Editor General

Meda Iordan

meda.iordan@ziuacargo.ro
Director Publicitate

Violeta Burlacu

violeta.burlacu@ziuacargo.ro
Tel.: 0726.910.277
Redactor Șef

Radu Borcescu

radu.borcescu@ziuacargo.ro

Redactor Șef Online
Magda Severin
magda.severin@ziuacargo.ro

Redactori
Raluca Mihăilescu
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Alexandru Stoian
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
Secretar General
de Redacție
Alexandru Stoian
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
FOTO-VIDEO:
Jean-Mihai Pâlșu

DTP și PRE-PRESS
Top O’Rush Graphic Design
Art Director
Adrian Baltag

Tipar executat
la Tipograﬁa Everest 2001
Revistă editată de
ZC Trans Logistics Media

Adresa redacției:
Bd. Timișoara nr. 92,
Sector 6, București
Tel.: 037.491.86.93
www.ziuacargo.ro

ISSN 2069 - 069X

S

ă ne imaginăm că toate resursele disponibile, astăzi, pe piața de transport și logistică ar
fi reprezentate de un măr. Toate firmele luptă pentru o bucată cât mai consistentă din acest măr și este evident
că nu este loc pentru toată lumea. Mai
mult decât atât, eșecul unei companii
crește șansele de dezvoltare pentru
celelalte...

EDITORIAL

Organizator

Pilda
mărului

Instinctual, mulți au înțeles această
realitate și acționează în consecință
– dacă lovești pe toți cei care și-au
înfipt dinții în măr, la un moment dat,
este probabil să îți vină și ție rândul...
vreau să spun, să muști din măr.

Patronul XXX Trans & Log SRL a
descoperit acest adevăr cu mult timp
în urmă. Mai cu seamă în urmă cu
trei ani, a reușit să își taie o felie serioasă din măr. A eliminat un concurent, a câștigat doi clienți importanți,
deserviți de acesta și a redus costurile... Nu voi intra în amănunte, mai
ales că acțiunea ar putea fi considerată de unii ca fiind incorectă și, chiar,
imorală, dar cine mai are timp pentru
fair play?
Doar dacă... Principiul luptei pentru
„măr” are o logică incontestabilă, însă
și o problemă – se referă strict la prezent, la astăzi. Planurile pe care fiecare dintre noi le facem determină un
viitor incert, imposibil de anticipat.

Astfel, apare o oportunitate – în
loc să luptăm pentru măr astăzi, am
putea proiecta o livadă cu meri. Resursele din viitor ar putea fi atât de generoase, încât lupta pentru un biet măr
ar părea lipsită de importanță. Este
un pariu pe dezvoltare, fără rezultate
sigure, dar vă întreb: ce ați prefera?
O luptă „sângeroasă” pentru niște resurse insuficiente, la care și dacă ajungeți veți fi puternic „șifonați”, sau un
proiect pe termen lung, în care concurența aproape dispare, toți ceilalți jucători devenind potențiali parteneri?
Sigur, în practică, există un echilibru: ai nevoie de resurse astăzi, pentru
a rămâne funcțional, și trebuie să ai

un proiect, în caz contrar, afacerea
„îmbătrânește” și dispare.

XXX Trans & Log SRL a dat faliment anul trecut și nu au fost mulți
cei cărora să le pară rău. Unii spun
că și-a găsit, și el, „nașul”, un fel de
răzbunare pentru ce a făcut altora.
Alții au vorbit despre deciziile proaste
și clienții neserioși. Eu cred că patronul
firmei, pur și simplu, s-a plictisit, obosit
de o luptă oarbă, care nu oferea nici
satisfacții, nici momente de repaus.

Și vă mai întreb ceva – dacă pasiunea dispare, dacă planurile îndrăznețe pentru viitor nu mai există, de ce
ai mai merita să primești acces la
resursele de astăzi?

Valorile, principiile, credințele nu
sunt noțiuni moarte, inoculate (sau nu)
la grădiniță și în școala generală,
pentru a ne opri să facem acte reprobabile, atunci când ne vin idei „năstrușnice”. Acestea sunt adevăratele
cărămizi, fără de care nu poți construi
nimic care să depășească dimensiunile unui cort.
Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

Împreună mișcăm lucrurile!
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CUGETARE

„Cine caută adevărul, își
asumă riscul de a-l găsi.”

Consultanță

Isabel Allende

ȘTIRI

ABUZURI PE LEGEA MACRON
După cum știți, Legea Macron
a intrat în vigoare în luna iulie
2016 și constă, printre altele,
în completarea unor atestate
de detașare. Pentru
transportatorii rutieri,
începând din ianuarie 2018,
completarea acestui atestat se
face, în mod electronic, pe
site-ul Ministerului francez al
Muncii (SIPSI). Aceeași Lege
Macron a introdus obligația de
a avea un reprezentant pe
teritoriul francez, care trebuie
să facă legătura între firma de
transport și organele de
control – vama, jandarmeria,
poliția, inspecția muncii și
DREAL (serviciul de control al
transportatorilor). În plus, ca
toate legile din Franța (și nu
numai), și acest act normativ
poate fi interpretat și aplicat
diferit de fiecare controlor în
parte. Este motivul pentru
care apar și nenumărate
abuzuri, în special pentru
transportatorii din Europa de
Est. Unul din abuzurile comise
vi-l vom prezenta în acest
număr al revistei Ziua Cargo.

ATENȚIE LA TRADUCERE!

În urma unui control al
jandarmeriei care a profitat de
faptul că, în majoritate, șoferii
nu vorbesc limba franceză, un
conducător auto a fost
amendat cu suma de 750 de
euro, pentru faptul că nu avea
„lettre de voiture” (n.r. CMR –
în limbajul nostru obișnuit), cu

INTERNAȚIONAL LAZAR
COMPANY, PREMIATĂ
INTERNAȚIONAL

La începutul lunii iulie, pe 4,
compania de transport International
Lazar Company a fost desemnată
câștigătoarea premiului
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toate că acesta din urmă avea
un CMR corect, dar, neștiind
limba franceză, nu și-a dat
seama că despre acesta este
vorba. De aceea, sfătuim
transportatorii și, în special,
șoferii, ca, în cazul unui
control, să contacteze imediat
reprezentantul din Franța
pentru ca acesta să poată
traduce conversația cu
controlorul, astfel evitând
orice abuz. Fiecare control
este diferit, în funcție de
controlor, motiv pentru care
colaborăm cu un cabinet de
avocatură recunoscut de
Baroul București dar și de
Baroul din Amiens – Franța.
O informație de ultimă oră:
Elisabeth Borne, ministrul
francez al Transporturilor, a
lăsat de înțeles că, în curând,
transportatorii vor plăti o taxă
pentru a finanța întreținerea
infrastructurii, iar această taxă
se va aplica din 2019.

Pascale RICAILLE

ricaillepascale@gmail.com

„Operational Excellence”, în cadrul
reuniunii anuale a furnizorilor
Renault de la Guyancourt, Franța.
Premierea s-a făcut într-o
companie selectă, din care au făcut
parte cei mai puternici furnizori de
servicii de transport și operatori
logistici din panelul grupului
Renault – Nissan – Mitsubishi. Alte
companii nominalizate la aceasta
categorie, printre care giganții DHL,
MARS și LLC, au înregistrat, de
asemenea, prestații excepționale
pentru clientul Renault – Nissan –
Mitsubishi, însă marele premiu a
fost adjudecat de International

Lazar Company, pentru calitatea
serviciilor, punctualitate, reactivitate
și inovație.

PIAȚA RCA, ÎN T1

Segmentul de asigurări auto de
RCA a avut o valoare totală a
primelor de asigurare, subscrise în
intervalul ianuarie – martie 2018, de
927 milioane de lei. Restul până la
totalul clasei A10 (965,6 milioane lei)
reprezintă asigurările
transportatorului pentru marfa
transportată în calitate de cărăuș și
asigurările RCA subscrise pe
teritoriul altor state membre UE, în
baza dreptului de liberă prestare a
serviciilor. Per ansamblul întregii
piețe, prima medie RCA anualizată
a scăzut cu aproximativ 19%, în
intervalul de referință, până la un
cuantum de 589 lei. La nivel
general, în primul trimestru din anul
2018, asigurătorii RCA au încheiat
un număr de 93.478 clauze de
decontare directă, primele brute
subscrise aferente acestora fiind în
valoare de 6,49 milioane lei.

REPARAȚII PE LOTUL 1,
LUGOJ – DEVA

Antreprenorul Tirrena Scavi
Condotte Cossi G.I.E. execută,
până în septembrie inclusiv, lucrări
de reparații și întreținere, în
perioada de garanție, pe autostrada
A1 Lugoj – Deva, Lotul 1, între
nodurile rutiere Traian Vuia –
Topolovățu Mare (km 441+100 – km
468+645). Se va institui restricție de
viteză la 80 km/h. Lucrările se
desfășoară numai pe timpul zilei,
atâta timp cât permite lumina
naturală. „Pentru execuția lucrărilor,
se va închide traficul alternativ,
etapizat, iar circulația va fi deviată
de pe o cale, pe cealaltă. Între
pozițiile kilometrice menționate, se
vor închide câte două sectoare de
câte 5 km. Primele devieri de trafic
programate vor fi între km 463+500
– 468+500 (Calea 2, sensul de mers
Timișoara – Deva) și km 448+645 –
443+645 (Calea 2). În luna august,
nu vor fi instituite restricții de
circulație pe autostrada A1”,
precizează DRDP Timișoara. În
lunile august și septembrie, se vor
institui restricții de circulație similare
pe autostrada A6 (drumul de
legătură între autostrada A1 și
centura municipiului Lugoj), între
pozițiile kilometrice 1+200 – 10+000.
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Î N T R E BA R E A LU N I I

Despre vacanță

Spune-ți părerea!

Cum vă petreceți vacanța?

1. Mă rup, pentru o perioadă, de tot ceea ce înseamnă muncă și
îmi încarc bateriile, pentru a o lua de la capăt.
2. Plec în vacanță, dar rămân conectat la ceea ce se întâmplă,
prin intermediul telefonului.
3. Rămân la birou, pentru că volumul activității din această
perioadă nu îmi permite să lipsesc.

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

Firmele de transport și protecția
mediului

A

uzim, din ce în ce mai des, de dereglări ale climei, anomalii
meteorologice, iar una dintre cauzele ce produc aceste efecte
este poluarea. Mai mult de jumătate din persoanele ce au participat
la sondajul nostru, 58 de procente, sunt de părere că și companiile de
transport pot contribui la încercarea de a proteja mediul, 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). Ceilalți 42% dintre participanții la sondaj
consideră că 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.
Nimeni (0%) nu crede că transportul trebuie să se realizeze în condiții
de maximă eficiență, iar protecția mediului să fie lăsată exclusiv în grija
autorităților (impunerea standardelor de poluare, sistem de taxare etc.).

iulie 2018 ......................................................................................................................................................
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CARAVANA IVECO STRONG BY NATURE
La finalul lunii iunie, pe 29,
Bucureștiul a fost gazda
Caravanei IVECO STRONG
by NATURE, locul de popas
fiind sediul Iveco Truck
Services, situat în Sud-Estul
capitalei, în comuna Glina, în
apropierea ieșirii spre
autostrada A2, București –
Constanța. Evenimentul,
organizat de producătorul
italian, are ca scop
expunerea vehiculelor
„vedetă” ale anului 2018
(vehicule comerciale între
3,5 și 40 t), către
profesioniștii din
transporturi care au venit să
le admire, și nu numai; unii
chiar s-au atașat atât de tare
de ce au văzut, încât le-au
„luat acasă”. Actorii
principali ai Caravanei au
fost: noul Iveco Stralis NP,
dotat cu cel mai puternic

AUTOBASCULANTE
FORD TRUCKS PENTRU
GRUPUL SELINA

Grupul de Firme Selina, una dintre
cele mai importante companii de pe
piața construcțiilor din Vestul țării, a
achiziționat 4 autobasculante Ford
Trucks 3542D 6X4 DCAB E6
16S2230.
Autobasculantele Ford Trucks
3542D 6X4 DCAB E6 16S2230
s-au impus, de această dată, prin
robustețe și performanță: motorul
FORD ECOTORQ Euro 6, cu 6
cilindri în linie, capacitate cilindrică
de 12.740 cmc, putere de 420 CP la
1.800 rpm și cuplu maxim de 2150
Nm la 1.000 – 1.300 rpm.
Stocul optimizat de vehicule
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motor alimentat cu CNG (gaz
natural comprimat), noua
gamă Iveco Blue Power –
aceasta fiind propunerea
eficientă și sustenabilă
dedicată transportului
urban, reprezentând un mix
între tehnologie, emisii
scăzute și eficiență, și gama
Iveco X-Way – vehiculul
comercial cu cea mai mare
capacitate de încărcare din
segmentul său, acest model
primind un plus de eficiență
și de tehnologie.

comerciale Ford Trucks a permis un
termen de livrare imbatabil, acestea
fiind disponibile, în România, pentru
livrare imediată. Un alt serviciu din
gama oferită de către Ford Trucks
de care beneficiază Selina Grup, în
cadrul acestui contract, este
extinderea perioadei de garanție de
la 2, la 3 ani.
De asemenea, trebuie menționat
faptul că vehiculele Ford Trucks sunt
livrate cu sistem GPS și un
abonament inclus de Fleet
Management, pentru 24 luni, pus la
dispoziție prin parteneriatul devenit,
deja, de tradiție Ford Trucks –
ViaSat.
Vehiculele livrate urmează sa fie
folosite în șantierele pentru
construirea drumurilor din municipiul
Oradea, pentru proiectele strategice
ale orașului dedicate Centenarului
Marii Uniri 1918 – 2018.

PRODUCȚIA DACIA, ÎN S1

Producția Uzinei Dacia de la
Mioveni a fost de 175.992 vehicule,
în primul semestru (S1) al acestui
an, potrivit datelor comunicate, la
începutul lunii iulie, de Asociația
Constructorilor de Automobile din
România (ACAROM), membru

asociat al Asociației Constructorilor
Europeni de Automobile (ACEA).
Pe modele, producția se prezintă
astfel:
Dacia Duster = 118.156 unități;
Dacia Sandero = 27.066 unități;
Dacia Logan = 18.463 unități;
Dacia Logan MCV = 12.307 unități.
Producția de vehicule, în perioada
ianuarie – iunie 2018, este mai mare
cu 3,2% față de perioada similară
din 2017 (170.562 unități).
La cele de mai sus, se adaugă
caroserii vopsite, cu destinația
Algeria, în volum de 20.204 unități.

URBAN LAB 2 –
OBIECTIVE ATINSE

Reducerea consumului de
combustibil și a emisiilor de CO2
ale vehiculelor sale rămâne o
preocupare de bază pentru Renault
Trucks. Proiectul cooperativ EDIT
(Efficient Distribution Truck) a fost
lansat în 2016, implicând Renault
Trucks și șase alți parteneri, și
anume Valeo, Lamberet, Michelin,
BeNomad, INSA din Lyon
(LamCoS) și IFSTTAR (LICIT).
Obiectivul proiectului a fost
obținerea unei reduceri a
consumului de combustibil de 13%,
în utilizare urbană și regională,
pentru camioane sub temperatură
controlată.
Proiectul a produs vehiculul –
laborator Urban Lab 2, care, după
șapte luni de teste și 4.500 km
parcurși pe drumurile publice sau
pe bancul de rulare, și-a atins
obiectivele stabilite. Urban Lab 2
consumă cu 12,8% mai puțin
combustibil decât Renault Trucks D
Wide (vehiculul de referință),
totalizând o reducere de 3,5 litri de
combustibil și de 9 kg de CO2 per
100 kilometri. Acest rezultat a fost
obținut prin optimizarea
aerodinamicii, a lanțului cinematic,
a anvelopelor și a comunicațiilor
vehicul – infrastructură.
Au fost realizate testări pe drumuri
publice, pe bancul de rulare (unde
condițiile de drum și de
temperatură sunt simulate,
controlate și reproductibile),
precum și utilizând software de
simulare, pentru a corela
măsurătorile.
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Amânări...

Atunci când se încearcă impunerea unor reguli care te
dezavantajează, orice amânare este binevenită. Pachetul
Mobilitate a fost respins, pentru a doua oară, în plenul
Parlamentului European, la începutul lunii iulie.

P

lenul Parlamentului European
(PE), reunit pe 4 iulie, la
Strasbourg, a respins, pentru
a doua oară, Pachetul Mobilitate propus de Comisia Europeană (CE), privind modificarea legislației europene
în domeniul transporturilor rutiere,
informează UNTRR, prin intermediul
unui comunicat de presă. Decizia a
fost luată în urma votului tuturor
amendamentelor contradictorii aduse
de eurodeputați la rapoartele Comisiei
de Transport și Turism a Parlamentului
European (TRAN). Iar aceasta, după
ce rapoartele TRAN au fost respinse
în plenul Parlamentului European și
luna trecută. Potrivit UNTRR, eurodeputații nu au reușit să adopte o poziție
a Parlamentului European cu privire
la: cerințele de aplicare și normele
specifice privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului
rutier; perioadele de conducere zilnice
și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus, poziționarea prin
tahografe; adaptarea regulilor de acces la profesie și la piața de transport
rutier de marfă la evoluțiile din sectorul
de transport rutier.

Un compromis pare...
imposibil

După mai mult de un an de la publicarea Pachetului Mobilitate, pe 31
mai 2017, și după un proces de negociere lung și dificil, la nivel european, nici Parlamentul European și
nici Consiliul de Transport UE nu au
reușit să ajungă la un compromis echilibrat și acceptabil pentru toate Statele
Membre UE. Reamintim, Parlamentul
European a respins și pe 14 iunie
2018 mandatul de negociere, propus
TRAN cu privire la pachetul mobilitate
pe 4 Iunie 2018, în timp ce Consiliul
European nu a putut adopta o poziție
cu privire la pachetul mobilitate, la ultima sa reuniune, din 7 iunie 2018.
În continuare, se va relua procesul
dezbaterilor Pachetului Mobilitate în
TRAN, pentru găsirea unui compromis, care să fie, apoi, votat, din nou,
în plenul Parlamentului European.
Este tot mai puțin probabil ca
Pachetul Mobilitate să poată fi
adoptat până la finalul
mandatului actualului
Parlament European, din luna
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UNTRR salută implicarea eurodeputaților români în
sprijinirea industriei de transport rutier din România.

mai 2019, crescând, astfel,
probabilitatea ca acesta să fie
transferat viitorului PE.

