diferite funcții în cadrul Grupului DP World,
printre care conducerea secțiunii de planificare pentru terminalele DP World
din Jebel Ali – CT 1 și CT 2. Mai departe, a fost promovat, în 2011, pentru a
supraveghea sistemele și aplicațiile și pentru a asigura optimizarea Sediului
Central din Dubai. Cu experiența sa globală, conduce, acum, terminalul din
țara sa natală, în momente interesante pentru grupul din care face parte,
sprijinind DP World Constanța pe drumul succesului.

În continuare, vă prezentăm cinci
motive pentru care credem că porturile
vor fi următorul hotspot industrial:

Timp de livrare redus

Este foarte simplu: cu cat mai
repede îți poți duce produsele în port,
cu atât mai repede vor fi transportate
spre următorul pas în lanțul de aprovizionare, fie direct spre client, fie spre
alte centre. Timpul mai scurt pentru fiecare pas în transportul produselor face
lanțul de aprovizionare mai receptiv
la cererea în creștere pentru livrare
cat mai ieftină și rapidă. Acest trend
de consum nu arată niciun semn de
schimbare, iar lanțul de aprovizionare
trebuie să se adapteze cât mai curând.
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Mai puțini pași
în distribuție

Firmele care își bazează mijloacele de producție aproape de un centru
de distribuție au oportunitatea de a
elimina mai mulți pași sau stadii în distribuție. Acești pași, care pot fi eliminați
din lanțul de aprovizionare, impun
costuri mari pentru firme, pentru că
transportul materiilor prime este complex și implică mai mulți parteneri – iar
toți au un preț. Prin reducerea numărului
de opriri pe care produsele trebuie să
le facă în lanțul de aprovizionare, firmele
pot opera mai eficient, ceea ce rezultă
în prețuri mai bune pentru consumatori.
Dacă firmele își aduc baza de
producție aproape de un centru logis-

tic, pot reduce numărul de pași făcuți
în distribuția produselor iar, în acest
proces, își pot reduce portofoliul de
risc, mulțumind atât investitorii, cât și
consumatorii. Toate firmele care vor
avantaje competitive trebuie să rezolve cât mai eficient problema distribuției
pe prima și ultima milă. DP World operează porturi de tip Origine și Destinație, însemnând că suntem primul și
ultimul port prin care trece marfa.
Acest model oferă multe oportunități
pentru a îmbunătăți călătoria navă –
raft a produselor.

Un singur business
hub, complet integrat

Într-o lume dominată de e-comerț,
unde viteza este un factor cheie, firmele vor avea nevoie de un model de
afacere integrat, care oferă flexibilitate.
Având baza de producție aproape de
un port, firmele pot integra producerea, rotația stocului și distribuția intermodală într-un singur loc.
Dacă adăugăm la cele de mai sus
3D printing și producție aditivă, firmele
pot crea capacitatea de a produce la
momentul cererii și a distribui aproape

imediat – o combinație irezistibilă, pe
o piață dominată de dorințele si cererile consumatorilor.

Mai verde

Integrarea producției aditive și a
3D printing în procesul afacerii face
lanțul de aprovizionare mult mai ecologic. Aceste moduri de producție folosesc mai eficient resursele decât producția tradițională, reducând cantitatea
de deșeu. Mai multă eficiență în 3D
printing și producție aditivă înseamnă,
de asemenea, că firmele au nevoie
de mai puține materiale prime pentru
a crea același volum de produse.
Mai mult decât atât, în cazul în
care centrul tău de producție este situat într-un port ca DP World Logistics
Europe, poți beneficia de transport pe
cale ferată, mult mai ecologic, pentru
produsele nou-asamblate.
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Adoptarea printării 3D și a fabricației aditive vor face mijloacele de producție ale firmelor mult mai receptive
la cererea consumatorilor, mai ales în
cazul produselor foarte specializate.
Un lanț de aprovizionare robust are
nevoie de capacitatea de a crea o gamă largă de produse în volum mai
mic, alături de abilitatea de a distribui
produsele repede și eficient.

Mai multă
transparență

Cu cât comerțul global s-a extins
spre toate colțurile lumii, cu atât mai
mult lanțul de aprovizionare a devenit
mai complicat, cu un număr mare de
parteneri. Nicio firmă de e-commerce,
oricât de curajoasă, nu poate spune
că are supraveghere completă asupra
întregului lanț de aprovizionare. Deși
tehnologiile noi îmbunătățesc urmărirea produsului și creează mai multă
transparență, tot procesul este, încă,
opac pentru mulți actori. Dacă firmele
aduc baza de producție aproape de
un port, unde materialele prime pot fi
sortate, pot elimina o serie de actori
din lanțul de aprovizionare tradițional.
De asemenea, firmele pot beneficia în termeni de cost, dacă importă
materialele prime și aduc baza de producție în același loc, datorită aceluiași
regim vamal – ceva ce nu exista
într-un lanț de aprovizionare tradițional. Firmele care au baza de producție
într-un port se bucură de mai multă
transparență în lanțul de aprovizionare
și transparență în termeni de costuri,
regim vamal și risipă de resurse.
Toate beneficiile listate mai sus
arată de ce porturile vor deveni centre
de distribuție, în viitorul apropiat. Dar,
pentru a integra baza de producție a
firmelor într-un centru logistic, companiile au nevoie de parteneri care înțeleg modelul lor de afacere și le pot
ajuta să stabilească și să implementeze un lanț logistic robust, cu echilibrul perfect între costuri, eficiență și
servicii pentru consumatori. DP World
le poate face pe toate trei.
Cosmin CÂRSTEA

Managing Director DP World Constanța
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VECTRA EUROLIFT SERVICE
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Energie și siguranță

Vectra Eurolift Service a organizat, la începutul lunii iunie, un
eveniment dedicat logisticii, în parteneriat cu EnerSys și Forklift
Safety Systems. În prim plan, s-au aflat bateriile de tracțiune și
sistemele de evitare a coliziunilor pentru stivuitoare și pietoni,
alături de managementul flotelor, un element care devine din ce în
ce mai important pentru utilizatori.