UNTRR salută implicarea activă a
eurodeputaților români în sprijinirea industriei autohtone de transport rutier,
pentru a oferi șanse egale, pe piața europeană, companiilor de profil din România și angajaților acestora și pentru a evita falimentarea transportatorilor
români și migrarea șoferilor în Vestul
UE, unde românii nu sunt plătiți la nivelul colegilor lor din Vest, contrar principiului „plată egală pentru muncă
egală, în același loc” susținut de Alianța
Rutieră. „Precizăm că Pachetul Mobilitate a fost inițiat pe fondul protecționismului în creștere al Statelor Alianței
Rutiere, cuprinzând propuneri extrem
de restrictive pentru transportatorii
români și Est – europeni, precum aplicarea Directivei Detașării Lucrătorilor
în sectorul transporturilor rutiere, restricționarea cabotajului, obligația
întoarcerii acasă a șoferilor și interzicerea repausului săptămânal normal în cabina vehiculului”, se arată în
comunicatul transmis la redacție.

Tarife în funcție de...
proveniență

Cu toate că aceste propuneri ale
pachetului mobilitate sunt, încă, în dezbatere la nivel european, statele Vest
– europene le aplică, deja, în legislațiile lor naționale, fapt care a condus
la creșterea semnificativă a costurilor
de operare ale transportatorilor români
și Est – europeni, în Vestul UE. Aceasta în condițiile în care tarifele plătite

acestora, de circa 1 euro/km, sunt sub
nivelul costului de referință pentru
transportul rutier în Vestul UE, de aproximativ 1,25 euro/km (conform
Comitetului Național Rutier din Franța
– www.cnr.fr), iar un transportator vestic primește, pentru același serviciu,
un tarif de circa 1,5 euro/km (cost de
referință + marjă de profit).
Principiul „Plată egală pentru
muncă egală, în același loc”
trebuie să se aplice și
companiilor din Centrul și
Estul UE, nu numai
angajaților, în caz contrar,
Pachetul Mobilitate va
distorsiona grav competiția pe
piața de transport europeană,
legalizând discriminarea
transportatorilor români și
Est – europeni.

„Stabilirea unui cost de referință
pentru transportul rutier în UE este
soluția pentru un Pachet de mobilitate
echitabil și echilibrat!”, subliniază
UNTRR. Având în vedere că Parlamentul European a aprobat întoarcerea rapoartelor privind Pachetul Mobilitate la
Comisia de Transport și Turism (TRAN),
UNTRR solicită eurodeputaților români
membri în TRAN să sprijine introducerea unui mecanism european, similar
celui stabilit de Comitetul Național Rutier
în Franța, pentru a garanta același cost
de referință al transportului în UE, atât
pentru transportatorii din Est, cât și
pentru cei din Vest.
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ACTUALITATE

Intermedierea
activității pe calea
ferată, licențiată

Societățile care prestează servicii de transport intermodal vor
trebui să obțină licențe din partea OLFR (Organismul de Licențe
Feroviare Român), în urma publicării în Monitorul Oficial a HG
361/2018, care intră în vigoare din 27 iulie.

H

otărârea Guvernului 361/2018,
privind aprobarea procedurilor
pentru acordarea licențelor în
domeniul transportului feroviar, include
o întreagă anexă dedicată activității de
intermediere. „Actul normativ are în vedere un regulament european, dar
licențierea activității de intermediere în
domeniul feroviar a fost introdusă suplimentar de către statul român”, ne-a
explicat Marius Cae, președintele
Uniunii Societăților de Expediții din
România (USER), menționând că
Anexa 2, dedicată acestui tip de activitate, este una stufoasă. El a precizat
că, potrivit legii, după 27 iulie, vor putea
fi depuse, la OLFR, dosarele pentru
obținerea licenței.
Concret, intermediarii vor trebui să
îndeplinească mai multe condiții referitoare la baza materială, onorabilitate,
competență profesională și capacitate
financiară.

Baza materială

Conform actului normativ citat,
cerințele privind baza materială se
consideră îndeplinite, dacă operatorul
economic deține, în proprietate sau
cu chirie, spații și mijloace tehnice necesare pentru desfășurarea normală
a serviciilor de intermediere a activității
de transport pe calea ferată.

Onorabilitatea

Pentru a îndeplini, de asemenea,
condiția de onorabilitate, operatorul
economic nu trebuie să se afle în procedură de faliment sau de lichidare,
iar persoana responsabilă cu administrarea societății și managerul de
transport desemnat să nu fi suferit o
condamnare penală gravă, inclusiv
Hotărârea Guvernului 361/2018,
privind aprobarea procedurilor
pentru acordarea licențelor în
domeniul transportului feroviar, a
fost publicată în Monitorul Oficial
482 din 12 iunie 2018.
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LICENȚA DE INTERMEDIERE DĂ DREPTUL COMPANIILOR SĂ EFECTUEZE:
a) servicii de expediere a mărfurilor;
b) aranjarea sau organizarea operațiunilor de transport pe calea ferată, în
contul expeditorului sau destinatarului;
c) organizarea expedierilor de marfă individuale sau în grup, inclusiv ridicarea
și livrarea mărfurilor și gruparea expedierilor;
d) procurarea și emiterea documentelor de transport și a documentelor de
expediție;
e) activități de manipulare a mărfurilor, de exemplu ambalarea temporară în
lăzi, pentru unicul scop al protejării mărfurilor în timpul tranzitului,
despachetarea din lăzi, extragerea de eșantioane, cântărirea mărfurilor.

pentru fapte de participare la activități
ale unei organizații criminale, pentru
corupție, pentru fraudă și / sau pentru
spălare de bani, pentru infracțiuni comise în domeniul comercial. În plus,
nu trebuie să existe condamnări pentru infracțiuni grave, stabilite în legislația specifică aplicabilă în domeniul
transporturilor, sau sancțiuni pentru
încălcări grave sau repetate, cu privire
la îndeplinirea obligațiilor impuse de
legislația socială, legislația muncii sau
vamală.

Competența
profesională

Condiția privind competența profesională ar putea da bătăi de cap
intermediarilor din sectorul feroviar,
cerința fiind îndeplinită atunci când
compania a angajat un manager de
transport desemnat să conducă activitatea de intermediere, cu contract de
muncă pe durată nedeterminată și cu
normă întreagă. Acesta trebuie să aibă
studii superioare sau medii de specialitate, experiență în domeniul feroviar de cel puțin 2 ani și fie atestat de
Marius Cae, președinte USER:
„Actul normativ va genera un
impact important în piață, mai ales
în această perioadă, în care
transportul intermodal
consemnează o creștere
accelerată. Ținem legătura cu
autoritățile din domeniul feroviar,
pentru a oferi operatorilor
informațiile de care au nevoie.”

Autoritatea de Siguranță Feroviară
Română, din punctul de vedere al cunoașterii reglementărilor naționale și
internaționale specifice organizării și
derulării activităților de transport feroviar. Tot în același context, operatorii
vor trebui să dispună de structuri organizatorice adecvate pentru ținerea
sub control a activității, de proceduri
proprii, specifice pentru domeniul de
intermediere a activității de transport
feroviar, dar și de personal de execuție
cu pregătire profesională în domeniul
feroviar, ramura mișcare / comercială.

Capacitatea
financiară

Cerințele privind capacitatea financiară vor fi îndeplinite dacă operatorul
economic dispune de capitaluri proprii
în valoare de minimum 50.000 euro,
ori de o garanție bancară eliberată de
una sau mai multe bănci, sau de un
contract de asigurare încheiat, în condițiile legii, cu societățile de asigurare
care dețin autorizație de funcționare,
pentru aceeași valoare. În plus, compania nu trebuie să înregistreze arierate substanțiale sau recurente față
de bugetul general consolidat al statului.
De menționat că intermediarii de
transport feroviar vor fi înregistrați, de
OLFR, în Registrul intermediarilor de
transport feroviar și publicați pe
website-ul autorității feroviare.
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Suntem asigurați?...
sau abuzați?

Cine plătește daunele pentru o marfă avariată în timpul
transportului? Brokeri de asigurări, avocați și transportatori au
căutat răspunsul corect, în cadrul Conferinței Ziua Cargo „Am
marfă, caut transport”, desfășurată în luna mai, la Poiana Brașov.
Concluzia – transportatorul bine informat va alege asigurarea
corectă pentru el, evitând abuzurile.

F

recvent, clienții au tendința de
a încerca să își recupereze, de
la operatorul de transport, integral, eventualele daune în legătură cu
mărfurile transportate. Și nu puțini sunt
cărăușii care cedează în fața acestor
pretenții, pentru a menține „o bună
colaborare” și a obține eventuale noi
curse / contracte.
Pe de altă parte, șansele transportatorilor ca, la rândul lor, să își recupereze paguba de la asigurător...
Poate dura și ani de zile până la recuperarea banilor și, atunci, suma poate fi mult mai mică decât cea solicitată.

„Ne lovim aproape zilnic de această problemă, în zona operațională,
acolo unde transportatorul trebuie să
împace expeditorul cu cel care primește marfa. Convenția CMR este stufoasă și rar citită în întregime de către
transportatori. Totuși, aici se găsesc
toate răspunsurile necesare pentru a
evita posibile abuzuri. Și, mai mult
decât atât, este necesar ca și șoferii
să cunoască această convenție. Pregătirea oamenilor este tot mai importantă. Noi am decis să avem inclusiv
un consilier de siguranță în firmă, pentru a pregăti șoferii și a-i învăța că do-

cumentul CMR nu înseamnă doar
completarea automată a unei hârtii.
Ceea ce este completat pe acest document este extrem de important, cum
ar fi, de exemplu, asistarea la încărcare / descărcare”, a afirmat Cristian
Helwig, manager general transport
Aquila.
Din păcate, presiunea exercitată de
unii clienți, precum și dorința unor transportatori de a accesa contracte, indiferent de compromisuri, influențează negativ corectitudinea transporturilor.
„Am avut inclusiv clienți care au
afirmat că documentul CMR nu con-
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Practică
neclară

Avocatul George Iacob-Anca susține, la rândul său, că, în ceea ce privește relația dintre dauna apărută și
asigurarea deținută, este esențială, în
special, cunoașterea câtorva clauze
din Convenția CMR și nu doar de către
șoferi sau departamentul juridic, ci de
către toți angajații firmei.
„Este vorba despre articolele 23,
24 și 26. Astfel, pot fi evitate multe
neplăceri între transportator, expeditor
și societatea de asigurări. Formularul
CMR este clar și oricine poate înțelege
cum se completează rubricile. Totuși,
recomandarea mea este ca nu șoferul

să completeze acest document, chiar
dacă, practic, așa este cel mai facil
sau, în situația în care șoferul completează formularul CMR, să transmită
imediat toate informațiile către societatea unde este angajat”, a precizat
avocat George Iacob-Anca.
Însă nu este vorba doar despre
cunoașterea legii și completarea corectă a documentelor. Uneori, legea
spune ceva, iar practica arată altceva.
„Întâlnim o problemă majoră în
domeniu: beneficiarii transportului rețin
valoarea prejudiciului din sumele pe
care le datorează transportatorilor
pentru serviciile prestate. Această
practică îi pune pe transportatori în
situația de a suporta paguba din bugetul lor, în cazul în care riscul nu a
fost asigurat. Practica se bazează
doar pe relația comercială între transportator și client”, a explicat Sebastian
Zurini, Business Development Manager Marsh.

Convenția CMR,
depășită?

Sunt specialiști care consideră
Convenția CMR ca fiind, într-o anumită măsură, depășită, având în vedere
că valoarea bunurilor transportate a
crescut foarte mult, pretențiile pe care
le au beneficiarii transportului și ordonatorii de transport sunt, de asemenea, la un nivel ridicat și, totodată,
riscurile sunt mai mari.
Astfel, s-a ajuns la situația în care
cei care ordonă transportul trebuie să
solicite, prin contractul comercial, anumite răspunderi, pe care le transferă
în sarcina transportatorului, superioare
Convenției CMR.
„Înțelegem situația transportatorilor
care acceptă preluarea răspunderii,
din motive comerciale. Recomandarea
pe care noi o adresăm tuturor companiilor din domeniu este să ne contacteze, să clarificam situația și să găsim,
împreună, soluția de preluare a acestor riscuri de către asigurător”, a arătat
Sebastian Zurini.
Situația în care valoarea mărfii
depășește 8,33 DST/kg se poate
rezolva în două moduri. Dacă nu a
existat un contract comercial între
transportator și beneficiarul transportului și operațiunea s-a desfășurat
doar pe bază de comandă, fiind întocmit doar documentul CMR, nu i se
poate solicita transportatorului o despăgubire la o valoare suplimentară
față de prevederile CMR.
„Pot exista situații în care transportatorul să își asume contractual răspunderea pentru bunurile transportate,
la valoarea de factură a acestora. Și
pentru astfel de cazuri există soluții.
Este foarte important ca brokerul
transportatorului să fie informat cu pri-

Cristian Helwig,
manager general
transport Aquila:

„Orice înțelegere între
transportator și expeditor nu
trebuie să contravină Convenției
CMR. Este important ca șoferul,
care este interpusul firmei, să știe
să completeze documentul CMR și
unde să se uite.”

CONFERINȚĂ

tează și putem folosi și avize de însoțire a mărfii, aspect complet fals.
Noi am decis să pregătim un avocat
în firmă, specializat pe drept național
și internațional pentru transport. După
ce s-a familiarizat cu practica tuturor
țărilor pe care le tranzităm, ne-a spus
că nu credea că situația este atât de
complexă. Specializarea unei persoane și cunoașterea completă a Convenției CMR te ajută să eviți multe neplăceri”, a completat Cristian Helwig.

vire la acestea”, a explicat reprezentantul Marsh.
Un exemplu îl reprezintă riscurile
contractuale privind întârzierea mărfurilor, unde Convenția CMR precizează
clar că orice daună de consecință
provocată de întârzierea mărfurilor se
limitează la maxim costul transportului.
„Cele mai multe contracte încheiate
de companiile internaționale, indiferent
de domeniul de activitate, prevăd răspunderi tot mai mari pentru întârzierea
la livrare. Noi avem soluții și pentru
aceste situații. Din păcate, mulți dintre
transportatori aleg să își asume aceste
costuri, fără a fi acoperiți de asigurare.
În momentul în care se produce dauna, ajung în imposibilitatea de a plăti
iar această situație conduce spre litigii
comerciale sau, chiar, la închiderea
firmei”, a completat Sebastian Zurini.

Răspundere
limitată... teoretic

„Transportul internațional este
guvernat, în mod obligatoriu, de convenția CMR. Contractul comercial sau
un litigiu de marfă nu se despăgubește
și nu se soluționează între părți pe
principiul dreptului comun, cu repararea integrală a prejudiciului. Transportatorul este un prestator de servicii
și are răspundere limitată. Articolul 41
din Convenția CMR lovește cu nulitate
absolută toate clauzele contractuale
care contravin Convenției CMR,
această lege fiind o normă imperativă”,
a arătat Alin Dicu, Branch Manager
Asko.
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Alin Dicu, Branch
Manager Asko:

„Este nevoie de experți, de multă
muncă și argumentări puternice,
până vom ajunge la uniformizarea
instanțelor din România.
Transportatorii trebuie să realizeze
transport cu demnitate și să nu
mai accepte abuzuri.”

În aceste condiții, solicitarea unor
sume suplimentare celor prevăzute în
Convenția CMR se poate face doar
dacă expeditorul face dovada că a plătit
transportatorului un supliment de tarif.
„Chiar dacă se completează pe CMR
valoarea de un milion de euro, acest
lucru nu înseamnă că transportatorul
răspunde pentru această sumă. Sunt
soluții date de Înalta Curte de Casație
și Justiție în mai multe țări (Franța,
Germania, Olanda) – cu suma de
500.000 de euro completată pe CMR,
cărăușul a câștigat în instanță, pentru
că nu s-a făcut dovada că i s-a plătit un
supliment de tarif”, a explicat Alin Dicu.
Interesul proprietarului este de a-și
asigura marfa și nu poate transfera
acest risc cărăușului, care încasează
aceeași sumă, indiferent de valoarea
mărfii transportate, decât dacă se face
dovada plății unui supliment de preț,
stabilit de către transportator.
„Iar acest supliment nu poate fi
înglobat în factura de transport. Din
păcate, în România, întâlnim cazuri
în care instanțele dau câștig de cauză
expeditorului, chiar dacă mărfurile au
fost incorect ambalate de către acesta,
iar deteriorarea apare, de exemplu,
în urma unei frânări puternice. Recomandarea noastră este ca toate companiile de transport să facă vocal acest
subiect, pentru a ajunge și la beneficiarii de transport. Având în vedere
că există mari confuzii în piața serviciilor de asigurare, și aici nu ne referim
doar la piața din Romania, recomandăm transportatorilor sa fie vigilenți și
să se asigure că, într-adevăr, consul-
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tantul pe care l-au ales în consilierea
CMR înțelege, în profunzime, această
activitate complexă și, în caz de
nevoie, are competențele necesare
să îl apere pe transportator, atât în
fața asigurătorului, cât și în fața reclamantului / beneficiarului de transport.
Recomandăm cu căldură articolele din
revista Ziua Cargo, cele scrise pe
tema «răspunderii transportatorului»!”,
a completat Alin Dicu.
Avocatul George Iacob-Anca a întâlnit multe cazuri în care Convenția
CMR nu a protejat transportatorii în
instanțele din România.
„Legislația este unică, respectiv
Convenția CMR, însă soluțiile instanțelor sunt diferite. Experiența instanțelor străine, în ciuda faptului că am
prezentat-o, nu a fost, în general, avută în vedere de instanțele din
România. Sunt puține instanțe în țara
noastră care au ținut cont de soluțiile
colegilor de breaslă din Franța sau
din Germania. Această practică este,
poate, de înțeles, dacă ne gândim că
jurisprudența nu este izvor de drept în
România, iar fiecare judecător dă
valoare probelor potrivit intimei sale
convingeri. Interpretarea art. 24 și a
diferenței de preț am văzut-o realizată
în instanță sub forma – tariful X cuprinde suplimentul... fără a mai fi necesară o defalcare clară. Iar soluția a
fost de daună la valoarea mărfii. Mai
mult decât atât, am întâlnit soluții în
care, deși era un singur tarif, fără a
mai fi menționat niciun fel de supliment, dauna stabilită a fost, de asemenea, stabilită la valoarea mărfii”, a
precizat avocat George Iacob-Anca.

Remus Nistor,
director general
Wiass:

„Abuzurile la care sunt supuși
transportatorii au loc pentru că
beneficiarii mărfii își permit să
facă acest lucru. Diferența dintre
sumele acoperite de CMR și
valoarea reală a mărfii este
acoperită de polița cargo, care ar
trebui să cadă în sarcina
expeditorului / beneficiarului.”

George Iacob-Anca,
avocat:

„Consider că acela care încarcă
marfa ar trebui să completeze
formularul CMR, iar valoarea mărfii
poate fi completată pe formularul
CMR. Din păcate, practica ne arată
că 70% dintre CMR-uri sunt
completate de către șoferi, iar
multe dintre acestea prezinta
modificări față de comanda de
transport.”

Există soluții?

Există clienți de transport care solicită răspunderi ce depășesc cadrul
CMR.
„În situația în care un transportator
dorește, în cunoștință de cauză, să
își asume aceste răspunderi suplimentare, pentru a nu risca pierderea
clientului, există asigurări care să îi
protejeze, fără a fi vorba despre vreun
abuz”, a arătat Sebastian Zurini.
Transportatorul își poate asuma
despăgubirea bunurilor la valoarea lor,
în cazul deteriorării și, astfel, se evită
acțiunea în instanță și stricarea relației
cu clientul. Asigurătorul va plăti eventualele daune, relația comercială merge mai departe, nu se mai ajunge la
invocarea Convenției CMR și nu mai
stai la mâna unei instanțe.
Pe de altă parte, toate aceste asigurări suplimentare înseamnă costuri...
„Un transportator trebuie să fie cât
mai bine asigurat, însă toate aceste
asigurări se regăsesc, până la urmă,
în tariful de transport, reglat de piață.
În plus, în general, un transportator
cere asigurătorului diferite acoperiri
abia după ce se lovește de ele, pentru
că nu toți brokerii de asigurări sunt
profesioniști. Se merge pe ideea de
a lua cât mai mulți bani, fără a acoperi
nimic”, a declarat Cristian Helwig.

Abuzuri... pentru că
se poate

Remus Nistor, director general
Wiass, a arătat faptul că toată lumea
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Sebastian Zurini,
Business
Development Manager
Marsh:

„Contractele de transport
prevăd riscuri mult mai mari.
Din acest motiv, în țările dezvoltate
din UE, programele de asigurare
sunt construite în funcție de
contractele de transport și nu pe
baza convenției CMR. Tocmai
pentru că putem găsi soluții de
asigurare, recomandăm un dialog
permanent între transportatori și
brokerul de asigurare, pentru a
ajusta programul de asigurare
potrivit condițiilor comerciale și
pentru a minimiza expunerea
companiei.”

a poliței, fiind vorba despre neglijența
gravă a șoferului”, a completat Remus
Nistor.
Într-o piață obișnuită să nu respecte Convenția CMR, din necunoaștere
sau din nepăsare, este foarte dificil să
găsești rețeta corectă pentru asigurare.
Concurența puternică nu permite majorarea tarifelor de transport cu ușurință,
iar invocarea, în orice situație, a Convenției CMR poate duce la pierderea

clienților, obișnuiți să-și recupereze
pagubele de la transportatori. Fără
viziune pe termen lung, din partea
tuturor jucătorilor implicați în transport,
instanțele de judecată vor rămâne
principalul reper pentru rezolvarea
problemelor... și nimeni nu are motive
să fie încântat de această situație.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
PUBLICITATE
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trebuie să respecte Convenția CMR,
iar potențiala daună acoperită de
transportator este limitată, restul
intrând în răspunderea expeditorului
/ beneficiarului. „Faptul că acest lanț
nu este bine cunoscut și respectat în
România duce la numeroase abuzuri.
Sunt cazuri în care juriștii noștri au
ajutat transportatori și, doar prin simplul contact telefonic cu beneficiarul
mărfii, s-a ajuns la diminuarea semnificativă a daunei imputate și începerea unor discuții pentru o înțelegere
finală”, a explicat Remus Nistor.
La ora actuală, există multe confuzii în piață, care ridică semne de
întrebare în legătură cu valabilitatea
/ funcționalitatea polițelor de asigurare.
„De exemplu, în România, se achiziționează polițe CMR de 100.000 de
euro. Însă un camion poate transporta
până la 24 tone și, astfel, înmulțit cu
8,33 DST/kg (aproximativ 10 euro) se
ajunge la 240.000 euro. Practic, discutăm de o asigurare incompletă față
de marfa transportată. În majoritate,
asigurările încheiate în România nu
sunt bune. O companie ca a noastră
are un plafon de asigurare de 1,5 milioane euro, pentru că există un articol
29 în Convenția CMR care permite
despăgubirea până la limita maximă
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Cresc
RISCURILE!

BSI Supply Chain Services and Solutions, membru al organizației
TAPA EMEA, a dezvăluit, în cadrul unui raport, citat de către
buletinul informativ Vigilant, tendințele care se manifestă, la nivel
mondial, în ceea ce privește discontinuitățile din transportul de
marfă. Printre amenințările care planează asupra afacerilor
globale, se numără resursele insuficiente guvernamentale și de
aplicare a legii, furturile de marfă, instabilitatea politică și
corupția.

R

aportul BSI Global Supply
Chain Intelligence identifică o
creștere globală a furturilor de
marfă, cauzată în special de resursele
guvernamentale insuficiente și de lipsa
de personal, ceea ce lasă încărcăturile
la cheremul hoților. Conform datelor
înregistrate, topul celor mai furate mărfuri în 2017 a fost dominat de produse
alimentare și băuturi, urmate de bunuri
de larg consum, electronice, alcool și
tutun și articole de îmbrăcăminte și
încălțăminte.
BSI continuă să ia în considerare
un grad de risc semnificativ în industria
farmaceutică, o categorie sofisticată
de hoți țintind aceste produse de valoare pentru deturnări de mărfuri,
peste tot în lume. Datele înregistrate
arată o valoare medie înaltă a pagubelor și una și mai înaltă a celor ma-

xime, având în vedere acumulările de
produse farmaceutice în depozite și
semiremorci.
Se estimează că, în 2017, s-au
pierdut astfel de produse
farmaceutice în valoare de
1,97 miliarde USD, din cauza
furturilor de marfă.

Raportul arată că, în timp ce lanțul
de aprovizionare la nivel global se
confruntă cu o gamă largă de riscuri,
factorii sunt comuni: resurse guvernamentale inadecvate, instabilitate politică, terorism, corupție.
Jim Yarbrough, Global Intelligence
Program Manager la BSI, a spus:
„Ediția din acest an a raportului nostru
anual desenează o imagine îngrijorătoare a perturbărilor din lanțul de apro-

vizionare la nivel global, ceea ce poate
genera un impact asupra flexibilității
unei organizații. Companiile care fac
afaceri transfrontaliere se confruntă
cu o gamă în creștere de provocări,
de la problemele legate de drepturile
omului, la dezastre naturale și atacuri
teroriste.
Numărul de furturi de marfă este
o îngrijorare serioasă pentru furnizori,
peste tot în lume, deoarece grupările
de crimă organizată găsesc noi modalități de a perturba rutele de tranzit
ale mărfurilor. În timp ce aceste probleme afectează direct activitatea unei
companii, ele supun la riscuri serioase
și greu câștigata reputație a acelei
companii.”
Raportul oferă o imagine de ansamblu asupra celor mai importante
amenințări asupra lanțului logistic și a
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Europa, Orientul
Mijlociu, Africa

În Europa, în Orientul Mijlociu și
în Africa, evoluția mediului politic a

avut un impact pronunțat asupra lanțurilor de aprovizionare, în 2017.
Mărfurile în tranzit prin Europa au
continuat să se confrunte cu riscuri
substanțiale de intruziune a pasagerilor clandestini, din cauza crizei migranților. În 2017, BSI a raportat schimbări la nivelul comunităților de migranți
din cadrul facilităților portuare, utilizarea în creștere a transporturilor feroviare de marfă de către migranții

PUBLICITATE

SECURITATE

tendințelor care se manifestă la nivel
regional, pentru a ajuta organizațiile
să-și crească vizibilitatea și să înțeleagă la ce riscuri potențiale se expun,
în cadrul lanțului de aprovizionare.

călătorind prin Trecătoarea Brenner
și apariția unor parcări de camioane
din Belgia ca puncte de risc atât pentru
intruziunea pasagerilor clandestini, cât
și din punctul de vedere al unor potențiale acte de violență asupra șoferilor de camion. La fel, porturile din
Vestul Europei continuă să se confrunte cu cel mai înalt grad de risc de intruziune de clandestini, la nivelul încărcăturilor destinate transportului terestru
și maritim.
Raportul subliniază, de asemenea,
că incidente importante în Europa demonstrează intenția continuă a grupurilor militante de a exploata lanțurile
de aprovizionare, pentru a facilita atacurile, vehiculele de distribuție și camioanele nesecurizate numărându-se
printre țintele primare ale teroriștilor
care plănuiau atacuri.
Porturile europene au fost supuse,
în 2017, unor atacuri cibernetice majore, unul dintre acestea, asupra unui
operator de terminal portuar, cauzând
întârzieri prelungite în transporturile
navale din lumea întreagă, în special
la nivelul celor mai importante porturi
europene. Porturile de pe continent au
suferit perturbări și din cauza conflictelor de durată dintre uniunile sindicale
și operatorii portuari sau autorități.
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Asia

Guvernele din Asia au continuat,
în 2017, să se confrunte cu capacități
insuficiente și cu dificultăți în aplicarea
regulamentelor din industrie, expunând mediul de afaceri la o serie de
riscuri de securitate, continuitate și
responsabilitate socială corporativă.
În India, personalul și resursele
insuficiente au continuat să genereze
rate înalte de furturi de marfă, analiza
BSI indicând noi zone de risc pentru
acest gen de infracțiuni, în Nordul țării.
Provincia Uttar Pradesh a fost scena
unui mare număr de furturi de marfă
în India înregistrate anul trecut, însumând aproape un sfert din totalul incidentelor. Corupția sistemică la nivelul
supply chain-ului a continuat, de asemenea, să alimenteze riscul de furturi
de marfă: cel puțin 17% din totalul de
furturi de marfă înregistrate în India,
în 2017, au implicat participarea directă a șoferilor de camion sau a altor
angajați din supply chain.
O proastă monitorizare a industriilor farmaceutice din China și India a
contribuit la un flux în creștere de droguri ilicite sintetice și de compuși chimici, în încărcăturile de marfă de
ieșire. În același mod, o planificare
inadecvată și o aplicare insuficientă
a reglementărilor de mediu au subminat eforturile autorităților chineze de
a aborda nivelurile periculoase de
smog și de poluare a aerului.
Corupția a subminat eforturile
guvernelor din lumea întreagă de a
pune capăt utilizării forței de muncă
Nord-coreene pe teritoriul propriilor
lor state. Rapoarte recente, privind
munca forțată în lanțurile de aprovizionare internaționale, au descoperit
că regimul Nord-coreean profită direct
de pe urma salariilor a cel puțin 50.000
muncitori care lucrează în condiții similare cu sclavia, în zeci de alte țări.
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Americile

Operațiuni de aplicare a legii robuste și specializate, atât în Statele
Unite, cât și în Canada, au contribuit
la reducerea ratelor furturilor de mărfuri în ambele țări, în 2017. În timp ce
BSI spune că s-a înregistrat o frecvență mai mare a incidentelor din
Statele Unite comparativ cu alte regiuni, datele din 2017 au reflectat un
declin al furturilor față de 2016, în state
cu grad mare de risc, inclusiv
California, Texas, Florida, Illinois, New
Jersey și Georgia.
În contrast, lipsa de securitate și
violența grupurilor infracționale, inclusiv a cartelurilor de droguri, au condus
la o creștere a riscului de furt, în Mexic.
Statisticile oficiale indică faptul că numărul de furturi implicând camioane,
în 2017, a depășit atât cel din 2016,
cât și estimările la nivelul industriei pe
2017, cu creșteri semnificative în state
precum Mexico, Puebla și Tlaxcala.
Cel mai probabil, hoții au țintit aceste
zone datorită proximității cu Mexico
City, un cunoscut „punct fierbinte” pentru intercepția bunurilor venind dinspre
sau mergând către zonele centrale ale
țării, către portul Veracruz.
Expansiunea continuă și diversificarea grupărilor criminale organizate
în Brazilia impune riscuri semnificative
asupra lanțurilor de aprovizionare interne și internaționale, în timp ce traficul de droguri rămâne o preocupare
majoră în Columbia, în ciuda ciocnirilor
cu grupările de gherilă.
În fine, perturbări ale supply
chain-ului în Porto Rico, în urma uraganelor Irma și Maria, au creat atât
riscuri de securitate, cât și legate de
continuitatea afacerilor. Alături de perturbările create direct de către uragane, rapoartele subliniază și probleme
de securitate. De exemplu, oficialii vamali din Portul Philadelphia au con-

fiscat 321 kg de cocaină, ascunse
într-un transport de mobilă venind din
Porto Rico, la începutul lunii ianuarie
2018. Există așteptări că organizațiile
de trafic de droguri vor continua să
exploateze urmările acestor dezastre,
pentru a introduce clandestin droguri
în Statele Unite.
Yarborough a continuat: „Deși gama de riscuri la care sunt expuse companiile poate părea copleșitoare, utilizarea instrumentelor disponibile
înseamnă că organizațiile pot identifica, repede și simplu, aceste riscuri,
în rețeaua lor de aprovizionare. O dată
identificate zonele de risc, firmele vor
fi capabile să lucreze, alături de furnizorii lor și de auditori specializați,
pentru a reduce șansele ca un partener de afaceri să creeze daune financiare sau de reputație unei companii.”

Previziuni
pentru 2018

BSI anticipează probleme legate
de capacitățile guvernamentale, de
dezvoltările politice la nivel înalt și de
corupție, care vor rămâne elemente
majore de influență asupra securității
la nivelul lanțului de aprovizionare, al
continuității afacerilor și al responsabilității sociale, în 2018.
Procesul de Brexit probabil că va
continua să atragă interes din partea
comunității implicate în supply chain.
Afacerile cu un lanț complex
de aprovizionare devin din ce
în ce mai îngrijorate de
aspectele practice ale unui
nou model de afaceri dintre
Marea Britanie și Uniunea
Europeană.

Cel mai mare risc este potențialul
de întârzieri și cozi la frontierele UK /
UE, pentru verificări și declarații vamale.
În Brazilia, se estimează că expansiunea și consolidarea grupărilor criminale organizate va continua, în 2018,
având în vedere ineficiența eforturilor
guvernamentale de a combate acest
fenomen.
De asemenea, furturile de marfă
din Brazilia și Mexic vor continua să
impună riscuri semnificative, pe măsură ce hoții dezvoltă tehnici din ce în
ce mai sofisticate și violente, ca reacție
la fiecare măsură de contracarare.

Sursa: Vigilant,
buletinul informativ al
TAPA EMEA,
numărul din mai
Traducerea și adaptarea:
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

...................................................................................................................................................... iulie 2018

INFRASTRUCTURĂ

Șova:
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Vedem, pe șantiere,
doar niște utilaje de
mâna a doua

„România are 800 de milioane de euro de cheltuit, anul acesta, din
fonduri europene, iar, pe șantiere, vedem doar niște utilaje de
mâna a doua”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Șova, în
Camera Deputaților.

M

inistrul le-a declarat război
constructorilor, care nu mai
au nicio scuză pentru că nu
avansează lucrările: „Astăzi, în
România, pe toate șantierele aflate în
lucru – și mă refer la 13 șantiere de
autostrăzi, care însumează 176 km
de autostradă – nu mai există nicio
barieră administrativă. Nu mai e
nevoie de nicio Hotărâre de Guvern
de expropriere, de nicio autorizație,
iar toți banii sunt la dispoziția constructorilor. Acest lucru nu s-a întâmplat de mulți ani în România, poate
niciodată. Toți constructorii au front de
lucru, dar, acum, se vede slăbiciunea
companiilor – cele mai multe dintre
ele străine, care au câștigat licitații, în
România, în ultimii 20 de ani. Nu vedem, pe șantiere, utilajele pe care
le-au pus în documentația cu care au
câștigat licitațiile. Vedem, pe șantiere,
doar niște utilaje de mâna a doua,
exploatate de niște companii care nici
măcar nu sunt subcontractorii declarați, ci doar niște prestatori, plătiți în
bătaie de joc”.
Ministrul Transporturilor a arătat
că știe acest lucru „pentru că, de trei
luni, toți secretarii de Stat din minister
au în sarcină repartizat câte un segment de autostradă în care există șantiere. Fiecare dintre aceștia merge o
dată la două săptămâni pe șantier,
împreună cu reprezentanți ai autorităților de control. Stau de vorbă cu
antreprenorii, fac procese – verbale
pentru fiecare vizită și iau scris că antreprenorii nu au niciun impediment
din partea statului român în a lucra”.
Lucian Șova a dat ca exemplu Autostrada Sebeș – Turda: „Bineînțeles
că, din dronă, arată foarte bine cele
două segmente, dar vă invit să mergeți
să vedeți acele două sectoare de autostradă, să stați de vorbă cu antreprenorii și să-i întrebați de ce niciunul
dintre ei nu solicită începerea activităților de recepție. La unul dintre loturi,
a expirat termenul de predare, pe 21

Lucian Șova,
ministrul
Transporturilor:

„Am eliminat barierele
administrative: în 5 luni, au fost
date 1.100 de acte normative și
toate au vizat documentații pentru
investiții din domeniul
transporturilor”.

iunie. O să vă pot oferi probabil doar
facturile de penalități pentru ei, deoarece, din punct de vedere al calității
lucrărilor, mai sunt multe de verificat,
credeți-mă!”, a spus demnitarul.

Lipsă de muncitori

Ministrul Transporturilor a arătat
că nu poate spune când se vor putea
recepționa sectoarele de autostradă
aflate în lucru, deoarece antreprenorii
nu vor putea respecta graficele de lucrări, din lipsă de muncitori. „Avem
800 de milioane de euro de cheltuit
anul acesta și avem, pe șantiere, la
cei 176 de kilometri, aproape 1.800 de

muncitori și câteva sute de utilaje. Iar,
dintre acestea, 600 de muncitori și
peste 300 de utilaje sunt la un singur
antreprenor. Cum să vă spun eu când
vom recepționa autostrăzile? Nu v-aș
minți, să vă spun și să vă citesc din
graficele pe care acești antreprenori
le-au dat către minister?!? Pentru că
știm bine că nu se vor putea ține de
ele”, a reclamat Lucian Șova.