„E

ste primul eveniment de
acest gen organizat de
către noi. Ne-am dorit să
aducem în atenția publicului câteva
aspecte utile clienților și să scoatem
în evidență faptul că avem soluții pentru orice; trebuie doar să discutăm,
pentru a descoperi cea mai potrivită
variantă pentru aplicația clientului. Cea
mai importantă este soluția tehnică
pe care o găsim, și nu cea comercială”, a subliniat Cezar Margină, Sales
Manager Vectra Eurolift Service.
La eveniment, au fost invitați 50 de
clienți, dar și reprezentanți ai ISCIR și
CNCIR. „În momentul de față, lucrăm
la partea de consultanță, de educare
și dorim să ajutăm operatorii să conștientizeze faptul că au nevoie de
astfel de sisteme, de natură să le opti-

mizeze costurile și să le crească
gradul de siguranță. În perioada care
urmează, vom pregăti un material, pe
care îl vom prezenta la ISCIR, în încercarea de a introduce o parte dintre
aceste sisteme în prescripția tehnică.
Ne-am dori să introducem în reglementările legale obligatorii anumite
elemente de siguranță extrem de importante, așa cum, în prezent, nu se
poate autoriza niciun stivuitor, dacă
nu are girofar și avertizor sonor pentru
mersul înapoi.”
Reprezentantul Vectra Eurolift
Service ne-a declarat că acest gen
de evenimente va deveni, cu siguranță, o tradiție, astfel încât compania să
fie un adevărat partener și consilier
pentru clienți, depășind statutul de
simplu dealer de echipamente.

Cezar
Margină

Alternative eficiente
la baterile clasice

Prima parte a zilei a fost dedicată
unei prezentări extrem de detaliate a
celor mai moderne sisteme de baterii
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de tracțiune destinate stivuitoarelor.
Liderul global în fabricarea bateriilor
de tracțiune, EnerSys, deține peste
20 de fabrici de producție și montaj în
întreaga lume, având dealeri în mai
mult de 100 de țări. Gama de produse
a producătorului cuprinde baterii de
tracțiune, de semitracțiune, baterii staționare, încărcătoare pentru baterii și
accesorii pentru acumulatori.
Unul dintre cele mai interesante
tipuri de baterii prezentate în cadrul
evenimentului este NexSys, care are
la bază o tehnologie inovativă, cu placă
subțire din plumb pur, care nu necesită
întreținere și oferă un grad înalt de flexibilitate. Aceste baterii pot fi încărcate
parțial, atunci când vehiculul nu este
folosit, fapt care minimizează necesitatea deținerii unor baterii de rezervă
și a schimbării acestora. De asemenea, au un timp foarte scurt de reîncărcare, de numai 4 ore, cu încărcătoare potrivite și oferă până la 1.560
cicluri la 60% DOD și un randament de
până la 160% per 24 de ore. Nu în ultimul rând, emit un nivel foarte scăzut
de aerosoli, ceea ce le face potrivite utilizării în zone sensibile, și pot fi încărcate chiar și în interiorul depozitelor,
nefiind necesară amenajarea unei
camere speciale de reîncărcare.

Fleet management

Cea de-a doua parte a programului a avut un puternic caracter interactiv, cu demonstrații și prezentări practice pe stivuitoare, menite să ofere
soluții eficiente în desfășurarea operațiunilor de manipulare a mărfurilor.
Forklift Safety comercializează,
prin Vectra Eurolift Service, sisteme de

evitare a coliziunilor pentru stivuitoare,
sisteme de management al flotei și al
depozitelor.
„Sistemul pe care l-am prezentat
astăzi face lucrurile puțin diferit față de
cele oferite de către producătorii de
stivuitoare, care oferă anumite pachete
fixe. Acesta poate oferi clientului exact
ceea ce are nevoie, nici mai mult, nici
mai puțin. Tehnic vorbind, este vorba
despre un senzor care se montează
pe o componentă a stivuitorului, în funcție de care se emit diferite rapoarte. Toți
parametrii sunt ajustabili, potrivit necesităților fiecăruia, cum ar fi viteza maximă, suprasarcina etc. Sunt niște costuri
inițiale, la montarea acestor sisteme,
dar avantajul este că, în cazul în care
vrei să schimbi echipamentul, acestea
se pot transfera de pe cel vechi, pe cel
nou. Sistemul ți-l poți lua pe viață.
Update-urile se fac gratuit și automat,
în momentul în care echipamentul este
on-line”, a subliniat Cezar Margină.

Siguranța, pe primul
plan

Pe lângă sistemul de fleet management, în cadrul evenimentului au
fost realizate demonstrații cu sisteme
și elemente de securitate. Din acestea,
face parte cel de avertizare sonoră, în
momentul în care stivuitorul se apropie
de un pieton, sau un sistem cu semafoare destinat instalării în depozite sau
unități de producție. De asemenea, în
cazul unor depozite foarte mari, se întâmplă frecvent ca pietonii să fie nevoiți să traverseze calea de rulare a
stivuitoarelor. Există un sistem cu porți,
care nu se deschid dacă stivuitorul se
află pe calea de rulare. După ce a tre-