„Pe Lotul 3 de Lugoj
– Deva, nu au făcut
un metru”

Ministrul a dat un alt exemplu:
Lotul 3 Lugoj – Deva. „Anul acesta,
lucrează acolo 100 și ceva de oameni.
Nu au făcut un metru în plus de construcție, ci doar au dărâmat ceea ce
au făcut anul trecut. Cel mai mare
constructor de autostrăzi din Spania!
Am mers acolo cu ambasadorul
Spaniei și am stat de vorbă cu antreprenorii”.
Comparativ cu anul trecut, când
bugetele companiilor din subordinea
MT au fost aprobate în a doua jumătate a anului, în acest mandat, 90%
din bugetele acestora au fost aprobate, deja, prin Ordin de Ministru sau
Hotărâre de Guvern. „Și acest lucru
nu este puțin, pentru că, astăzi, în toate companiile din subordinea ministerului, deja au loc procedurile de
achiziții publice de bunuri și servicii”,
a arătat ministrul Lucian Șova.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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Pregătit pentru viitor
Consolidarea tehnologiilor clasice, pentru creșterea siguranței și
eficienței oferite de vehiculele actuale și, în același timp, testarea
de noi soluții în materie de carburanți alternativi și digitalizare
sunt direcțiile principale pe care MAN se concentrează.

S

chimbările rapide impuse pieței de transport, ca urmare a
creșterii volumului de mărfuri,
a urbanizării, precum și a modificărilor
legislative, au determinat producătorii
de vehicule comerciale să lucreze în
paralel la mai multe scenarii posibile
pentru viitor.
În cadrul evenimentului organizat
de către MAN la Berlin, au fost prezentate câteva dintre soluțiile proiectate
de producătorul german.

Electromobilitate,
digitalizare și
vehicule autonome

Progresele MAN pe aceste segmente vor ocupa un loc important în
cadrul standului pregătit pentru IAA,
cea mai mare expoziție dedicată vehiculelor comerciale, ce se va desfășura
la Hanovra, la finalul lunii septembrie.
MAN oferă, la ora actuală, soluții
electrice de transport marfă, dedicate
distribuției urbane, cuprinse între 3 și
26 t. Acest lucru este posibil prin lansarea versiunilor electrice MAN eTGM
și MAN eTGE. Oferind performanțe
dinamice remarcabile, emisii poluante
zero și o reducere fantastică a zgomotului, propulsia electrică pare soluția câștigătoare pentru transportul în
interiorul orașelor.
MAN eTGM, cu propulsie 100%
electrică, va intra într-o perioadă de

teste, în condiții reale. Nouă companii
de distribuție vor utiliza acest autovehicul, într-o configurație de autoșasiu
6x2, având diferite suprastructuri, începând din toamnă.
Autovehiculul de 26 t utilizează
baterii montate sub cabină și pe părțile
laterale ale șasiului, oferind o autonomie de până la 180 km. Motorul
electric, poziționat în zona centrală a
șasiului, livrează o putere de 264 kW
și un cuplu de 3.100 Nm către roțile
motoare, fără trepte de viteză. Autovehiculul a fost proiectat pentru a răspunde nevoilor specifice activităților
logistice urbane, putând suporta o
varietate de caroserii, de la mărfuri
generale și dubă frigorifică, până la
ridicare deșeuri menajere. Nevoile
suplimentare de putere pentru aceste
aplicații sunt acoperite, de asemenea,
prin sisteme electrice.
Dezvoltarea conceptului eTruck și
programele de testare fac parte din
ceea ce producătorul a numit „eMobility
Roadmap” pentru soluții de transport
urban, ce sunt programate să intre în
portofoliul de produse MAN începând
cu anul 2021.

Premieră mondială
eTGE

Cu ocazia acestei ediții a IAA, vom
asista și la premiera mondială a eTGE.
Producția variantei electrice a TGE

începe în vara acestui an, la fabrica
din Września, Polonia.
eTGE 4.140 oferă o autonomie de
160 km și o masă utilă între 1 și 1,75 t.
Autovehiculul este echipat cu tehnologie de ultimă generație, iar componentele electrice utilizate oferă un
grad ridicat de siguranță, fiind, deja,
în producția de serie.
Specialiștii MAN au arătat că 70%
din vehiculele comerciale ușoare utilizate în zone urbane acoperă o distanță de sub 100 km pe zi. Viteza medie
este scăzută, traficul este, adesea,
aglomerat, cu numeroase opriri și porniri, aspecte care se potrivesc perfect
cu modul ideal de exploatare al vehiculelor electrice. Acesta este segmentul țintit de eTGE 4.140, care va fi
produs, inițial, în varianta cu acoperiș
înălțat. Astfel, compartimentul marfă
oferă un volum de aproape 11 mc, în
varianta de 3,5 sau 4,25 t. Datele tehnice ale eTGE fac ca acest autovehicul să poată acoperi două treimi din
totalul activităților de distribuție urbană,
deservite, astăzi, cu van-uri propulsate
cu motoare clasice.
eTGE va trebui conectat la o sursă
de încărcare, pe perioada nopții. Încărcarea rapidă a bateriilor este, de
asemenea, posibilă, iar de la 0 la 80%
se poate ajunge în 45 de minute.
Bateriile de 36 kWh pierd doar
15% din capacitate, după aproximativ
2.000 de cicluri de încărcare. Modulele

MAN a echipat
Adaptive Cruise
Control (ACC) cu
funcția „stop-and-go”.
Astfel, șoferii vor
putea evita oboseala
în timpul
ambuteiajelor,
camionul păstrând
distanța față de
vehiculul din față și,
la nevoie, chiar
oprind, fără a fi
necesară intervenția
conducătorului auto,
care va păstra doar
controlul direcției.

24

...................................................................................................................................................... iulie 2018

PRE-IAA

individuale, formate din 6 sau 12 celule, pot fi înlocuite separat. Bateriile
sunt montate sub podeaua compartimentului marfă, care a fost ușor
ridicată.
Motorul a fost montat în partea din
față, cuplat cu o cutie de viteze cu o
singură treaptă. Un cuplu, disponibil
imediat, de 290 Nm asigură o manevrare agilă a vehiculului.
Dotarea standard include Climatronic, scaune încălzite, parbriz încălzit,
sistem de navigație, conectivitate pentru telefon, faruri LED...
Și pe partea de siguranță lucrurile
arată bine – sistem de asistență la
parcare, cu protecție laterală, cameră
multifuncțională, cameră pentru mers
înapoi, pilot automat, limitator de viteze, sistem pentru frânarea de urgență
etc.

De la producător de camioane, la furnizor de
soluții de transport

RIO a fost lansat în 2016, cu scopul de a oferi industriei de transport o
platformă „cloud” deschisă, menită să crească eficiența. Având la bază
această platformă, MAN livrează soluții digitale pentru camioanele sale, sub
numele de „MAN DigitalServices”. Astfel, în viitor, transportatorii vor putea
urmări, în timp real, date legate de vehicul și rapoarte relevante, de oriunde.
Totodată, utilizatorii vor primi recomandări personalizate, pentru optimizarea
activității.

Siguranță crescută,
cu Platooning

În cadrul evenimentului, MAN a
realizat o demonstrație privind funcționarea sistemului Platooning. Primul
camion stabilește viteza și direcția, iar
următoarele se sincronizează cu primul, păstrând o distanță constantă de
15 m. Reducerea consumului de car-

burant la nivel de convoi este de aproximativ 10% și, totodată, siguranța
rutieră se îmbunătățește. Cel de-al
doilea camion reacționează la 5 milisecunde față de autovehiculul din față,
mult peste capacitățile umane. Practic,
reacțiile par instantanee și, astfel, este
eliminat riscul coliziunii. MAN a demarat teste în condiții reale, în cadrul
unui proiect pilot, alături de compania
DB Schenker. Convoiul va fi format
din două camioane, ce vor face legătura între depozite ale companiei de
logistică, pe autostrada A9, între
Münich și Nürnberg. Este testată
funcționalitatea tehnologiei în condiții
reale și, totodată, sunt monitorizare
reacțiile șoferilor și ușurința cu care
aceștia se adaptează la noul sistem.
Sistemul de asistență pentru frânarea de urgență, precum și camera
pentru monitorizarea „unghiului mort”,
pentru a preveni accidentele, în cazul
virajelor la dreapta, sunt alte elemente
(deja disponibile) care vor reduce
riscul accidentelor.

Radu BORCESCU
Berlin, GERMANIA

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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EVENIMENT

FutureLab
– Viitorul, în viziunea
Mercedes-Benz

Digitalizarea, automatizarea și inteligența artificială sunt
principalele trei elemente care ne permit să avem o viziune
(destul de bine conturată) privind viitorul transporturilor.

M

ercedes-Benz Trucks a prezentat o perspectivă asupra
camioanelor viitorului și a
provocărilor transportului rutier, în cadrul evenimentului „FutureLab”, ce a
avut loc, la finalul lunii iunie, la fabrica
din Wörth a producătorului.
Luând în calcul creșterea fluxurilor
de mărfuri și cerințele legale tot mai
stricte, Mercedes-Benz Trucks se concentrează pe 4 direcții de viitor –
Connected, Autonomous, Shared &
Services și Electric.
Steffen Kaup, directorul echipei
„Future Research Transport and
Logistics” de la Daimler AG, a arătat
că lumea transportului internațional
de mărfuri va fi supusă unei schimbări
radicale. Noile tehnologii și digitalizarea vor genera noi linii de activitate,
în cel mai scurt timp. „O altă provocare
pentru toți cei implicați o reprezintă
volumul de mărfuri în continuă creștere, dar și presiunile sporite în ceea
ce privește timpul și costurile. Până și
rețelele de trafic vor ajunge, curând,
la limita capacității. De asemenea,
limitele statutorii de emisii reprezintă
o provocare pentru producători și furnizorii de logistică. Ne confruntăm cu
provocarea de a le oferi clienților noștri
soluții eficiente, atât pe termen mediu,
cât și lung”, a declarat Steffen Kaup.
Temele de discuție din cadrul
FutureLab au fost structurate în 7
workshop-uri, în cadrul cărora Daimler
a prezentat soluțiile identificate pentru
a face față provocărilor, din ce în ce
mai stricte, cu care se confruntă
transportul rutier de mărfuri.

Automatizarea va asigura
creșterea timpului de operare și
scăderea costurilor, având efecte
pozitive și asupra crizei de șoferi.
La ora actuală, un camion stă
parcat, în medie, aproximativ 50%
din timp. În ceea ce privește
șoferii, numai în Germania se
înregistrează, astăzi, o nevoie de
45.000 de conducători auto, iar,
până în 2028, se așteaptă ca
această cifră să ajungă la
aproximativ 200.000.

canică, spre inteligență, iar conectivitatea joacă un rol esențial. Este evident
faptul că munca șoferilor se va ușura.
Se caută creșterea funcționalității, însă
fără a neglija o experiență bună (emoții
pozitive). Comenzile și informațiile
aferente postului de conducere ar putea
fi comasate pe un singur display multifuncțional. Cabina viitorului va primi, în
plus, și funcția de birou logistic, iar
opțiunile de personalizare vor fi mult
extinse. O atenție specială este acordată sistemului de iluminare, culoarea
și intensitatea luminii având un impact
semnificativ asupra confortului. Astfel,
vor exista setări diferite, în funcție de
perioada zilei, activitate și starea șoferului – lumină rece în timpul condusului,
caldă pentru odihnă, intensitate slabă
la trezire etc.
Un alt element de sporire a confortului va fi asigurat prin creșterea gra-

dului de control al funcțiilor legate de
suprastructură, din cabină, fiind de așteptat ca, într-o tot mai mare măsură,
carosierii să dezvolte aplicații în acest
sens.
A fost vehiculat și conceptul de
„umanizare digitală”, care se referă la
faptul că mașina are grijă de șofer,
interacționând cu acesta.
Designul noilor cabine trebuie să
fie frumos, atractiv și inteligent și, în
funcție de evoluția legislației, dimensiunile ar putea să crească, o cabină
mai mare putând oferi elemente noi
de confort.

Automatizare

După cum se știe, Mercedes-Benz
Trucks efectuează, deja, teste cu privire la condusul autonom, iar obiectivul
pe termen mediu este de a dezvolta
un camion care optimizează siguranța
și confortul. Pe termen lung, condusul
cu grad înalt de automatizare poate
avea impact asupra timpilor de conducere și a modului de funcționare a
autovehiculului. Există trei trenduri
avute în vedere: electrificarea, conectivitatea și condusul autonom.
Sistemele de asistență pentru
vehicul longitudinale și laterale sunt
în plină dezvoltare și este de așteptat
ca nivelul 4 de autonomie (autovehiculul are autonomie totală pe anumite
segmente de drum) să fie atins într-un

Design din interior
spre exterior

Pentru designul cabinelor viitorului,
Mercedes-Benz pune accentul pe șofer,
iar noile tehnologii permit un control mai
bun și oferă concepte inovatoare de
cockpit și afișaj. Asistăm la o schimbare
de paradigmă, direcția fiind dinspre me-
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Evitarea activă a
accidentelor

Uniunea Europeană și-a propus
ca, până în 2050, să reducă numărul
accidentelor rutiere mortale la aproape
0, iar „viziunea conducerii fără accidente” este parte esențială a misiunii
Mercedes-Benz Trucks.

Dezvoltarea de noi sisteme are la
bază accidentele reale, iar inovațiile
de ieri devin obligatorii, fiind introduse
în legislația de astăzi. Așa s-a întâmplat cu ABS, ESP și, mai recent, cu
frâna de urgență și asistența la schimbarea benzii, devenite obligatorii și cu
impact major în reducerea accidentelor.
Următoarea etapă (sistemele deja
există) este legată de participanții la
trafic mai puțin protejați – pietoni și
bicicliști.
Tendințele UE sunt ambițioase și,
astfel, perioada în care sistemele de
asistență trec de la opțional, la obligatoriu are tendința să se scurteze.
Cel mai probabil, până în 2024, sistemele de asistență la depășire și viraje
vor deveni, la rândul lor, obligatorii.
Specialiștii Mercedes-Benz au
atras atenția că, la ora actuală, telefonul mobil a devenit principala cauză
pentru pierderea atenției la volan, de
aici rezultând un mare număr de
accidente.

O nouă eră a
legislației

Începând cu 2019, noile camioane
vor avea certificate, pentru prima dată,

EVENIMENT

orizont de timp cuprins între 3 și 10
ani.
De altfel, testele desfășurate sunt
încurajatoare. Amintim lansarea, în
2014 / 2015, a primului camion automat – „Future Truck 2025” și a fratelui
său american, „Inspiration Truck”. De
asemenea, testele de platooning sunt
în plină desfășurare, iar operațiunile
de curățare a aeroportului de zăpadă,
în care un singur șofer coordonează
mai multe camioane în același timp,
arată potențialul oferit de tehnologiile
moderne.
„Automatizarea” nu se va produce
în același timp pe toate categoriile de
drum. Este de așteptat ca primele
zone vizate să fie în arealele închise
(se întâmplă, deja, în mod experimental), urmează autostrăzile, apoi drumurile naționale, interiorul orașelor
fiind cel mai provocator segment.

valorile emisiilor de CO2. În acest
scop, Comisia Europeană a dezvoltat
procedura de testare VECTO, în colaborare cu industria auto. Astfel, transportatorii vor putea compara consumul
și emisiile de CO2 ale diferitelor tipuri
de camioane. Acest nivel de transparență va duce, cel mai probabil, la
o amplificare a concurenței între producătorii de camioane. Țintele autorităților sunt extrem de ambițioase,
fiind impuse scăderi de 15% a emisiilor de CO2, până în 2020, și 30%, până în 2030. Nu este sigur dacă dezvoltările tehnologice viitoare vor putea
permite atingerea acestor deziderate,
însă, cel mai probabil, motoarele diesel nu se vor putea alinia.
Până în 2020, toate vehiculele cu
masă totală de peste 7,5 t vor avea
certificatul VECTO, oferind transportatorilor posibilitatea de a compara
performanțele camioanelor, înainte de
achiziție.

Gândire digitală

Conectivitatea aduce valoare
adăugată camionului viitorului, iar ținta
este utilizarea optimizată – reducerea
numărului de kilometri parcurși pe gol,
eliminarea imobilizărilor neprogramate,
creșterea timpului efectiv de utilizare.
Este o zonă pe care Mercede-Benz
pune accent, mai ales că fiecare zi în
care un camion stă înseamnă costuri
de 800-900 de euro.

Mai mult decât diesel
– ce urmează?

Mercedes-Benz are, deja, o tradiție
în ceea ce privește dezvoltarea de
motorizări alternative inovatoare: electrice, pe hidrogen și pe gaz natural.
Există avantaje și dezavantaje specifice fiecărei opțiuni.
Un scenariu de viitor probabil, pentru transportul pe distanțe lungi, este
legat de utilizarea hidrogenului lichefiat, care ar putea fi produs din resurse
regenerabile (apă și electricitate), relativ ușor de transportat și stocat și
asigurând o autonomie bună de funcționare camionului, fără a schimba
foarte mult ecuația actuală privind volumul și masa utile.

Provocarea eficienței

Totuși, în anii următori, motoarele
cu ardere internă vor rămâne indispensabile transportului rutier de mărfuri. De aceea, Mercedes-Benz Trucks
face tot posibilul să ofere motoare
diesel cât mai eficiente și ecologice.

Radu BORCESCU

Wörth, GERMANIA

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Flexibilitate
p ent r u dr umu ri
g r ele

DRIVE-TEST

RENAULT TRUCKS

Renault Trucks a adăugat noi elemente sistemului său Optitrack,
proiectat să crească puterea de tracțiune a vehiculelor și să
mențină un nivel înalt de performanță, indiferent de teren.
Constructorul oferă, de asemenea, o versiune Optitrack+, care
încorporează noi motoare hidraulice, pentru clienții care lucrează
în condiții extreme.

P

entru a ilustra noile performanțe, Renault Trucks a organizat
o sesiune de drive-test, în cadrul balastierei TCS, amenajând obstacole menite să pună în evidență
performanțele camioanelor. „Actorii”
au fost două autobasculante cu tracțiune 8x4 – Renault Trucks C cu motor
DTI 13, 440 CP și 2.200 Nm, respectiv
Renault Trucks K, echipat cu motor
DTI 13, 480 CP și 2.550 Nm. Modelul
Renault Truck C dispunea și de opțiunea Optitrack+.
Abilitățile camioanelor Renault
Trucks off-road sunt remarcabile, însă
ceea ce ne-a atras atenția, în primul
rând, a fost ușurința cu care pot fi manevrate, chiar și în cele mai dificile
condiții. Schimbarea treptelor de viteză, trecerea din modul automat în manual, activarea diferitelor sisteme și,
bineînțeles, puterea mare, disponibilă
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Camioanele care operează în
condiții extreme pot beneficia,
acum, de funcțiile versiunii
îmbunătățite Optitrack+. Acest
sistem dispune de noi motoare
hidraulice, care cresc cuplul, la
nivelul roților din față, cu 30%.

Pentru a asigura o putere maximă
la pornirea de pe loc, în cele mai solicitante situații, precum și un control
total al vehiculului, Renault Trucks a
adăugat o funcție de „boost”. Atunci
când este activată de către șofer,
aceasta crește presiunea în pneurile
față la maximum (450 bar), pentru a
obține un cuplu maxim de pornire.

Confort și
manevrabilitate

pe o plajă largă de turații, fac ca misiunea șoferului să pară aproape banală.

Optitrack consolidat

Optitrack a fost dezvoltat, în 2009,
de către Renault Trucks, în parteneriat
cu Poclain Hydraulics, și este disponibil pe gama de vehicule C 2.5, oferind o putere adițională de tracțiune,
datorită a două motoare hidraulice,
instalate la nivelul roților față. Sistemul
oferă posibilitatea de a beneficia de
tracțiune integrală temporară, în caz
de necesitate, depășind constrângerile
unui sistem „convențional” de tracțiune
integrală, în special în termenii consumului de combustibil, ai înălțimii de
încărcare, ai costurilor de întreținere
și ai masei suplimentare.
Renault Trucks își consolidează,
acum, sistemul Optitrack, prin încorporarea unor noi elemente.
Presiunea hidraulică a sistemului
a fost crescută de la 420, la 450 bar,
conducând la o augmentare cu 7% a

30

cuplului maxim, la nivelul roții. Acest
nou element crește puterea de tracțiune, permițându-le șoferilor să facă
față dificultăților inerente în manevrarea vehiculelor cu sarcini utile mari,
sau pe teren accidentat.

Sistemul Optitrack se deconectează atunci când viteza vehiculului atinge 50 km/h (comparativ cu 40 km/h,
în cazul versiunilor anterioare) și se
reactivează, automat, la 20 km/h, fără
să mai fie nevoie de intervenția șoferului.
Un dispozitiv de auto – calibrare
ajustează setările sistemului Optitrack,
asigurând o performanță crescută pe
toată durata de utilizare a vehiculului,
și a fost adăugată o treaptă suplimentară de viteză pentru marșarier (R2),
pentru manevrabilitate optimă, pe
toate tipurile de teren.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

Optitrack+ oferă o putere de tracțiune crescută, pentru a face față
umor sarcini utile ridicate, pante abrupte și suprafețe de sol moale.
Această versiune îmbunătățită este recomandată, în special, pentru
aplicații de transport pământ sau agregate, în condiții dificile.
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Strate gie
optimizată

DRIVE-TEST

VOLVO FH RELOADED

32

N ou a conf igu r aț ie l an sată d e Vol vo pr omi te r e duce r ea
se mn ifi cati vă a con sumul ui , pr in tr -o (a pa r ent ) si mpl ă sch imba r e
d e st r ate gi e. „Rel oa ded ” î nsea mnă r ec al ibr ar e a r ap or tu lui
d in tr e t ehn ol ogi e și șofe r.
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Eficiență prin
tehnologie

Un camion Volvo trebuie să cumuleze un număr important de principii,
valori, tradiții, încă de dinainte de a se
decide cum arată sau ce tehnologii va
utiliza. Producătorul nu se poate limita
doar la aspecte evidente, precum raportul preț / calitate, eficiență în explo-

atare sau fiabilitate. Emoțiile sunt, și
ele, importante... Să ne gândim, de
exemplu, la conducătorii auto. Un șofer
care urcă la volanul unui Volvo trebuie
să „simtă” ceva – un model nou lansat
de Volvo trebuie să îl ajute să își pună
în valoare cât mai bine propria „măiestrie”: consumul șoferului s-a îmbunătățit (noul camion doar a ajutat), șoferul
asigură creșterea fiabilității, el crește
siguranța în trafic și tot șoferul crește
numărul de kilometri parcurși lunar...

Pe de altă parte, patronul / managerul firmei de transport este cel care
alege configurația corectă a camionului, în funcție de condițiile de exploatare, și urmărește motivarea șoferilor...
Haideți să recunoaștem – lucrurile
s-au schimbat mult în ultima vreme.
Tehnologia contează din ce în ce mai
mult, diminuând diferențele de experiență și talent / vocație dintre șoferi.

Volvo Reloaded înseamnă o recunoaștere a acestui fapt – utilizarea
la maximum a tehnologiilor actuale și,
totodată, limitarea opțiunilor umane,
atât din punct de vedere al configurării
camionului, cât și al strategiei de exploatare.

Destinat flotelor

Practic, Volvo FH Reloaded promite o reducere cu 10% a consumului
de carburant, fiind foarte strict, din
punct de vedere al configurației.
Transportatorii pot alege doar dintre
două variante – cea de 420 CP sau
cea de 460 CP.
Mai departe, configurația este deja
stabilită.
Un nou soft pentru cutia de viteze
asigură o strategie îmbunătățită, menită să mențină turațiile motorului la

DRIVE-TEST

um vă sună o reducere de
10% a consumului de carburant? „Imposibil” vor spune
cei mai mulți, în condițiile în care toți
producătorii de camioane s-au concentrat, în ultimii ani, în special pe optimizarea consumului. Practic, îmbunătățirile importante, care puteau fi
realizate, s-au implementat deja. Astăzi, așteptările pentru noile generații
de camioane sunt situate la 1-3% reducere a consumului. Doar dacă...

Fișă tehnică:

Volvo FH Reloaded
Motor: D13K 420 sau 460, EURO 6
Putere maximă: 420 CP la 1.400 – 1.800 rpm; 460 CP la 1.400 – 1.800 rpm
Cuplu maxim: 2.100 Nm la 860 – 1.400 rpm, pentru modelul 420 CP; 2.300 Nm
la 900 – 1400 rpm pentru modelul 460 CP
Cutie de viteze: I-Shift AT2612F, butoane pe bord
Sistem I-See bazat pe hărți
Software îmbunătățit pentru flotă
Dynafleet cu Driver coaching

iulie 2018 ......................................................................................................................................................
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Reducerea
consumului cu 10%

FH Reloaded – noua soluție Volvo
pentru optimizarea consumului de
carburant pentru transportul pe
distanțe lungi – a fost dezvoltat în
colaborare și la solicitarea
transportatorilor din Europa
Centrală și de Est.

Noile hărți utilizate pentru sistemul I-See și softul de schimbare a treptelor
de viteză, optimizat pentru consum, reprezintă elemente „cheie” pentru
performanțele FH Reloaded. Cea mai recentă versiune a sistemului I-See
are hărți salvate în unitatea camionului și asigură un comportament precis
al vehiculului, utilizând hărți comerciale, în combinație cu sistemul Cloud
de informații rutiere, înregistrate de la toate camioanele Volvo Trucks.

34
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Izolarea mai bună a cabinei și noul
sistem pentru baterii (sistem dual
de baterii cu gel) îmbunătățesc
confortul și condițiile de viață la
bordul camionului.

DRIVE-TEST

un nivel scăzut. Sistemul I-See se bazează pe hărți topografice foarte precise, achiziționate de la furnizori
specializați.
Pentru șoferi, lucrurile devin foarte
simple – odată ajunși la 30 km/h,
Volvo recomandă trecerea camionului
pe pilot automat (Cruise Control) și
reglarea vitezei „din butoane”. De
altfel, schimbarea treptelor de viteze
în mod manual nu mai este posibilă,
pe zona treptelor 7-12. Mai mult decât
atât, funcția kick-down a fost blocată.
Interfața cutiei de viteze este un
panou cu butoane, amplasat pe bord
– o imagine obișnuită pentru autobuzele urbane, dar mai rar întâlnită la
camioane.
La toate acestea se adaugă și o
reducere a masei proprii – puntea spate mai ușoară și utilizarea unor anvelope eficiente contribuie la optimizarea
consumului.
Cu modelul FH Reloaded, consumuri medii de 26 l/100 km vor deveni
obișnuite, chiar și pentru șoferii neexperimentați. Visul oricărui operator de flotă!
În ceea ce privește diferența dintre
cele două configurații disponibile, reprezentanții Volvo afirmă că modelul
de 420 CP este de așteptat să consume, în medie, cu un litru de motorină
mai puțin la o sută de kilometri, față
de cel de 460 CP.

Alături de reducerea consumului,
Volvo a țintit, prin această configurație,
creșterea perioadei de disponibilitate a
camionului (uptime) și, de asemenea,
îmbunătățirea confortului pentru șoferi.
Merită menționat faptul că, alături de
noul model de camion, Volvo oferă contracte de service cu opțiunea de conectivitate – service-ul poate monitoriza gradul de uzură al componentelor principale

ale autovehiculului și oferă informații legate de performanțele motorului, distanța
parcursă și consumul de carburant.
Astfel, opririle neprogramate sunt reduse
la maximum, iar service-ul are toate
piesele necesare, la sosirea camionului.

Radu BORCESCU,

Praga, REPUBLICA CEHĂ

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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PRE-IAA

SCHMITZ CARGOBULL

Inovații din abundență

Așa cum ne-a obișnuit, deja, de mulți ani, Schmitz Cargobull va
prezenta, din nou, la târgul de vehicule comerciale IAA Hanovra 2018, o
gamă largă de inovații, produse și servicii la care fabricantul german
de remorci și semiremorci a lucrat intens pe parcursul ultimilor doi ani.

A

u fost create nenumărate dezvoltări la nivelul trailerelor și
al serviciilor, în beneficiul clienților, cu scopul de a reduce costul
total de operare. Toate aceste inovații
au fost dezvoltate în conformitate cu
cele mai stricte standarde de calitate
și testate în condiții reale de utilizare.

Gama S.KO

Schmitz Cargobull va prezenta, la
Hanovra, celebrul său trailer frigorific
S.KO COOL într-o nouă formă. Prin intermediul acestei soluții de transport,
constând dintr-o caroserie izotermă îmbunătățită, tip box, din noua unitate frigorifică S.CU, alături de un sistem telematic de ultimă generație, companiile
de transport vor primi un pachet complet, optimizat, pentru logistica mărfurilor refrigerate. Din punct de vedere vizual, este lesne de observat că este
vorba despre debutul unei noi generații
S.KO COOL, care a fost dezvoltată și
mai mult, aranjată și căreia i s-a oferit
un nou look, distinctiv. Secțiunea frontală a primit un face-lift complet, zona
protejată a peretelui despărțitor a fost
extinsă în sus, pentru a evita avarierea
în timpul cuplării. Mai mult, capacitatea
izolantă a peretelui despărțitor a fost
crescută, prin optimizarea multor detalii.
Elementul lateral de protecție este cel
mai evident semnal că a avut loc un
schimb de generații.

motorului diesel common-rail. Noua
generație oferă aceeași înaltă performanță de răcire și un management
precis al temperaturii, dar utilizează
cu 10% mai puțin combustibil.
Toate unitățile frigorifice Schmitz
Cargobull sunt conforme standardului
de emisii Stage V, care va intra în
vigoare in ianuarie 2019.
Printr-un design optim al interfeței
noii unități frigorifice și printr-o circulație a aerului îmbunătățită, operatorii
pot obține o și mai consistentă distribuție a temperaturii în compartimentul
de marfă. Display-ul a fost reproiectat,
pentru a îmbunătăți ușurința în utilizare, cifrele de dimensiuni mari fiind mai
ușor de citit. Ca alternativă la display,
toate funcțiunile unității frigorifice S.CU
și sistemul telematic pot fi controlate
prin intermediul smartphone-ului.

Gama S.CS
cu prelată

Semiremorca S.CS echipată cu
POWER CURTAIN este proiectată să

îndeplinească exigențele clienților,
pentru o eficiență crescută a transporturilor și pentru un management optim
al timpului. Rigiditatea structurală,
certificată conform DIN EN 12642
Code XL, este obținută fără ajutorul
unor șipci de susținere, datorită centurilor aramidice și a fibrei de oțel integrate la nivelul prelatei. Acest lucru
oferă avantajul unor încărcări și descărcări mai rapide, fără manevre consumatoare de timp, de securizare a
încărcăturii. Aceasta îi permite șoferului să-și continue cursa mai rapid și
să optimizeze și mai mult procesul de
transport. În același timp, POWER
CURTAIN oferă un grad mai înalt de
protecție împotriva furturilor.

S.CS MEGA –
minus 300 kg

Datorită noului tip de șasiu, designul optimizat al semiremorcii cu prelată S.CS permite o reducere a masei
cu 300 kg, în timp ce standardul de
robustețe și calitate rămâne același.

Unitatea frigorifică
S.CU

Schmitz Cargobull și-a dezvoltat
și mai mult unitatea frigorifică și a echipat-o cu cea mai recentă variantă a
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M.CS
și Z.CS

Și camioanele de înalt volum
Schmitz Cargobull cu remorcă au cunoscut o schimbare. Prelata M.CS
pentru autoșasiu și trailerul Z.CS cu
axă centrală sunt, acum, disponibile
și în versiune MEGA, cu o masă totală

redusă cu 500 kg. Aceste două unități,
în versiune MEGA, oferă o sarcină
utilă mai înaltă, pentru soluții de
transport optime și flexibile.

Gama de
semiremorci
basculabile S.KI

Cu o atenție deosebită concentrată
asupra reducerii masei, Schmitz
Cargobull prezintă, acum, o izolare
termică îmbunătățită pentru bena de
oțel. Pentru a minimiza pierderile de
sarcină utilă, izolarea termică a basculantei semi-rotunde din oțel S.KI SR
a fost, din nou, optimizată. Materialul
izolant inovativ adaugă numai 310 kg,
oferind o soluție de transport robustă
și optimizată din punct de vedere al
sarcinii utile. Alături de bena rotunjită,
din oțel, și caroseria tip box din alu-

miniu este disponibilă cu izolare integrală. Această soluție de transport optimizată din punct de vedere al masei
îndeplinește, de asemenea, standardele în ceea ce privește izolarea, în
timp ce oferă o sarcină utilă înaltă,
datorită masei proprii de numai 5,1 t.
Deoarece dimensiunile exterioare ale
caroseriei nu se schimbă semnificativ,
basculanta își menține centrul de greutate.
În fine, semiremorca basculabilă
S.KI VOLUME AK are o înălțime de
încărcare cu 160 mm mai joasă, care
menține același volum, și are o masă
proprie redusă cu până la 150 kg. Modelul va fi disponibil și cu axă Schmitz
Cargobull, începând cu luna septembrie a acestui an.

Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Spre încântarea transportatorilor, versiunea de semiremorcă dotată cu pachet de echipamente de bază cântărește numai 6.290 kg.
Dar și modelul de semiremorcă
S.CS UNIVERSAL cu prelată vine, la
rândul său, într-o versiune mai „suplă”,
cu o masă proprie care se situează
puțin sub 6 t. Desigur, trailerul deține
certificat DIN EN 12642 Code XL și
este echipat cu noul design de
protecții laterale.

LANSARE

BFGoodrich lansează o
nouă gamă de anvelope
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BFGoodrich, unul dintre liderii, la nivel mondial, în ceea ce privește
anvelopele off-road, a lansat, în Europa, o nouă gamă de anvelope
destinate camioanelor și autobuzelor.

D

acă, până acum, a fost prezent pe piața de distribuție și
de servicii suport pentru toți
clienții de camioane, brandul, aflat sub
umbrela Michelin, a decis să își facă
loc și pe piața internațională de camioane. Noua gamă este disponibilă de
la începutul acestui an și include anvelope pentru toate tipurile de profile
de camioane și autobuze de pe piață:
internațional / regional, traseu on / off
și urban, pentru toate sezoanele.
Această nouă gamă de anvelope
pentru camioane a producătorului
BFGoodrich este lansată și comercializată în Europa de către peste 3.000
dealeri parteneri. Cu ocazia lansării
pe plan național, a fost organizat un
eveniment la Zalău, unde am putut
vizita fabrica de anvelope și am putut

Martin Thiollier, Vicepreședinte Marketing și
Vânzări Europa Central Sudică, Michelin:

„Această lansare este un moment important pentru brandul BFGoodrich și
continuă promisiunile noastre de a oferi valoare, în tot ceea ce facem.
Suntem încrezători că noua gamă de camioane și autobuze va fi cu adevărat
semnificativă pentru piața europeană și va întări și mai mult istoria globală a
brandului BFG.”

vedea pașii din procesul tehnologic de
producere a anvelopei, precum și
modul de verificare a calității produselor ieșite de pe linia de producție. Evenimentul a fost completat de un traseu
în zonele de off-road din preajma
Zalăului, unde mașinile ce au asigurat
show-ul și ne-au adus înapoi „în civilizație” în condiții de siguranță au fost
echipate cu anvelope BFGoodrich.

Gamă completă

Sunt oferite 52 de modele de
anvelope – directoare, motoare, remorcă – fabricate în Europa, special
pentru infrastructura și flotele europene, astfel încât să răspundă nevoilor
specifice ale acestor clienți. Noua
gamă acoperă toate segmentele de
camioane și este disponibilă în 4
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În 2018, BFGoodrich a devenit anvelopa oficială pentru competiția Formule
Trucks, cu modelul de anvelopă BFGoodrich Route Control standard tyres –
cu dimensiunea 385/55 R22.5 pe față și 315/70R22.5 pe axa motoare.

INTERNAȚIONAL

Anvelopă dedicată transportului de
mărfuri. Acest model promite să
ofere siguranță și performanță pe
termen lung. Anvelopele pot fi
reșapate și recalibrate, pentru a
reduce prețul per kilometru. Route
Control este dedicat flotelor și este
adaptată pentru nevoile lor –
anvelope pentru axa direcție și
anvelope pe serie 60 pentru a
optimiza transporturile dedicate
încărcăturilor grele (mega).

mărimi: 15”, 17.5”, 19.5” și 22.5”. Toate
anvelopele sunt echipate cu M+S și
toate modele pentru osia motoare sunt
marcate și cu 3PMSF, pentru a menține stabilitatea și mobilitatea, indiferent de condițiile de vreme.