cut stivuitorul, se deblochează senzorul și poarta poate fi deschisă.
„Gradul de interes din partea clienților este foarte mare. Aceste sisteme
se adresează, în principal, segmentului de producție, unde se lucrează
și pe distanțe lungi, retailerilor, logisticienilor. Problema cea mai mare, în
cazul acestora din urmă, este rulajul
foarte mare al forței de muncă. Vin în
permanență oameni noi și, uneori,
necalificați, care au nevoie de timp de
acomodare cu regulile de siguranță și
pe care astfel de sisteme îi pot ajuta
și îi pot avertiza. Creșterea interesului
pentru astfel de sisteme este în legătură directă și cu fluctuația de personal
care se înregistrează în ultima vreme”,
a subliniat Cezar Margină.
„Am dezvoltat un parteneriat cu
Forklift Safety Systems și noi vom
face montajul acestor sisteme, indiferent dacă le vând ei direct sau vindem
noi către client. Aici vom monta sistemele pe echipamentele noi care se
cumpără, restul montajelor realizându-se la sediul clientului. Avem echipe
mobile în toată țara; cele fixe sunt
localizate la Cluj, Timișoara, Brașov și
Piatra Neamț și vom trimite echipa
cea mai apropiată de sediul clientului”.
De asemenea, Cezar Margină a
dorit să sublinieze faptul că Vectra
Eurolift Service are în vedere organizarea unei caravane de prezentare a
mai multor tipuri de echipamente direct
către clienți, după modelul celei pe
care Yale, producătorul pe care îl reprezintă în România, o realizează, în
marile orașe-port din Vestul Europei.
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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„Warehouse-Ferrari”
câștigă Oscar-ul
industriei

TROFEU

STILL RX 20

STILL a scris cel mai recent capitol din istoria sa de succes. În cadrul
Galei IFOY, care a avut loc în cadrul CeMAT, noul său stivuitor electric,
RX 20, a primit Oscar-ul domeniului – Premiul pentru Intralogistică
Internațională și titlul de Stivuitorul cu Furcă al Anului (IFOY) 2018.

A

cest lucru marchează, deja,
al șaptelea astfel de trofeu
adjudecat de către STILL în
această renumită competiție a industriei, organizată anual, începând din
2013. De asemenea, este al treilea
premiu în categoria disciplinei supreme, cea dedicată stivuitoarelor cu contragreutate.
Acest model a convins pe deplin,
prin performanțele sale, panelul de
experți prezenți în juriu. În urma testelor realizate, Frank Dreeke, director
executiv al Grupului BLG Logistics, a
declarat, laudativ: „Noul STILL RX 20
este asemenea unui Ferrari în depozit.
Acesta a luat-o cu mult înaintea competitorilor săi de pe piață și stabilește
noi repere în clasa din care face parte.”
Ceremonia de decernare a premiilor a avut loc în deschiderea celui mai
important târg mondial pentru intralogistică, CeMAT, desfășurat în Hanovra.
Șapte finaliști au concurat pentru acest
important premiu pentru Intralogistică
Internațională și pentru IFOY 2018.

Mic CV al unui mare
campion

Noul stivuitor electric STILL RX 20
reprezintă o serie de echipamente
compactă și eficientă din punct de vedere energetic, cu capacități de încăr-

care de la 1,4 până la 2,0 tone. Lansat
la începutul acestui an, este un vehicul
extrem de manevrabil și eficient atât
în interior, cât și în aer liber, remarcându-se printr-o capacitate ridicată de
manipulare – chiar și pe rampe abrupte –, precum și printr-un post de conducere atent studiat din punct de vedere ergonomic.
Este vorba despre o serie compactă, puternică și, în același timp, eficientă din punct de vedere energetic, prima din segmentul Premium care

poate utiliza cablaj pentru baterie atât
de tip A, cât și de tip B. Acest lucru
face ca echipamentul să fie foarte flexibil în combinarea bateriilor, iar numărul de baterii necesare poate fi redus.
Într-un cuvânt, STILL RX 20 reprezintă un adevărat campion al manipulării moderne a mărfurilor, iar trofeele câștigate confirmă cu prisosință
acest lucru.

Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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PASAGERI

Comenzi record
pentru Citaro

ȘTIRI

BUCHAREST CITY TOUR 2018
RATB a relansat, la 1 iunie,
linia turistică Bucharest City
Tour (tip Hop-on-Hop-off),
deservită de patru autobuze
double-decker. Acestea
circulă, zilnic, între orele
10:00 – 21:00, la intervale de
20 – 25 de minute, pe traseul
Piața Presei – Piața Unirii.
Au o capacitate de 77 de
locuri fiecare, dintre care 50
pe platformă, și vor
funcționa până la toamnă, în
15 octombrie. Cardul de
călătorie, de 25 lei, se
procură din autobuz. Copiii
între 7 – 14 ani plătesc 10 lei,
iar sub această vârstă cursa
este gratuită. Cardul este

ARF ÎNCEPE ACHIZIȚIA
DE MATERIAL RULANT

Consorțiul selectat de BEI-PASSA
lucrează la documentația pentru
achiziționarea de material rulant
necesar transportului public de
călători. Proiectul este cofinanțat
din fonduri europene și are o
durată de 20 luni. Studiul de
fezabilitate care va rezulta va sta
la baza întocmirii caietului de
sarcini, din care va rezulta
numărul și tipul vehiculelor
feroviare ce vor fi achiziționate de
Autoritatea pentru Reformă
Feroviară.

BOEING 737-800 NEXT
GENERATION, LA
TAROM

Două aeronave BOEING 737-800
Next Generation, unice în
România prin caracteristicile
Premium, au intrat în flota
TAROM, în luna iunie.
„Achiziționarea celor două
aeronave a fost posibilă datorită
unor eforturi comune și susținute.

valabil 24 de ore de la prima
validare, oferind flexibilitate
în alegerea programului,
pasagerii având posibilitatea
să întrerupă plimbarea
pentru a vizita obiectivele de
interes întâlnite pe traseu și
să o continue, cu alt
autobuz, din oricare stație de
pe traseu.

Nu este ușor pentru nicio
companie aeriană să activeze în
acest mediu competitiv, însă voi
susține cu tărie ca această
companie să devină preferata
tuturor românilor”, spune ministrul
Transporturilor, Lucian Șova.
Aeronavele noi pot transporta
până la 160 de pasageri, pe o
distanță maximă de 4.260 km, și
dispun de 16 locuri la clasa
business, scaune cu prize USB,
ecrane pentru entertainment
montate în tetierele scaunelor și
multe alte facilități.

CARDUL BT FLYING
BLUE

Cardul BT Flying Blue aduce mai
multe surprize, acum, când
urmează vacanța de vară,
informează TAROM. Astfel, puteți
câștiga 2 bilete de avion către
Amsterdam, Paris sau Praga,
oferite de TAROM, Air France și
KLM. Cadou: bonus de bun venit
pentru prima cumpărătură cu
cardul, 2.000 sau 4.000 Mile
Premiu (în funcție de cardul ales);
comision de emitere 0 și comision
anual 0, în primul an. Oferta este
valabilă până la 30 iunie. Milele
primite bonus se pot folosi pentru
a cumpăra bilete de avion, pentru
bagaj suplimentar gratuit, upgrade
al clasei de zbor, produse din
magazinul online Flying Blue
Store sau alte produse și servicii
la peste 100 de parteneri (hoteluri,
închiriere mașină etc.). Alte
avantaje: adunarea Milelor Premiu
pentru cumpărături zilnice,

prelungirea perioadei de
valabilitate a Milelor sau asigurare
pe timpul călătoriilor efectuate în
străinătate.

TRENURI DIRECTE
CĂTRE HALKALı
(ISTANBUL), SALONIC
ȘI SOFIA

În perioada iunie – octombrie,
pasagerii au legături directe de la
București către Salonic, Halkalı
(Istanbul), Sofia și retur și își pot
rezerva bilete. Trenul către Turcia
circulă, zilnic, între 3 iunie
– 1 octombrie și are în compunere
un vagon cușetă cu 4 locuri în
cabină. Acesta pleacă din
București la ora 12:45 și sosește
în Halkalı dimineața, la ora 7:40.
Din Halkalı, trenul pleacă la ora
21:40 și ajunge în București la ora
19:00, a doua zi. Între Halkalı și
gara Sirkeci, din centrul orașului
Istanbul, compania feroviară turcă
(TCDD) asigură transport auto,
astfel: cu plecare din Halkalı la
ora 8:00 și sosire în Istanbul la
ora 9:00; cu plecare din Istanbul
la ora 20:00 și sosirea în Halkalı
la ora 21:00. O călătorie dus către
Halkalı costă aproximativ 54 euro,
la vagon cușetă cu 4 locuri. Trenul
între București Nord – Salonic și
retur circulă o dată pe săptămână,
cu plecare vineri, la ora 12:45, și
sosire în Salonic sâmbătă, la ora
6:30. Întoarcerea se face
duminica, plecarea fiind la ora
23:10 și sosirea în București Nord
luni, la ora 19:00. Trenul are în
compunere un vagon clasa a 2-a,
un vagon cușetă cu 6 locuri,
respectiv 4 locuri în cabină. Un
bilet de călătorie dus, București –
Salonic, costă aproximativ 45
euro la vagon clasa a 2-a, 56 euro
la vagon cușetă de 6 locuri și 62
euro la vagon cușetă de 4 locuri.
Trenul spre Sofia pleacă zilnic la
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ora 12:45 și ajunge la 22:30. Un
bilet dus costă aproximativ 30
euro la clasa a 2-a. De la Sofia,
plecarea este la 9:20 și sosirea în
stația București Nord la ora 19:00.

La Aeroportul Internațional „Traian
Vuia” Timișoara, s-a deschis
sezonul zborurilor charter spre
destinații de vacanță – Creta,
Antalya, Zakynthos și Constanța.
Pasagerii pot opta și pentru
cursele regulate spre Italia: Bari –
cu acces la plajele de la Marea
Adriatică și Marea Ionică, și
Treviso – cu acces la plajele de la
Marea Mediterană și Veneția;
Spania: Valencia – cu acces la
plajele din Costa Blanca, și
Barcelona – Costa Brava; Israel:
Tel Aviv – cu acces la plajele
Mediteranei sau la Marea Moartă.
Suplimentar, agențiile de turism
oferă servicii turistice pe curse
aeriene regulate și spre destinații
exotice, cu plecare direct din
Timișoara: Maroc și Portugalia, cu
cazare și tur ghidat. O
oportunitate interesantă o
reprezintă zborurile zilnice către
Frankfurt am Main, Munchen sau
Milano (Bergamo), de unde se
asigură conexiuni spre destinații
exotice de vacanță, cum ar fi zona
Caraibelor sau insulele Oceanului
Indian.

CURSE ZILNICE CU
AUTOCARUL CĂTRE
LITORALUL BULGĂRESC

FlixBus a lansat, începând cu
14 iunie, noi curse directe din
București, Ploiești și Brașov,
către litoralul bulgăresc.