Servicii adiționale

O dată cu această lansare,
BFGoodrich prezintă nu numai anvelopele, ci și serviciile și sprijinul pentru
utilizatorii de camioane și flote. Este
foarte interesant faptul că, în 2018,
BFGoodrich rambursează anvelopa
de camion sau autobuz, dacă clientul
nu este pe deplin mulțumit, în primele
100 de zile după cumpărare.

Cine este
BFGoodrich?

CONSTRUCȚII

Concepută pentru activitățile de pe
șantierele de construcții, anvelopa
este prezentată ca fiind extreme de
robustă, fiind testată, cu
rigurozitate, de către producător,
pe circuitele din Africa.

URBAN

Modelul adaptat pentru autobuzele
de pasageri are pe lista de plusuri
siguranța și zgomotul la rulare
redus. Totodată, dispune de
protecție suplimentară laterală și
este echipată cu un chip RFID,
pentru o întreținere ușoară a
pneurilor și gestionarea
inventarului.

Compania a început să producă
anvelope în Akron, Ohio – SUA, în
1870, și este un brand de anvelope
de camioane de peste 80 de ani. În
prezent, brandul are o puternică notorietate în lume pe piața de anvelope
de camioane, unde înregistrează vânzări de peste 1,6 milioane de anvelope
pe an (piața din Europa nu este inclusă). Această lansare confirmă transformarea brandului BFGoodrich în
brand complet, dedicat autoturismelor,
autovehiculelor 4x4 și camioanelor.

Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Noul val de
soluții telematice

Soluțiile telematice evoluează rapid, având o influență decisivă
asupra performanțelor firmelor de transport. Astăzi, alegerea unei
soluții telematice nu mai poate fi privită ca o simplă achiziție –
găsirea celui mai bun raport preț – calitate – ci trebuie luate în
considerare numeroase alte aspecte: cât de bine se pliază pe
specificul firmei, cât de precise sunt informațiile oferite, cât timp
vor economisi dispecerii și responsabilii cu flota și, foarte
important, ce potențial are furnizorul să dezvolte, în continuare,
soluția pentru a menține firma în zona competitivă.

A

ți observat, bineînțeles, faptul
că am omis unul dintre elementele cele mai des invocate, la implementarea unei soluții telematice – monitorizarea consumului de
carburant. Consider că acest aspect
a fost (sau ar fi trebui să fie), de mult,
depășit. O soluție modernă telematică
ar trebui, astăzi, să creeze oportunitatea unei continue îmbunătățiri a
performanțelor șoferilor, prin implicarea
în procesul de pregătire a acestora.
Simpla monitorizare a consumului și
a eventualelor sustrageri de motorină
reprezintă un aspect, în continuare,
important, însă prea banal pentru a
mai ocupa o poziție principală, în
cadrul unei soluții telematice moderne.
Un parteneriat reușit între transportator și furnizorul soluției telematice
ar trebui să asigure un flux neîntrerupt
al inovației, având ca origine ambii
parteneri – furnizorul răspunde solicitărilor companiei de transport și, în
același timp, aceasta din urmă este
receptivă la recomandările furnizorului,
care are avantajul de a centraliza
nevoile (experiența) unui număr mare
de transportatori.

care își doreau un anumit produs”, a
arătat Liviu Damian, director comercial
Int. Transporte Popovici.
Compania de transport a realizat
cât de complicat este să lucrezi, în
paralel, cu mai multe soluții, în special
în zona de dispecerat, și a decis în favoarea soluției care oferea cea mai
bună acuratețe, complexitate și viteză.

„Fiecare sistem își are tipicurile lui,
propriile sisteme de raportare, lucrează cu alți parametri, apar erori... În
plus, să ai informația actualizată, în fiecare minut, la nivelul dispeceratului,
înseamnă foarte mult (WebEye asigură acest lucru). Sunt situații în care
dispecerul, din fața monitorului, ghidează șoferul, pentru a ajunge la locul

Evoluție etapizată

Piața din România s-a dezvoltat
mult, în ultimii ani, pe acest segment,
tot mai multe firme (indiferent de dimensiuni) orientându-se către produsele Premium. Un exemplu interesant
este oferit de colaborarea dintre
WebEye și Int. Transporte Popovici.
„Este o colaborare lungă cu
WebEye, din 2010. Schimbarea de
flotă și apariția de noi clienți au făcut
ca relația să evolueze etapizat, până
când am ajuns ca întreaga flotă să fie
monitorizată prin WebEye. Practic, s-a
lucrat, o vreme, în paralel, cu mai multe sisteme, mai ales că existau clienți
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de încărcare / descărcare, astfel că
momente critice pot fi rezolvate foarte
repede. Dispecerii sunt mulțumiți de
aplicație. În plus, beneficiem de rapoarte foarte utile, precum cel referitor
la rute și la stilul de condus”, a completat Liviu Damian.

Soluția WebEye oferă informații
precise legate de consum și alimentări
(cantitate, poziție, loc, oră), însă cea
mai importantă realizare este legată
de monitorizarea stilului de conducere.
„Pe partea de stil de conducere,
există rapoarte complexe, unde sunt
evidențiate problemele. Astfel, sunt
foarte ușor de prioritizat intervențiile,
acolo unde acestea sunt necesare.
Soluția WebEye a ajuns foarte departe,
la acest capitol”, a declarat Levente
Gall, directorul general WebEye pentru Europa Centrală și de Est.
La o flotă de peste 140 de camioane, o singură persoană verifică performanțele șoferilor, în cadrul Int.
Transporte Popovici.
„Șoferii sunt verificați de către o
persoană care are experiență în zona

ZONA IT

Stil de conducere,
în-detaliu

Levente Gall, directorul general WebEye CEE:

„WebEye este foarte aproape de a acoperi toate informațiile solicitate de
către transportatori – consum, stil de conducere, tahograf... Practic, soluția
noastră poate acoperi informațiile pe care unele companii de transport le
obțin, astăzi, prin utilizarea a 2 sau 3 soluții telematice, în paralel.
Există firme care au achiziționat o soluție GPS doar pentru monitorizarea
carburantului. Întâlnim, de asemenea, firme de transport care își dotează
camioanele cu un al doilea (al treilea) sistem GPS, doar pentru taxa din
Ungaria.
O dată ce au implementat WebEye, clienții noștri au renunțat la toate celelalte
soluții utilizate anterior. Inclusiv datele ce trebuie transmise către firma din
Ungaria care gestionează taxele de drum reprezintă un capitol acoperit de
WebEye. Avem, inclusiv, o persoană dedicată pentru oferirea de suport
(consultanță) clienților din România, pe această temă.”

de condus și cunoaște traseele, iar
ținta principală este îndrumare a persoanelor care nu se încadrează.
WebEye oferă un modul special dedicat acestei activități, care asigură
identificarea cu ușurință a eventualelor
probleme. Practic, știi cu precizie ce
recomandări să dai șoferilor, pentru
a-și îmbunătăți performanțele”, a explicat Liviu Damian.

Beneficii pentru
dispecerat

Deși, la prima vedere, o soluție
telematică are legătură, în primul rând,
cu autovehiculele și șoferii, astăzi,
produsele moderne oferă plusuri importante pe partea de dispecerat.
Modulul special dezvoltat de
WebEye pentru dispeceri, pe lângă
localizarea camioanelor pe hartă, calculează și estimează, în mod automat,
timpii rămași de conducere până la
pauzele obligatorii, iar datele sunt actualizate din minut în minut.
Și asta nu este tot. Int. Transporte
Popovici pune accent pe acuratețea
informațiilor transmise între angajați
și către clienți. În dispecerat, lucrează
12 persoane și fiecare dispecer gestionează un client, având în exploatare
flota dedicată acestuia.

„Acest model, client – flotă – dispecer, creează stabilitate și o bună
cunoaștere între angajații clientului,
șoferi și dispecer. Activitatea este mai
ușor de gestionat, iar clienții noștri au
acces la toate informațiile relevante
legate de transport.”, a explicat directorul comercial Int. Transporte
Popovici.
Viteza cu care informațiile ajung
la șoferi este foarte importantă, iar
soluția telematică oferă răspunsul
așteptat.
„Comunicarea este foarte rapidă
între dispecer și șoferi, mesajele vin
și pleacă la nivel de secundă, aplicația
fiind instalată pe calculatoarele firmei”,
a arătat Levente Gall.
Șoferii Int. Transporte Popovici au
telefoane smart, cu adrese de e-mail,
unde primesc informații legate de
cursele pe care trebuie să le efectueze, sau utilizează terminalele WebEye,
parte din flotă fiind dotată cu aceste
dispozitive.
„Ținta noastră este ca inclusiv locul
de încărcare / descărcare să fie importat automat într-un sistem de navigație dedicat vehiculelor comerciale.
Vom uniformiza sistemul utilizat la nivelul firmei, astfel încât șoferul și dispecerul să aibă acces la aceleași hărți
/ informații”, a precizat Liviu Damian.

iulie 2018 ......................................................................................................................................................
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Iar WebEye este foarte aproape de
lansarea unui produs în acest sens.
Noua aplicație Truck Navigator reprezintă o soluție ce lucrează împreună cu
Map & Guide și, astfel, traseele, definite în Map & Guide de către dispecer,
pot fi trimise direct la camion, în sistemul
de navigație utilizat de către șofer.
„La nivel de dispecerat, transportatorii vor utiliza Map & Guide, la fel
ca și până acum, iar, din aplicația de
desktop, ruta poate fi trimisă direct în
aplicația șoferului (pe tableta instalată
în cabină), datorită aplicației Truck
Navigator. Soluția este atractivă, mai
ales că mulți transportatori utilizează,
în dispecerate, Map & Guide. Softul
furnizat de WebEye a putut fi dezvoltat
ca urmare a unui parteneriat cu PTV
Group”, a declarat Levente Gall.

„Platforma WebEye 2 are în vedere o modernizare, nu numai din punct
de vedere estetic. Practic, păstrând conținutul (informații, funcții, rapoarte etc.)
produsul va fi accesat de pe o platformă
mult mai modernă și mai prietenoasă
cu utilizatorii și, totodată, mai personalizată pe client. Design-ul și structura
sunt de ultimă generație și nu este
vorba doar de imagine, mai ales că
inovațiile ce urmează să fie lansate vor
fi disponibile doar pe această nouă
platformă”, a arătat Levente Gall.

Aplicațiile ce urmează să fie
lansate o dată cu noua platformă reprezintă un nou pas înainte, spectaculos.
Descărcarea datelor din tahograf,
posibilă și astăzi, va deveni automată.
„Flotele vor putea beneficia de un
serviciu de descărcare automată. Aplicația se conectează cu un card de
companie, iar angajații firmei de transport nu mai trebuie să facă nimic. Aplicația va descărca datele cu o anumită
periodicitate, pentru a fi, permanent,

Accent pe
management

Rapoartele oferite de soluția telematică au impact semnificativ asupra
deciziilor manageriale. Sunt monitorizate, cu atenție, consumurile de carburant și depășirile de kilometri.
„Pentru viitor, am avea nevoie de
un raport privind centralizarea timpilor
de conducere. Astfel, am putea vedea
cum și-a folosit programul fiecare conducător auto. Sunt multe restricții legale, diurnele sunt acordate pe zi și îți
dorești ca programul de condus să fie
cât mai bine utilizat”, a completat Liviu
Damian.
Iar WebEye răspunde, din nou,
„prezent”, prin Platforma WebEye 2,
ce va fi lansată anul acesta.
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Liviu Damian, director comercial Int. Transporte
Popovici:

„Optimizare înseamnă o îmbinare de multe elemente, pe care le monitorizăm
și le îmbunătățim în fiecare zi.”
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Soluția WebEye oferă numeroase
opționale. La nivel de mașină, pe
lângă echipamentul standard, pot
fi montate: sonde pentru rezervor,
senzori pentru uși, monitorizare
temperatură, tabletă pentru
comunicarea cu șoferul și
navigație, sistem scanare și
statusuri...

Un accent special se va pune pe
oferirea de instrumente dedicate persoanelor de decizie.
„Vom dezvolta generarea unor
rapoarte automate, pentru ilustrarea
eficienței, consumului, costurilor, tendințe pe întreaga flotă”, a arătat
Levente Gall.
Evoluția soluțiilor telematice face
posibilă urmărirea unui set nou de
informații de către managerii firmelor
de transport. De exemplu, în special
la companiile mari, managerii de flotă
vor urmări, zi de zi, camioanele care
staționează și cât timp fac acest lucru.
„Un client ne-a cerut să identificăm
mai accentuat, pe hartă, camioanele
care staționează nejustificat, iar soluția
WebEye poate, deja, să facă acest
lucru. Totodată, există un raport în
care se evidențiază cât din timpii disponibili pentru condus au fost, efectiv,

utilizați (camionul a rulat). Astfel, se
poate îmbunătății eficiența, în ceea
ce privește timpii destinați condusului”,
a spus Levente Gall.
Un alt raport important, solicitat mai
ales de companiile mari, este legat de
așteptări / staționări la descărcare.
La solicitarea și cu acceptul transportatorilor, WebEye poate asigura
interfațări cu clienți ai acestuia și,
astfel, expeditorul poate urmări poziția
camionului, traseul mărfii etc.
„Soluția a devenit atât de complexă, încât există companii care au
decis formarea unor persoane special
pentru gestionarea completă a rapoartelor disponibile. Aceste persoane se
asigură că fiecare departament în parte utilizează, în mod complet și optim,
aplicația WebEye”, a concluzionat
Levente Gall.
Din punct de vedere al dotărilor și
procedurilor, WebEye este, astăzi, la
cel mai înalt nivel de securitate posibil.
Pentru partea de infrastructură IT și
mentenanță, a fost obținut un certificat
ISO 27001, iar serverele sunt gestionate de către o companie terță, specializată.
Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
PUBLICITATE
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în regulă, conform Regulamentului
561”, a explicat Levente Gall.
De asemenea, urmează o îmbunătățire și pe partea de ETA (timpul
estimat pentru ajungerea la destinație).
„Suntem avansați cu acest produs,
noua soluție fiind dezvoltată alături de
unul dintre clienții noștri mari. În acest
sens, există numeroase solicitări, multe venind din zona transportului de
distribuție (vehicule comerciale ușoare). Până la finalul anului, această
funcționalitate va ajunge atât de complexă, încât va putea acoperi toate
necesitățile – firme de transport pe
distanțe lungi, medii și distribuție locală”, a precizat reprezentantul
WebEye.
Vor apărea îmbunătățiri la schimbarea automată a statusurilor, cum
ar fi „pornire”, „sosire”, „abatere” sau
„întârziere”, vizând anumite puncte
intermediare, setate în prealabil.
Funcția ETA va monitoriza desfășurarea cursei, în funcție de aceste
puncte presetate, schimbând, automat, statusurile. Acest lucru va permite transportatorilor să reacționeze
proactiv, pentru remedierea eventualelor probleme și / sau pentru informarea clientului.

INFRASTRUCTURĂ

Finanțare europeană
pentru Târgu Mureș –
Câmpia Turzii
Corina Crețu, comisarul european pentru Politică Regională, a
aprobat, din Fondul de coeziune, peste 246 milioane euro, pentru
construirea secțiunii de autostradă ce leagă localitățile Târgu
Mureș, Ogra și Câmpia Turzii.

P

roiectul are în vedere construirea unei porțiuni de 51,8 km
de autostradă cu două benzi
pe sens de circulație, între orașele
Târgu Mureș și Câmpia Turzii, plus o
secțiune de 4,7 km în apropierea orașului Târgu Mureș.
Autostrada Târgu Mureș – Câmpia
Turzii va face parte din Coridorul 9 –
Rin – Dunăre, ce leagă Strasbourg
de Constanța, în cadrul rețelei de
transport pan-european. Proiectul va
fi finalizat până în octombrie 2019.
Corina Crețu a declarat că „acest
tronson, atât de așteptat, poate intra,
de mâine, în linie dreaptă, pentru că
banii intră în bugetul național”, însă
„n-avem un proiect depus la CE pentru
Târgu Mureș – Iași, așteptăm un răspuns din partea Guvernului României”.
„Noi ne-am oferit, pentru această
perioadă de programare, să realizăm
studiul de fezabilitate. Proiecte noi nu
mai avem. Din păcate, pentru miliardele de euro pe care le avem la dispoziție pentru infrastructura mare, am
primit spre aprobare, în cei 4 ani, de
când sunt comisar european, doar
patru proiecte, din care, astăzi, s-a
aprobat cel de-al treilea. Primul proiect
aprobat vizează un tronson de cale
ferată, iar cel de-al doilea – Autostrada
Sebeș – Turda, în valoare de 272 mi-

Corina Crețu, Comisar
european pentru
Politică Regională:

„În timpul mandatului meu de
comisar european, am primit spre
aprobare doar proiecte de peste 50
de milioane euro – patru proiecte
majore”.
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lioane de euro”, a precizat Corina
Crețu, la Parlamentul European.
Cel de-al patrulea proiect aflat la
aprobare este linia de metrou Gara
de Nord – București Otopeni și se află
în faza de evaluare. „Așteptăm proiecte noi, pentru că, deocamdată, România consumă banii pentru Infrastructură Mare pentru proiectele fazate,
care ar fi trebuit să se termine din bugetul 2007 – 2014. Pentru că nu erau
terminate – unele erau la 50%, altele
la 70%, în proiectele de infrastructură
am introdus și proiectele de canalizare
și apă. Am fazat proiecte în valoare
de 2 miliarde euro. Deci, vestea bună
este că aceste proiecte se vor încheia,
vestea proastă este că, deja, consumă
din bugetul 2014 – 2020”, a avertizat
comisarul european.
România beneficiază de o alocare
de peste 22 miliarde euro, în cadrul
politicii de coeziune pentru perioada
2014 – 2020. Proiectele de infrastructură mare din domeniul transporturilor
urmează a beneficia de 5,1 miliarde
euro.

Echipamente pentru
investigarea
infrastructurii rutiere

CNAIR va achiziționa, până în luna
iunie 2019, din fonduri europene nerambursabile în valoare de 36.777.836,55
lei (inclusiv TVA), 25 de echipamente
pentru investigarea infrastructurii rutiere.

Centura Ștei, la
aprobare

CNAIR a elaborat și depus
Aplicația de Finanțare pentru
proiectul „Varianta de Ocolire
Ștei”, în valoare de 352.234.265,61
lei (inclusiv TVA). Centura rutieră
va avea 27,23 km – drum nou cu
câte o bandă pe sens – și 13
poduri, 5 pasaje, 2 viaducte și 2
parcări, ce vor crește
accesibilitatea și viteza de
deplasare pentru traficul de tranzit
pe DN76, în zona localității Ștei.