TRENURI DIRECTE
SPRE LITORAL

CFR Călători asigură legături
directe între litoral și Baia Mare,
Cluj Napoca, Timișoara și Reșița,
în perioada 11 – 29 iunie.
Trenurile vor circula astfel:
- Trenurile IR 1642 Baia Mare (cu
plecare la 17:52) / IR 1638 Cluj
Napoca (pl. 19:05) cu destinația
București Nord (sosire la 06:14)
își vor prelungi mersul până la
Constanța, circulând pe distanța
București Nord (pl. 07:25) –
Constanța (sos. 09:39) ca tren
IR 12581 (în locul trenului 1581).
- Trenurile IR 1696 Timișoara
Nord (pl. 22:40) / R 9172
Reșița Sud Hm (pl. 22:05) cu
destinația București Nord (sos.
08:26) își vor prelungi mersul
până la Mangalia, circulând
pe distanța București Nord (pl.
09:00) – Constanța (sos. 11:14)
ca tren IR 12583 (în locul
trenurilor IR 1583 / IR 1985), iar
pe distanța Constanța (pl. 12:20)

– Mangalia (sos. 13:32) ca tren R
8385.
- Trenurile IR 1641/ IR 1648 / IR
1639 cu plecare din București
Nord (la ora 21:10), cu destinație
Bistrița Nord (sos. 05:26) / Cluj
Napoca (sos. 07:43) / Baia Mare
(sos. 09:27) vor circula de la
Constanța ca tren IR 12586
Constanța (pl. 17:00) – București
Nord (sos.19:29), în locul trenului
IR 1586 Constanța – București
Nord.
- Trenul IR 1695 cu plecare din
București Nord (la ora 21:20) și cu
destinația Timișoara Nord (sos.
06:52) / R 9161 Reșița Sud Hm
(sos. 07:05) va circula de la
Mangalia (pl. 16:07), pe distanța
Mangalia – Constanța ca tren R
8390, iar pe distanța Constanța
(pl. 18:40) – București Nord (sos.
20:55) ca tren IR 12588, în locul
trenului IR 1588 Constanța –
București Nord.

ȘTIRI

ZBORURI CHARTER,
DIN TIMIȘOARA

Varna, Obzor, Burgas și Sunny
Beach vor putea fi vizitate cu
ajutorul autocarelor verzi FlixBus,
șapte zile pe săptămână.
„Credem că succesul se
obține prin dezvoltarea continuă
a rețelei. Actuala expansiune
oferă acces rapid la litoralul
bulgăresc și le va permite
românilor să viziteze și să
descopere unele dintre cele
mai populare locuri din
sezonul estival”, a declarat
László Arany, Managing
Director Regional, FlixBus. În luna
aprilie, compania a adăugat
rețelei sale noi curse din România
către orașe din zona
mediteraneeană, precum Napoli și
Barcelona. În prezent, FlixBus
oferă conexiuni directe din
România către 15 țări.

NOI ZBORURI DE LA
TIMIȘOARA

Cele trei noi destinații sunt
deosebit de importante pentru
regiunea de Vest a României.
Cursa spre și dinspre Stuttgart va
opera începând cu data de 15
iulie, cu o aeronavă de tip A 318 și
va avea o frecvență de 3 ori pe
săptămână, în zilele de miercuri,
vineri și duminică. Zborurile către
și dinspre Paris Charles-de-Gaule
vor opera de două ori pe
săptămână, în zilele de marți și
sâmbătă, începând din 17 iulie.
Cursa va fi operată cu o aeronavă
de tip B 737-300. Zborul spre
Chișinău, capitala Republicii
Moldova, va face legătura între
Vestul țării și românii aflați dincolo
de Prut. Cursele vor fi operate cu
o aeronavă de tip ATR, de 3 ori pe
săptămână, în fiecare marți, joi și
sâmbătă, începând din 3 iulie. Mai
mult decât atât, compania aeriană
Tarom este membră SkyTeam, o
alianță aeriană globală ce oferă
clienților companiilor aeriene
membre acces la o vastă rețea ce
cuprinde mai multe destinații,
frecvențe și conectivitate.
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Firea a semnat cu
Otokar contractul pentru
cele 400 de autobuze
Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a semnat, în 7 iunie,
cu managerul general al Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi,
Serdar Gorguc, contractul pentru cele 400 de autobuze Euro 6,
achiziționate prin licitație, pentru RATB.

G

abriela Firea a precizat că
primele autobuze vor sosi la
București începând din luna
octombrie, iar, până la sfârșitul anului,
vor fi în autobaza RATB 100 de unități.
Acestea vor fi parcate la depourile
Alexandria, Obregia, Titan, Militari și
Ferentari, iar cei aproape 2.700 de
șoferi ai RATB vor fi instruiți, timp de
câteva zile, să le utilizeze. „Până la
sfârșitul anului viitor, vor veni toate
cele 400 de autobuze. (...) Suma totală
a acestei tranzacții este de 100 de
milioane euro, plus TVA. Cred că este
un preț corect, mai ales având în
vedere faptul că ne-am dorit ca aceste autobuze să fie fiabile, să fie realizate de o companie care aduce o
garanție pentru calitatea acestor produse, astfel încât nu ne-am mărginit
la a alege – așa cum s-a întâmplat,
din nefericire, cu alte achiziții, chiar și
la Primăria Capitalei – prețul cel mai
mic, ci dimpotrivă, ne-am gândit că
un calcul corect trebuie să fie: 50%
pondere calitatea tehnică și 50% prețul
acestor autobuze”, a spus edilul.
Gabriela Firea, primarul general al
Bucureștilor: „În foarte scurt timp,
vor fi la București și 100 de
autobuze electrice noi, 100 de
tramvaie, 100 de autobuze pe gaz
natural comprimat și 100 de
troleibuze. Deja, tramvaiele au fost
urcate pe o axă importantă, am
aplicat și vor fi achiziționate pe
fonduri europene”.

Gabriela Firea, primarul
general al Bucureștilor:
„O promisiune pe care
le-am făcut-o
bucureștenilor este,
astăzi, onorată.
Semnez, în aceste
momente, împreună cu
Serdar Gorguc, general
manager Otokar
Otomotiv, contractul
pentru cele 400 de
autobuze de ultimă
generație, Euro 6. Este
un moment deosebit de
important pentru București, un prim pas pentru modernizarea și sporirea
parcului RATB. Acesta este doar începutul, continuăm demersurile pentru
îmbunătățirea continuă a condițiilor transportului public bucureștean”.

Gabriela Firea a adăugat că „autobuzele sunt net superioare celor existente, acum, în trafic: toate dotate cu
aer condiționat – o problemă, până
acum –, dețin ticketing electronic și
permit accesul rapid, inclusiv pentru
persoanele cu dizabilități”.
Fiecare conducător auto are GPS,
astfel încât se poate calcula, în orice
moment, atât timpul de așteptare a
unui autobuz, cât și traseul pe care se
desfășoară respectiva rută. „Sunt, de
asemenea, și alte facilități, pe care le
veți cunoaște la prima livrare”, a mai
spus edilul.
Primarul general a amintit cele trei
game de vehicule achiziționate: 320
de autobuze de 12 metri (238.000

euro + TVA per unitate); 50 de autobuze de 10,7 metri (246.000 euro +
TVA per unitate) și 30 de autobuze de
18 metri (364.000 euro + TVA per
unitate).
„Mi-aș dori ca bucureștenii să renunțe, măcar o zi, două, trei pe săptămână, la mașina personală și să folosească mijloacele de transport în
comun, având în vedere că acestea
încep să fie de calitate și sunt prietenoase cu mediul”, a mai spus Gabriela
Firea.
Garanția noilor autobuze este de
8 ani și va fi asigurată de compania
câștigătoare a licitației. În acest interval, manopera completă, inclusiv reviziile, intră în sarcina furnizorului.
Totodată, în primii 4 ani, vor avea o
garanție extinsă, inclusiv în ceea privește consumabilele de exploatare
(uleiuri, filtre, manopera de revizie tehnică, întreținere etc.).
Amintim că patru companii au
depus oferte la procedura de achiziție
pentru cele 400 de autobuze: Karsan
Otomotiv Sanayi Ve Ticaret AS, Man
Truck&Bus AG, Mercedes-Benz
Romania SRL și Asocierea Otokar
Europe Sas – Otokar Otomotiv Ve
Savunma Sanayi SA.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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Comenzi record
pentru Citaro
MERCEDES-BENZ

N

oul Citaro electric a înregistrat, deja, prima comandă,
chiar înaintea premierei mondiale oficiale: 20 de autobuze Citaro,
complet electrice, pentru compania
Hamburger Hochbahn AG. Primele
două unități vor fi livrate înainte de
sfârșitul anului 2018.
Till Oberwörder, Head Daimler
Buses, explică: Prima comandă pentru
noul Citaro electric a fost plasată chiar
înainte de premiera oficială, demonstrând, astfel, că operatorii de transport investesc multă încredere în conceptul nostru de mobilitate electrică
în transportul public urban. Prin noul
Citaro electric, facem un pas important
în direcția transportului public cu emisii
zero.”
Similar, Hamburger Hochbahn AG
consideră că autobuzele urbane sunt
piatra de temelie în ceea ce privește
dezvoltarea unei flote complet ecologice. Din 2020, Hamburger Hochbahn
AG plănuiește să achiziționeze exclusiv autobuze electrice.

Citaro electric –
scurtă avanpremieră

Producția de serie pentru noul
autobuz electric Citaro va începe la
sfârșitul acestui an. Autobuzul impresionează prin randamentul energetic

excelent, care se bazează pe un sistem unic de gestionare a temperaturii.
Acesta reduce consumul de energie,
mărind, astfel, durata de operare. De
exemplu, pentru încălzirea habitaclului, este utilizată o pompă de căldură
foarte economică. Motoarele electrice,
integrate în puntea spate, acționează
direct roțile.
Structura modulară a bateriilor este,
de asemenea, dezvoltată dedicat pentru Citaro. Bateriile au o capacitate de
până la 243 kWh și sunt răcite la temperatura ideală pentru a maximiza durata de viață. La scurt timp după demararea producției de serie a Citaro,
vor deveni disponibile și alte variante,
permițând inclusiv încărcarea intermediară a autobuzului în timpul utilizării.

Parteneriat strâns,
de mai multe decenii

Hamburger Hochbahn AG operează 111 rute, cu aproape 1.000 de autobuze, care transportă aproximativ 212
milioane de pasageri pe parcursul unui
an.
Mercedes-Benz și Hamburger
Hochbahn AG au în palmares un parteneriat de succes, activ de mai multe
decenii. În 1997, operatorul de transport Hamburg a fost unul dintre primii
clienți pentru prima generație a revo-

PIAȚĂ

În ultima perioadă, modelul Mercedes-Benz Citaro înregistrează
noi recorduri de vânzări. Alături de cele 950 de unități
convenționale, care vor completa transportul public din Berlin, a
fost lansată prima comandă de proporții pentru noua versiune în
întregime electrică, nelansată încă în fabricația de serie, din
partea Hamburger Hochbahn AG.

luționarului autobuz Mercedes-Benz
Citaro cu podea joasă. Până în prezent, Mercedes-Benz a livrat peste
1.000 autobuze Citaro către Hamburg.

O poveste de succes,
în Berlin

Revenind la modelul care stă la
baza revoluționarului autobuz electric,
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) a lansat, recent, cea mai mare comandă
din istoria unui operator german de
servicii de transport. BVG urmează
să primească, pe parcursul următorilor
ani, 950 de autobuze Mercedes-Benz
Citaro.
Convenția cadru dintre Daimler
Buses și operatorul de transport din
Berlin prevede achiziția a 600 autobuze articulate și a maximum 350 de autobuze solo. Berliner Verkehrsbetriebe
(BVG) va primi autobuzele succesiv,
pe parcursul următorilor ani.
Din cele 1.400 autobuze ale
Berliner Verkehrsbetriebe, care operează 154 de rute, aproximativ 1.000
sunt autobuze solo și articulate. Mai
mult de 300 dintre acestea etalează
steaua Mercedes-Benz. Anul trecut,
autobuzele BVG au transportat 441
milioane de pasageri.
Cu vânzări totale de peste 50.000
de vehicule, Citaro este cel mai bine
vândut autobuz urban din lume. În
Europa, modelul poate fi întâlnit în
aproape fiecare țară și fiecare oraș
mare. A doua generație a modelului
lansat inițial în 1997 a apărut în 2011.
Gama cuprinde autobuze solo și articulate, autobuze pentru servicii în zonele urbane sau rurale, precum și
Citaro LE, autobuzul „low-entry” din
gamă. De asemenea, modelul Citaro
este baza autobuzului de mare capacitate, cu 4 axe, CapaCity.
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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V ă m a i a du c e ț i
aminte de RATA?