Este vorba despre 3 echipamente
pentru măsurarea planeității și rugozității
suprafeței de rulare a drumurilor; 2
pentru determinarea planeității (longitudinal / transversal), rugozității și a geometriei drumurilor; 8 pentru determinarea rugozității suprafeței de rulare,
prin măsurarea coeficientului de frecare
GRIP NUMBER; 3 pentru determinarea capacității portante, tip Falling
Weight Deflectometer; 2 pentru evaluarea stării de degradare cu sistem de
prelucrare automată / manuală a imaginilor; 2 pentru determinarea continuă a
coeficientului de luminanță retroreflectată RL a marcajelor rutiere; 5 pentru
determinarea vizibilității pe timp de noapte pentru indicatoarele rutiere.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

...................................................................................................................................................... iulie 2018

Pericolul insolvențelor

Barometrul „Insolvența în România. Cauze, efecte și perspective în
2018” trage un semnal de alarmă privind pericolul insolvențelor, pe
fondul mirajului creșterii economice.

Comerțul și reparațiile
auto, în top

Potrivit datelor ONRC, numărul
insolvențelor a crescut, în primele cinci
luni din 2018, cu 11,97%, comparativ
cu perioadă similară din 2017, ajungând la 3.686.
Cele mai multe au fost în comerțul
cu ridicata și amănuntul și în repararea
autovehiculelor și motocicletelor:
1.130 (+13,68%).
Anul trecut, au intrat în insolvență
9.102 firme și PFA, în creștere cu
8,73% față de anul precedent.

Firme suspendate sau
dizolvate

Indisciplina financiară,
cauza principală

Întrebați care sunt motivele pentru
care firmele ajung în incapacitate de
plată, 64% dintre respondenții barometrului Frames & KeysFin, realizat în perioada 15-20 iunie 2018, au indicat, în
primul rând, indisciplina financiară. „Există mulți oameni de afaceri care, pe de
o parte, au lacune în materie de knowhow de business, iar acest lucru se repercutează asupra dinamicii afacerii. Pe
de altă parte, există mulți investitori care
încearcă să «fenteze» cu bună-știință
regulile afacerilor, în tentativa de a-și
maximiza veniturile, iar acest lucru afectează mai ales firmele cu un capital redus, dependente de fluxul financiar
obișnuit”, au declarat reprezentanții companiilor chestionați în cadrul barometrului Sierra Quadrant.

Venituri
supraestimate

Supraestimarea veniturilor, informarea precară privind partenerii de afa-

Potrivit datelor ONRC, dincolo de
situația insolvențelor, în primele 5
luni din 2018, și-au suspendat
activitatea 8.364 de firme
(+30,81%), dintre care 1.406 numai
în luna mai.
Alte 15.751 firme au fost dizolvate
(+59,49%), iar, dintre acestea,
3.098 au fost dizolvate numai în
luna mai.

ceri și acordarea excesivă de dividende, fără a ține cont de dinamica financiară a afacerilor, sunt alte motive pentru
care tot mai multe firme ajung în incapacitate de plată. Întrebați dacă au avut
parteneri de afaceri aflați, la un moment
dat, în insolvență, 45% dintre cei chestionați au răspuns afirmativ, în special
cu parteneri din sectorul comerțului cu
ridicata și amănuntul. Altfel, 63% dintre
respondenți au declarat că insolvența
partenerilor lor le-a afectat activitatea,
dat fiind că aceștia nu au mai reușit să
achite sumele datorate.
Alte măsuri preventive indicate
sunt gestionarea responsabilă a investițiilor, optimizarea cheltuielilor și dimensionarea corectă a finanțării bancare (gradul de îndatorare).

BAROMETRU

N

umărul firmelor care se confruntă cu dificultăți financiare
crește de la o lună la alta,
potrivit majorității reprezentanților companiilor chestionați de Frames Media
Network și KeysFin, într-un sondaj privind percepția investitorilor asupra
insolvențelor, realizat pentru Sierra
Quadrant, unul dintre principalii jucători din piața insolvenței.
Astfel, 107 dintre cei peste 150 de
oameni de afaceri chestionați au declarat că se așteaptă la o creștere a numărului insolvențelor în următoarea
perioadă, pe fondul evoluției blocajului
financiar din economie. „Întârzierile la
plată sunt tot mai mari, iar această
situație afectează puternic sectorul
IMM-urilor (90% din economie), mai ales
firmele care au grad de siguranță
financiară foarte redus, care trăiesc de
la o factură la alta”, este una dintre
concluziile studiului.

Cum evită
incapacitatea
de plată

Întărirea disciplinei financiare este,
în opinia a 74% dintre cei chestionați,
principala măsură preventivă. Dar și o
gestionare mai bună a relațiilor de
afaceri este extrem de importantă, în
acest demers. ,,Este esențial să te informezi, în prealabil, cu cine vrei să faci
afaceri, care este situația financiară a
partenerului de business, dacă are
probleme juridice. Pe de altă parte, este
necesară o mai bună estimare a
dimensiunii afacerii, multe companii
intrând în insolvență pentru că și-au supraestimat veniturile, au avut așteptări
mult prea optimiste legate de potențialul
economic al industriei, al locației sau al
partenerilor, furnizori și clienți”, a declarat
Ovidiu Neacșu, asociat coordonator al
Sierra Quadrant, practician de peste 20
de ani în domeniul insolvenței.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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Cum creăm profit pentru
clienții noștri?

În calitate de antreprenori sau manageri, întrebarea pe care ne-o
punem, de cele mai multe ori, este: „cum generez mai mult profit
pentru compania mea?”. Astăzi, vă propun să inovăm și să creăm o
nouă abordare, centrată pe întrebarea obsesivă: „cum pot sa creez
(mai mult) profit pentru clienții mei?”.

A

tunci când avem răspunsuri
la această întrebare și decidem să lucrăm continuu astfel, tot ceea ce înseamnă relația cu
clienții actuali, abordarea de noi clienți
sau argumentele vânzării sunt diferite
și te situează la un alt nivel, superior
aceluia de furnizor de servicii de transport.
Această nouă abordare înseamnă,
desigur, lucru suplimentar. Înseamnă
cunoașterea, în profunzime, a afacerii
clientului și înțelegerea a ceea ce se
află dincolo de prețul / kilometru sau
prețul / tonă, la care se uită atât de atent logisticianul sau producătorul.
Am observat în orice domeniu, iar
în transporturi este, cu siguranță, la fel:
cu cât crește calitatea serviciilor, cu
atât exigența clientului crește, în
același nivel de preț / ofertă financiară.
În această situație, o relație umană
puternică, alături de o analiză riguroasă periodică a relației de afaceri, a
indicatorilor de performanță și o propunere solidă pentru viitor sunt ingrediente care decid profitabilitatea ta cu
acel client, în etapa următoare.

Întrebări...
răspunsuri... ecuații

Ce știi despre clienții clienților tăi?
Interni sau externi? Care este raportul
între timpul de livrare și cost? Ce alți
parametri sunt importanți pentru ei?
Tehnic, rezolvi jumătate din ecuație.
Doar jumătate... pentru că, alături de
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Ioana
Arsenie

caracteristici și beneficii, experiența
contează în proporție tot mai mare!
Ce experiență creezi clienților
tăi și clienților lor?

De la primul contact cu compania
ta, până la prima comandă, la livrare,
plată și after service?
Îmi amintesc de modul în care se
desfășura relația cu transportatorii, în
2006, ce limbaj aveau șoferii, faptul că
nu aveau telefon sau nu răspundeau /
nu aveam nicio informație cu privire la
statusul livrării, ce să mai vorbim de
marfa deteriorată... lucrurile au evoluat
de atunci.
Tehnologia este, acum, o componentă – cheie pentru servicii superioare de transport.
Un element sensibil, care te poate
ajuta în poziționarea corectă a ofertei
tale, este cunoașterea profitabilității cli-

enților tăi și, mai departe, cât reprezintă bugetul de transport în cifra lor de
afaceri și cu ce marjă brută rămân. Sunt
informații la care nu ai acces direct, dar
o buna relație și cunoaștere a industriei
și clientului pot aduce câteva repere, în
acest sens. Cred că este important să
acorzi atenție acestor lucruri, pentru a
ști care este elasticitatea cererii tale, la
o propunere de creștere a prețului.

În final, ești
important!

Mergând mai departe, strategia ta
trebuie să includă zona de risk management, respectiv alternative la concentrarea pe un client, o rută, o industrie etc.
Ca să poți să decizi în mod agil, ai
nevoie de măsurători, de parametri financiari și non-financiari, cuprinși într-un Tablou de Bord permanent actualizat și analizat – un subiect pe care
l-am tratat în cea de-a doua ediție a
„Ghidului pentru managerul de transport
și logistică”, publicat de revista Ziua
Cargo, în ianuarie 2018. Articolul îl puteți
citi inclusiv pe site-ul www.ziuacargo.ro.
Ai puterea de a influența relația
între clienții tăi și clienții acestora, beneficiarii produselor lor, transportate de
tine. Ești parte din valoarea pe care
o oferă clienții tăi în piață. Astfel, influențezi direct profitul lor!
Ioana ARSENIE
www.ioanaarsenie.ro
Tel.: 0727 765 520

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.
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Agresivitatea verbală
și colaboratorii...

V

reau să ne îndreptăm atenția
către fenomenul agresivității...
nu la volan, ci la telefon (agresivitate verbală). Nu în comunicarea
cu șoferul, ci în comunicarea dintre
firma de transport și casa de expediție.

Andreea
Gheorghe

Casa de expediție –
firma de transport

Aceste reacții se întâmplă pentru
că stresul, tensiunile și frustrările își
pun amprenta. Comportamentul agresiv poate avea în spate o stare de
frustrare, stres.
De cele mai multe ori, răutățile verbale vin de la casa de expediție către
transportatori, în momentul în care
transportatorul întreabă de efectuarea
plății transportului pe care acesta l-a
efectuat. Presiunea, stresul este pe
ei, pe imaginea lor, ca firmă, se simt
frustrați, pentru că intervine neputința
de a plăti la timp un transport efectuat,
poate, acum 2-3 luni. De partea cealaltă, se află transportatorul, revoltat,
deoarece a trecut, poate, o lună de la
scadența facturii, iar marfa a ajuns la
timpul cerut de casa de expediție, și
nu peste o lună.
Astfel, apare mecanismul psihic
numit „luptă sau fugi”. Pot apărea
două situații de apărare, în cazul în
care plata nu poate fi efectuată. Fie
casa de expediție nu mai răspunde
transportatorului o perioadă sau deloc,
fie se ajunge la ceartă. În ultimul caz,
apare și agresivitatea verbală, implicit
tensiunea, stresul la locul de muncă,
iar, de aici, fiecare persoană nu mai
aderă la valorile firmei, ci transformă
discuția în ceva personal, amplificând
și mai mult stresul care există, deja,
în domeniul transporturilor.

Firma de transport –
casa de expediție

Atunci când camionul nu ajunge la
timp la încărcare / descărcare, casa
de expediție este interesată, în primul
rând, de propriul contract cu clientul;
așa că, atunci când firma de transport
îi comunică faptul că șoferul s-a oprit,
pentru o pauză de 45 minute, sau a
făcut pană, discuțiile încep, tonul se
schimbă, apare presiunea, întrebări
cum ar fi: de ce nu a comunicat la
timp acest lucru sau de ce nu a cal-

culat programul, astfel încât să își ia
o marjă de eroare, sau de ce a mai
acceptat marfa, și așa mai departe.
Acest stres din transporturi, de la
client – casă de expediție – transportator – șofer, îmi amintește de o anecdotă destul de des întâlnită. Un om,
care a fost umilit de șef, nu a reacționat, însă a ajuns acasă și a început
să își certe soția. Aceasta, la rândul
său a țipat la copil, care, în loc să-i
răspundă mamei sale, a lovit câinele,
iar câinele a reacționat mușcând poștașul.
Printre neînțelegerile care au loc
zilnic și pot fi rezolvate cu o bună
comunicare, și nu cu agresivitate, este
și momentul în care dispecerul firmei
de transport ia legătura cu dispecerul
casei de expediție pentru o marfă, iar
acesta din urmă nu are toate detaliile
privind marfa respectivă (greutate, dimensiuni), în special preț transport.
Transportatorul cotează, însă nu are
nici o siguranță pe marfa respectivă.
De cele mai multe ori, casa de expediții nu anunță transportatorul dacă a
fost bună cotația lui sau dacă marfa
„a fost rezolvată de client”, sau dată
către un alt transportator.
Dacă situația este, însă, inversă,
adică expeditorul reușește să obțină
marfa de la client cu cotația transportatorului, după îndelungate discuții,
însă transportatorul a obținut, între
timp, o altă marfă, este pasibil de a fi
publicat pe Bursa de Transport.

Motive

Reacții de agresivitate verbală mai
apar și din cauza:
- nepregătirii profesionale prin cunoștințe: trasee, distanțe, timpii de
condus, monitorizare etc. – care, în
transport, înseamnă costuri, prin informații eronate, probleme neconștientizate;

John Dollard: „De câte ori efortul
unei persoane de a atinge un scop
este blocat, se activează un impuls
agresiv care motivează
comportamentul de înlăturare a
obstacolului care a determinat
frustrarea.”

- nepregătirii profesionale prin comunicare, vocabular.

Măsuri

Pentru evitarea neprofesionalismului și a comunicării agresive cu
colaboratorii, este necesar:
- să conștientizăm că fiecare dintre
noi este o bucată dintr-un lanț și că
trebuie să îl facem puternic, nu să se
rupă;
- să avem o comunicare deschisă:
„Nu avem încă plățile. Abia așteptăm
sa ne putem achita transportul efectuat de dumneavoastră! Ați ajuns la
timp, totul a fost în regulă. Vă ținem
la curent!”;
- să avem o comunicare promptă:
în niciun caz să încetăm să mai răspundem la telefon, pentru că dispare
toată siguranța de care cu toții avem
nevoie (atât dispecerul, cât și expeditorul);
- să lucrăm asumat;
- să ne punem în locul celuilalt:
transportatorul are nevoie, pe de o
parte, de recunoaștere (pentru că a
ajuns la timp, marfa a fost în regulă)
și de siguranță, pe de alta (de încasare
a plății); putem să ne folosim, în comunicarea noastră, de aceste două
nevoi. De asemenea, și expeditorul
are nevoie de siguranță, dar a livrării
în timp util. Folosiți empatia în comunicare!;
- o bună pregătire profesională,
încât să cunoaștem tot ce ține de
acest domeniu, de la distanțe, trasee,
la timpi de conducere, de odihnă, și
să căutăm, în fiecare zi, să fim cu
informațiile, legile actualizate. Acest
aspect aduce performanță firmei,
inclusiv membrilor echipei, iar comunicarea cu un colaborator se transformă în comunicare profesională.

CONSULTANȚĂ

Comunicarea în transporturi s-a schimbat. Acum câțiva ani,
seriozitatea și comunicarea profesională (promptă, cunoștințe,
informare) erau la putere, iar zicala „vorba e semnătură” era o acțiune.

Andreea GHEORGHE

Psiholog specializat în psihologia

transporturilor

gheorghe.andreeaioana@yahoo.com
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„Prețul” integrității!

Vorbim, adesea, despre integritate... în mediul social sau în
familie. Ce înseamnă „integritatea”? Răspunsul îl găsim, în mod
formal, în dicționare: însușirea de a fi integru; cinste, probitate;
incoruptibilitate. Cum se manifestă integritatea în viața socială și
profesională? Cui trebuie să demonstrezi cinste și probitate?
Răspunsul este simplu: în primul rând ȚIE.

C

um trebuie să faci dovada probității și a incoruptibilității?
Un exemplu, în acest sens, îl poate constitui un polițist din Bistrița –
Năsăud. Pe scurt: ofițerii de poliție
judiciară din cadrul Direcției Generale
Anticorupție (DGA) – Serviciul Județean Anticorupție (SJA) Bistrița –
Năsăud, sub coordonarea procurorului
din cadrul Parchetului de pe lângă
Tribunalul Bistrița – Năsăud, au prins
în flagrant, în data de 3 iunie 2018,
un șofer, în timp ce încerca să îl
mituiască cu 1.000 de euro pe un
polițist, ca să nu-i întocmească dosar
penal, pentru că a condus băut și a
lovit o mașină parcată.
Acțiunea de prindere în flagrant a
fost organizată în baza denunțului,
depus la SJA Bistrița – Năsăud, de
către un agent de poliție rutieră din
cadrul Inspectoratului Județean de
Poliție Bistrița – Năsăud – Poliția Municipiului Bistrița – Biroul Rutier, prin
care acesta sesiza faptul că, în aceeași zi, în jurul orei 03:05, un tânăr în
vârstă de 22 ani, în timp ce conducea
un autoturism pe raza municipiului
Bistrița, a pierdut controlul volanului și
a avariat un autoturism parcat regulamentar. În urma testării cu aparatul
etilotest, a rezultat că alcoolemia celui
aflat la volan era de 0,68 mg/l alcool
pur în aerul expirat. Tânărul a fost
condus la Spitalul Județean de Urgență Bistrița – Năsăud, unde i s-au
prelevat mostre biologice de sânge, în
vederea stabilirii alcoolemiei.

Loredana Marin

... urmarea. Merită?

Polițistul a dat dovada integrității
față de sine, față de profesie, față de
societate. Dar tânărul? Dacă, în drumul său, întâlnea persoane, și nu un
autovehicul, dacă „permisul” pentru el
are „prețul” de 1.000 de euro, oare
viața unui om ce „preț” are, în accepțiunea sa?
Prețul pe care el îl poate, însă, plăti
pentru darea de mită, conform art. 290
alin. (1) Cod penal, este „închisoare de
la 2 la 7 ani”. Dilema care ia naștere,
în mintea oricărui cetățean onest, este
dacă pedeapsa este prea mare, prea
mică sau un „preț” corect pentru lipsa
de integritate? Dacă, în locul autovehiculului, ar fi fost cineva drag, un
membru al familiei celui în cauză sau
a noastră, a cititorului, cum am aprecia
„prețul” integrității?

Concluzie

Propunerea și...