Probabil că da; chiar dacă ar trebui să facă parte din trecutul
transportului public, în țară, încă mai întâlnim, pe șosele, acest
monstru sacru, ce ar trebui să „ia loc” în cartea de istorie.

V

orbim despre legendarul autobuz interurban Roman, model
(re)produs după rețeta comunistă de a produce vehicule, sub licență, copiate după cele din Europa,
având ca muză autobuzul german
MAN 535 HO, produs între 1962 și
1969.
În România, acesta s-a numit
Roman 111 RD, a fost produs la uzina
Autobuzul, din 1978 până în 1994, și
a fost cel mai cunoscut și răspândit
autobuz interurban românesc de dinainte de 1990. Autobuzul, cu o lungime
de 11 m, era echipat cu un motor Diesel
MAN D-2165 HM 81 U (ce dezvolta o
putere de 192 CP), amplasat în spate,
și cu o cutie de viteze mecanică, având
5+1 trepte, care-l ajutau să ajungă,
teoretic, la viteza maximă de 110 km/h.
Capacitatea de transport a autobuzului
interurban era de 70 pasageri, dintre
care 43 pe scaune. Pe lângă problemele cu încălzirea în compartimentul
pasagerilor, care se datorau sistemului
puțin fiabil și subdimensionat, o altă hi-

Interiorul unei „Rate” dupa decenii de exploatare.

bă cunoscută era spargerea pernelor
de aer. Se pare că, la acea vreme, nu
a fost aprobată importarea pernelor și
nici a unui cauciuc de calitate, iar materialul disponibil din producția internă a
dus la rezultate neplăcute. Dacă un
vehiculul rămânea pe traseu cu perna
spartă, se pierdea tot aerul comprimat
și se blocau frânele. Este drept că nu
era vorba numai de calitatea precară
a pieselor, ci și de gradul mare de
supraîncărcare, multe dintre ele având
șasiul încovoiat.

Nostalgii

Până nu de mult, pe la începutul
anilor 2000, călătoream în interes personal într-un asemenea „dinozaur”.
Porneam de la Autogara Militari, iar capătul se afla într-un sătuc din județul
Giurgiu, Podișor, la 40 de kilometri distanță de capitală. La finalul anilor ’80,
poate și la început de ’90, existau cinci,
ba chiar și șase, curse zilnice (!!), care
transportau oamenii ce locuiau în mediul rural către Capitală, unde aceștia
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lucrau, majoritatea pe platformele industriale, „navetiștii”. După anii ’90, când
au început să se închidă fabrici iar
oamenii să nu mai umple „Rata”,
numărul curselor a scăzut la 3, iar, după
2002, traseul a fost preluat de un
operator privat. În „perioada de glorie”,
aceste autobuze interurbane circulau
cu toate locurile pe scaune ocupate și
la fel și cele în picioare. Spațiile destinate bagajelor, atât cel de la cală, cât
și cel de la interior (de tip plasă-port-

bagaj), amplasat în salon, deasupra celor două rânduri de banchete laterale
(cu burete și mușama sau material textil), erau ticsite de genți, saci și sacoșe
de rafie, pentru că, printre cei care
veneau la muncă, se regăseau și țărani
ce veneau să-și vândă produsele în
piețele bucureștene. Porneam de pe
loc după ce se auzea cârâitul legendar
al acestor vehicule, la cuplarea cutiei
de viteze pentru plecare. Cam o oră
dura cursa, timp în care treceam prin
Similar cu 111 RD, a fost
produs și modelul 112 RD, tot
având la bază o licență MAN,
de la modelul 730 OH; acesta
era dedicat transportului
urban și avea o capacitate
mai mare de călători.

INEDIT

Un pic de fum...

Motorizare:
• Diesel RABA-MAN D-2156 HM 6U
• Diesel I.A.Bv. D-2156 HM 81U
• Diesel I.A.Bv. D-2156 MT 85U TURBO
Putere: 192 / 192 / 240 CP
Cutie de viteze: mecanică, sincronizată, cu 5+1 trepte
Punte: AB / RABA
Dimensiuni (L / l / h): 11.365 / 2.500 / 2.975 mm
Înălțime podea: 918 mm
Ecartament (față / spate): 2.068 / 1.761 mm
Ampatament: 5.750 mm
Rază de viraj: 9,5 m
Masă proprie: 9.350 kg
Sarcină utilă: 5.650 kg
Greutate totală: 15.000 kg
Locuri: 70 (43 pe scaune)

diferite categorii de drumuri. Oraș, autostradă, drum județean și, apoi, un drum
de pământ, pentru ultimii 5 kilometri
parcurși. Pe măsură ce treceau anii și
s-au rărit călătorii, s-a îngroșat fumul
scos și a început să se zărească praful,
care „urca” în mașină fără ca aceasta
să fie stație... prin fantele de rugină ce
începuseră să mănânce bătrâna „Rată”.
Astăzi, ne reamintim cu plăcere
de acele vremuri, pentru că, indiferent
de calitățile sale tehnice, „Rata” ocupă
un loc important în trecutul fiecăruia
dintre noi.
Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
Sursa foto: www.transira.ro,
www.tramclub.org,
www.automobileromanesti.ro,
www.tapatalk.com
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Podul Prieteniei de la Giurgiu
Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse de peste Dunăre este o construcție
din oțel, care leagă malul nordic bulgăresc de malul sudic
românesc și, respectiv, orașele Ruse și Giurgiu.

I

naugurat la 20 iunie 1954, și proiectat de V. Andreev, podul are
2,8 kilometri lungime și este unul
dintre cele două poduri peste Dunăre,
alături de cel de la Calafat – Vidin, în
sectorul de graniță dintre România și
Bulgaria, restul traficului fiind preluat
de bacuri. Are atât o punte rutieră cu
două benzi, cât și una pentru traficul
feroviar, precum și trotuare pentru pietoni. Secțiunea centrală, de 85 m lungime, poate fi ridicată pentru a permite
trecerea navelor mai mari. Această
secțiune centrală mobilă este supusă
periodic la revizii de către partea română, în atribuțiile căreia intră buna ei
funcționare. Construcția a durat doi
ani și jumătate și a beneficiat de sprijinul URSS.

Un prim proiect,
pentru alt
amplasament

Studiile privind posibilitatea de a
construi un podului peste Dunăre și de
a implementa, astfel, o cale de comunicație între Europa de Vest și Centrală, pe de o parte, și peninsula Balcanică, pe de alta, încep încă de la
sfârșitul Războiului Crimeei (1853 –
1856). Construcția podului peste acest
sector navigabil al râului a fost gândită
și în contextul construcției liniei de
cale ferată. Sub presiunea Austro –
Ungariei, Imperiul Otoman a colaborat
la construcția liniei Viena – Belgrad –
Sofia – Constantinopol, cu ramificație
de la Niš către Salonic.
La trei ani după Războiul Ruso –
Turc din 1877 – 1878, care a dus la
independența României și crearea
unei Bulgarii autonome – în 1881, s-au
stabilit primele contacte între principatele Bulgariei și României, la care
s-a discutat și posibilitatea de construcție a podului peste Dunăre.
Ideea părții române, în 1884, era
de a construi un pod între Sviștov și
Zimnicea. Prim-ministrul bulgar Petko
Karavelov era rezervat, pentru că, la
acea dată, o conexiune în acele puncte nu era în acord cu planurile de rețea
feroviară din Bulgaria și ar fi încurcat
prea mult finanțele principatului. Probabil, Karavelov nu era convins de
sinceritatea ofertei românilor, întrucât,
din 1882, Bucureștiul a luat măsuri
pentru a îndruma traficul din Europa
de Vest și Europa Centrală, către por-

tul Constanța. În 1890, partea română
a inițiat o licitație, la București, pentru
construcția unui pod peste Dunăre, în
această direcție. Conform documentelor existente, la licitație au fost prezenți Alexandru Marghiloman, ministrul
lucrărilor publice; Duca, directorul
căilor ferate și inginerul Silaghi. La licitație au participat șapte companii,
printre care și Eiffel. Prețul cel mai
scăzut a fost propus de compania
Fives Lille și, deci, ei i s-a încredințat
proiectarea și construirea.

O nouă etapă

La începutul secolului al XX-lea,
ideea de a construi un pod peste Dunăre între Bulgaria și România a intrat
într-o nouă etapă. Perioada coincide
cu una în care exista deja un concept
clar pentru construcția rețelelor feroviare din cele două țări. Dezvoltarea
economică accelerată a Bulgariei la începutul secolului al XX-lea a determinat căutarea de relații noi cu Austro –
Ungaria, Germania, Franța și cu alte
țări avansate. Frecventele conflicte
economice si politice între Serbia și
Austro – Ungaria (cum ar fi „războiul
porcilor” din 1906 – 1911) au afectat
în mod negativ schimburile Bulgariei
cu Europa Centrală și de Vest. Austro
– Ungaria, la rândul său, căuta și ea
modalități de a ocoli Serbia, în legăturile sale economice cu Bulgaria și cu
Turcia.
Negocierile au încetinit după declarația de independență a Bulgariei
(22 septembrie 1908) și problemele
legate de recunoașterea ei. La 9 aprilie 1909, România a recunoscut independența Bulgariei. Tema principală
a negocierilor între cele două țări era
construirea unui pod peste Dunăre.

Prim-ministrul român a declarat că
trebuie înființată o comisie mixtă româno-bulgară, care să studieze problema. În opinia sa, cel mai potrivit
amplasament pentru pod era între
Somovit și Corabia. Guvernul bulgar
a primit cu satisfacție oferta românilor.
La Sofia a fost numită comisia care
urma să studieze, în detaliu, variantele
de amplasament pentru viitorul pod.
În anii 1920, au început discuțiile
preliminare legate de construcția podului peste Dunăre, din partea Bulgariei,
discuții care ulterior au implicat
România, Grecia, Polonia, Iugoslavia
și alte țări. Negocierile au fost extrem
de dinamice, la fel ca înainte războaie,
numeroasele țări neputând ajunge la
un acord.

În sfârșit...

După al Doilea Război Mondial,
s-au reluat negocierile cu privire la
construcția podului peste Dunăre, care
să lege malul românesc de cel bulgar.
Obiectul a fost numit „889”. În decizia
sa din 11 martie 1950, Biroul Politic
al CC al Partidului Comunist Bulgar
și-a exprimat acordul cu condițiile
oferite din partea guvernului sovietic
pentru construirea unui pod peste
Dunăre în zona desemnată, Giurgiu
– Ruse, precum și cu încredințarea
lucrărilor de construcție Ministerului
Transporturilor din Uniunea Sovietică.
Întrucât de la construire podul nu
a avut o renovare masivă, de partea
română s-au efectuat lucrări de reamenajare a accesului și reabilitare a
podului în anii 2015 – 2016. (Sursa:
Wikipedia)

Adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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