În intervalul de timp cuprins între
momentul constatării evenimentului
rutier și până după prelevarea ultimei
mostre de sânge, autorul faptei a promis, în mod repetat, agentului de poliție suma de 1.000 euro, pentru ca
acesta să nu-i întocmească dosar pe-
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sizat fapta la DGA – SJA Bistrița –
Năsăud.
Față de tânărul prins în flagrant,
a fost dispusă măsura preventivă a
reținerii pentru o perioadă de 24 h,
pentru cercetări privind săvârșirea
infracțiunii de dare de mită.

nal, pentru comiterea infracțiunii de
conducere a unui autovehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.
Agentul de poliție a refuzat categoric, de fiecare dată, oferta și a se-

Un lucru este cert: INTEGRITATEA
nu este de vânzare și nici de cumpărat. Nu ne putem gândi în termeni
economici la ea! Este o valoare
morală, pe care trebuie să o formăm
și să o dezvoltăm pe tot parcursul
vieții, care nu are unitate de măsură
decât în fapte și comportament, pentru
că INTEGRITATEA este de NE...
PREȚUIT.
Comisar de poliție Loredana
MARIN
Direcția Generală Anticorupție
Serviciul Prevenire
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LOGISTICĂ

Gebrüder Weiss
România a
încheiat oficial
extinderea de
la Sibiu

ȘTIRI

SONDAJ CHEP: TRANZIȚIA ROMÂNIEI
LA INDUSTRIA 4.0
Peste jumătate din companiile
producătoare de bunuri de larg
consum, de retail și de servicii
conexe se află într-o etapă
preliminară a tranziției la
Industria 4.0 sau au introdus,
deja, unele măsuri, conform
unui sondaj realizat de către
CHEP România. 89% dintre
participanții la sondaj au
afirmat că mentalitatea și
rezistența la schimbare
constituie principala piedică pe
care piața românească trebuie
să o depășească în tranziția la
procesul de digitalizare a
producției și serviciilor.
Perspectivele de succes vor
crește, într-un mediu economic
favorabil, sunt de părere 44%
dintre respondenții cu poziții
manageriale, care au
menționat și importanța unui
cadru legislativ flexibil (42%).
Pe lângă mentalitate, 66%
dintre respondenți consideră
că provocarea cea mai mare e
recrutarea, instruirea și
retenția angajaților calificați. În
privința impactului în
organizație, 55% din
respondenți estimează că
departamentele de IT și cel de

INOVAȚIE MARCA
PALL-EX

Pall-Ex a făcut un salt uriaș spre
realizarea viziunii sale paneuropene, prin investiții
semnificative într-o nouă tehnologie
– dezvoltând primul software care
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Vânzări & Operațiuni vor fi
primele afectate. În opinia a
36% dintre respondenți,
tehnologiile cu cele mai mari
șanse de implementare în
România, în următorii trei ani,
sunt internetul lucrurilor și big
data. Cu privire la schimbările
pe care le au în vedere în
următoarea perioadă, 72%
dintre participanții din middle
management au afirmat că
principala direcție este
retehnologizarea, urmată de
sustenabilitate, iar 85% din
respondenții cu poziții de
general management au
punctat ca principal focus
investițiile în software și în
aplicații, cum ar fi sistemele de
execuție pentru producție.

va aduce o transformare
semnificativă în ceea ce privește
transportul intercontinental de
marfă paletizată și va accelera
strategia de creștere internațională.
După 15 luni de dezvoltare,
Rețeaua Pall-Ex a lansat Nexus: un
mecanism ce va eficientiza
comunicarea între parteneri și
trasabilitatea, acționând ca o punte
între toate sistemele de transport
intern din Europa. Beneficiile includ
consolidarea capacității rețelei
internaționale de transport, prin
variante multi-lingvistice și multivalutare Pall-Ex Connect, precum

și înregistrarea fără efort a
proceselor de transport de marfă
intern și global. „Nevoia de a
dezvolta soluții tehnologice
avansate și ușor de folosit vine ca
răspuns la așteptările sporite ale
clienților. Facilitarea eficientă a
transporturilor transfrontaliere este
adevărată forță motrice din spatele
dezvoltării Nexus.”, a spus Danor
Ionescu, CEO Pall-Ex Romania.

3 TENDINȚE ÎN
DEZVOLTAREA
PARCURILOR
INDUSTRIALE

Viitorul dezvoltării sectorului
industrial al pieței imobiliare va fi
marcat de trei tendințe majore, în
2018: orientarea spre spații logistice
situate în interiorul orașelor,
expansiunea în afara zonelor
geografice tradiționale ale acestui
segment și consolidarea poziției
marilor dezvoltatori care deja sunt
activi în piață, potrivit previziunilor
Dunwell, agenția de brokeraj din
România specializată exclusiv pe
acest segment. Conform studiului
Dunwell, creșterea segmentului
industrial – logistic din imobiliare își
va păstra tendința din 2017, atât pe
termen scurt, cât și mediu.
Creșterea consumului, anul trecut,
cu 8,4% și o valoare a tranzacțiilor
din acest sector, în 2017, estimată la
240 milioane de euro sunt premisele
unui al doilea an record în dezvoltări
de spații logistice și industriale, cu
peste 500.000 mp estimați a fi livrați
până la finalul anului. Creșterea
prognozată va veni și din parcuri din
afara Bucureștiului, dezvoltatorii
extinzându-se, din ce în ce mai mult,
în orașe regionale puternice, aflate,
însă, în alte zone decât cele
tradiționale, din Vestul țării: Sibiu,
Brașov, Pitești. Infrastructura a fost,
în 2017, principalul obstacol în
dezvoltarea sectorului industrial: mai
puțin de 25 km de autostradă livrați,
doar 10% din cei 250 km promiși.
Această situație se va menține,
probabil, și în 2018, dacă guvernul
intenționează să-și continue politica
de investiții scăzute.
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Compania Gebrüder Weiss România a finalizat, la sfârșitul lunii iunie,
extinderea punctului său de lucru din Sibiu și are în vedere
dezvoltarea, în continuare, a soluțiilor logistice pentru industria auto.

P

e o suprafață de 4.500 mp, a
fost ridicat un nou terminal
logistic, inclusiv un centru de
cross-docking. Extinderea punctului
de lucru devenise necesară, ca urmare a cererii crescute pentru servicii de
logistică, în regiune. În anul 2017,
compania a derulat 605.442 de expediții, având o greutate totală de 1,2
milioane tone, ceea ce corespunde
unei creșteri de 11%, față de anul precedent.

Logistică full-service

La momentul înființării, ca birou de
expediții, Gebrüder Weiss România a
avut patru angajați, ajungând ca, de-a
lungul anilor, să devină una dintre cele
mai importante companii de logistică
full-service. Astăzi, compania are peste
600 de angajați, 11 puncte de lucru și
operează pe o suprafață logistică de
aproximativ 50.000 mp. „Pe lângă priceperea de care a dat dovadă echipa
din România, în dezvoltarea organizației naționale și în conceperea soluțiilor personalizate pentru clienți, deschiderea României către Europa
Centrală a favorizat, și ea, creșterea
companiei”, a explicat Thomas Moser,
Director regional pentru Europa de
Sud – Est / CIS la Gebrüder Weiss. În
special transporturile rutiere către
Germania, Austria, Franța, Bulgaria și
Ungaria reprezintă, astăzi, un segment
important din business.
Viorel Leca, director general
Gebrüder Weiss România:
„Mulțumită extinderii, putem veni
și mai bine în întâmpinarea
solicitărilor clienților și volumului
crescut de comenzi.”

EVENIMENT

Gebrüder Weiss România
a încheiat oficial
extinderea de la Sibiu

Viorel Leca, General Manager GW Romania și Gerd Bommer, Commercial
Adviser Austrian Ambassy în Romania la inaugurarea noului punct de
lucru din Sibiu

Aerian
și maritim

Nu numai segmentul de transport
rutier bifează creșteri. Divizia Air &
Sea a cunoscut o evoluție accentuat
pozitivă: din anul 2014, volumul de
expediții aeriene și maritime a crescut,
anual, cu peste 25%. În 2017, transportul de containere TEU a înregistrat
o creștere de 50%, față de anul precedent. În acest context, Gebrüder
Weiss a extins structura Air & Sea a
întregii organizații naționale și a mărit,
în continuare, personalul. Pornind din
România, Gebrüder Weiss le deschide
clienților accesul către cele mai importante destinații ale lumii. Astfel, de
patru ori pe săptămână, compania
realizează transport containerizat în
regim de grupaj (LCL) între China /
Hong Kong și Portul Constanța, de la
Marea Neagră. Din Constanța, prin

intermediul Canalului Main – Dunăre,
este asigurată legătura către cele mai
importante orașe – port din Europa
Centrală, Marea Nordului și destinații
de peste ocean. În domeniul transportului maritim, Gebrüder Weiss se
situează, deja, pe locul al treilea, în
clasamentul furnizorilor de servicii logistice de pe piața locală.
Numărând circa 7.000 de angajați,
150 de filiale proprii și o cifră de afaceri
anuală preliminară de 1,55 miliarde
de euro (2017), Gebrüder Weiss se
numără printre companiile de top din
domeniul transporturilor și logisticii din
Europa.

Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Specializare pentru
industria auto

În anul 2017, echipa Gebrüder
Weiss România a organizat 57.000
de expediții auto, reprezentând o
greutate totală de 125.800 de tone.
Doar punctul de lucru din Arad are
100 de angajați, care se ocupă de
derularea serviciilor de logistică
auto de mare complexitate. În
același timp, în cadrul punctului
de lucru din Cluj, care ocupă o
suprafață logistică de peste 2.500
mp, a fost perfectată, de curând,
extinderea colaborării cu un mare
grup tehnologic, cu accent pe
industria auto.
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SIGUR... pe depozitul tău

În numărul trecut, am abordat elemente care trebuie avute în vedere
atunci când te confrunți cu decizia de a deschide un depozit. Securitatea
o vom aborda, însă, separat, pentru că este un domeniul complex, care
poate face diferența între o investiție de succes și una cu probleme.
Despre cum poți să fii câștigător din acest punct de vedere, am discutat
cu ocazia conferinței Ziua Cargo, din mai, de la Poiana Brașov.

D

acă abordezi corect securitatea în firmă, vei avea surpriza
să descoperi că investițiile nu
sunt atât de mari. În plus, vei putea
identifica inclusiv reduceri de costuri,
prin eliminarea evenimentelor nedorite. Și totul pleacă de la o bună organizare... care, până la urmă, nu
costă nimic.
„Atunci când gândim securitatea
în cadrul unui depozit, este bine să
începem cu planificarea... Trebuie să
știi foarte bine ce produse vei depozita, pentru a cunoaște și riscurile pe
care le aduci în depozit odată cu ele”,
a afirmat Ionel Popa, director general
WindOne și ambasador TAPA în România. El a explicat că strategia trebuie făcută în funcție de riscurile pe
care le generează mărfurile, dar și de
locația în care se află depozitul. „Îmi
aduc aminte că am identificat, în cadrul unui depozit, o grupare de 7 persoane, care sustrăgea mărfuri. I-am
prins, i-am dat afară și am aflat că, ulterior, s-au angajat la depozitul amplasat în apropiere. Aceasta pentru că
le-a fost la îndemână, știau foarte bine
fluxurile și ce au de făcut.”
De aici, decurge o cerință extrem
de importantă, de care trebuie să se
țină seama.
Faceți verificări înainte de
angajare! Nu considerați că ați
rezolvat problema, dacă
recrutați de la concurență...

Adriana
Pălășan

„Încercați ca, atunci când angajați
oameni pentru activități pe care nu le
cunoașteți și nu aveți experiență, să
întrebați despre ei. Nu considerați că
ați rezolvat problema, dacă îi luați de
la concurență. Căutați informații despre potențialii angajați, pentru că sunt
multe cazuri în care piața îi știe. Nu
este de ajuns să întrebați ultimul angajator, pentru că ar putea să vă furnizeze informații nereale, deoarece dorește să scape de angajații problemă.
Întrebați-vă toți prietenii, altfel riscați
să vă treziți cu toată acea echipă de
7 persoane, despre care vorbea Ionel
Popa”, a ținut să precizeze Adriana
Pălășan, Managing Partner Supply
Chain Management Center și vicepreședinte ARILOG, subliniind că, și în
cazul în care un angajat este suspect
de furt, este destul de dificil să îl dai
pe mâna poliției și să îl concediezi.

Toleranța costă....

În opinia lui Ionel Popa, a folosi
lipsa de forță de muncă de pe piață
ca o scuză pentru a avea o atitudine
tolerantă și a face angajări neverificate
implică mari riscuri, care, pe termen
lung, pot să genereze cheltuieli foarte
mari. „În cazul depozitului asupra căruia m-am oprit în exemplul meu, s-a
înregistrat o pierdere de 600.000 de
euro”, a arătat el, menționând că,
potrivit standardelor construite de
TAPA, lucrurile sunt relativ simple.
Standardele TAPA sunt construite
de specialiști din domeniu, nu sunt
reguli stabilite de teoreticieni. În spate,

52

Ionel
Popa

se află ani de experiență internațională, din care a reieșit care este cea mai
bună variantă.

Primul pas, în faza de
proiect

Altfel spus, încă din momentul în
care se proiectează fluxurile de materiale și de oameni, trebuie stabilite
și elementele de securitate, iar tendința este ca, pe acest segment, să fie
contractate serviciile unei firme de
specialitate. Aici, se manifestă, însă,
două tipuri de abordare. Prima abordare aparține celor pentru care
securitatea este importantă și vizează,
într-o etapă viitoare, o certificare
TAPA. Astfel, vor dori să pună la punct
un sistem, care să permită obținerea
facilă a unei certificări. Cea de-a doua
abordare este a celor pentru care securitatea nu este importantă și preferă
externalizarea, fără a urmări, cu adevărat, subiectul.
Ionel Popa:
„Atâta timp cât lucrați cu
oameni, aveți proceduri, vă
confruntați cu furturi,
securitatea va deveni
importantă, la un moment
dat. Poate nu acum, dar,
peste câțiva ani, veți fi
afectați de probleme de
imagine, de costuri
suplimentare, de rezistență
la schimbare, generate de
o cultură organizațională
care implică un grad
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ridicat de toleranță, în
companie.”

Dark web-ul schimbă
paradigma

„Libertatea pe care internetul ți-o
oferă, prin intermediul platformelor de
comerț online, a schimbat mult lucrurile
pe segmentul de securitate. TAPA se

concentrează foarte mult, în ultima perioadă, asupra dark web-ului, după ce
am identificat că sunt tranzacționate acolo astfel de produse furate, foarte greu
de identificat. Este foarte dificil să identifici filiera care se ascunde în spatele
acestor rețele”, a mai arătat Ionel Popa.
În opinia directorului general
WindOne, TAPA reprezintă, pentru
piața din România, următorul nivel.
„Dacă vrem să accesăm acest domeniu, trebuie să învățăm să fim deschiși,
să luăm de la cei mai buni și să
începem să integrăm bunele practici
în business-ul nostru de zi cu zi. Pentru că, dacă securitatea va reprezenta
o linie distinctă din afacerea dumneavoastră, nu veți avea succes. Este
foarte important ca securitatea să fie
integrată în modul în care fiecare
operator, dispecer sau șofer își face
treaba... ca, în procedurile interne, să
se regăsească aspecte care țin de se-

curitate, astfel încât angajații să nu o
resimtă ca pe o restrângere, ci ca pe
o parte din jobul de zi cu zi.”

Concluzia

Folosiți-vă de experiența celor din
domeniu. Nu trebuie să inventați roata
sau să vă lăsați păcăliți de tot felul de
furnizori, care urmăresc, în primul rând,
să-și mărească nota de plată. Folosiți
standardele TAPA, pentru că organizația
le pune la dispoziția dumneavoastră
gratuit, online (www.tapaemea.org).
Folosiți-le din momentul de proiectare!
Încă de la început! Nu vă costă nimic...
Despre ce înseamnă certificarea
conform standardelor TAPA, în cadrul
unei companii românești, vom vorbi
în numărul următor.
Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

PUBLICITATE

CONFERINȚĂ

De menționat că valoarea medie
a unui incident logistic a fost, în 2017,
de aproximativ 62.000 euro, iar produsele alimentare și băuturile s-au plasat
pe primul loc, din punctul de vedere
al atractivității, reprezentând aproximativ 10% din totalul incidentelor. Dar
valoarea reală a unui incident trebuie
calculată ca reprezentând de 5 ori valoarea furtului în sine. Altfel spus,
valoarea reală resimțită a pierderilor
a fost de aproximativ 300.000 de euro,
pentru că, pe lângă valoarea produsului în sine, trebuie luate în calcul
valoarea de reproducție, costurile
logistice suplimentare, costuri operaționale suplimentare, costurile de imagine și, chiar mai importante, costurile
pe care le generează impactul asupra
clientului final, care nu mai primește
produsul la timp.

Standardele TAPA pot fi folosite și în relațiile contractuale cu furnizorii. Din
ce în ce mai multe companii solicită, în documentația de licitație, certificări
TAPA sau acordă partenerului o perioadă de certificare de 6 luni (de
exemplu). Costurile pentru nivelurile cele mai scăzute de securitate (TSR3 și
FSR C) nu ar trebui să aibă un impact major asupra tarifului plătit, dar vor
oferi o certitudine asupra faptului că bunurile sunt manipulate, depozitate,
transportate cu un grad mai ridicat de atenție pentru securitate.

TEST

STILL RX 20–20P Li-Ion

„Un echipament de care
ne-am îndrăgostit!”

A fost primul lucru pe care directorul general Vio Transgrup, Viorel
Angelescu, ni l-a comunicat după ce, timp de mai bine de o lună, a
testat stivuitorul STILL RX 20-20P Li-Ion, în depozitul pe care
compania și l-a construit, recent.

C

onducerea Vio Transgrup a
decis relativ recent să intre
pe piața serviciilor logistice,
ca o dezvoltare normală a unei activități de transport de succes. „În accepțiunea noastră, industria de
transport din România a parcurs, în
ultimii 4-5 ani, o perioadă de mutații,
reașezări și ajustări, generate de procesul de reformă, care urmărește
crearea și fundamentarea unei piețe
similare celor din țările membre UE.
Am considerat că logistica de distribuție reprezintă unul dintre cele mai
importante aspecte ale lanțului de
aprovizionare, pentru orice afacere.
Iar atunci când vine vorba de procesarea comenzilor, de depozitare și de
transport, există opțiunea de a le gestiona personal, prin dezvoltarea unui
depozit propriu, sau de a externaliza
aceste responsabilități către o companie terță de logistică. Puși în fața
acestei decizii, am concluzionat că
beneficiile generale ale gestionării întregului lanț logistic în favoarea clienților pot fi considerabil mai mari și pot
constitui, totodată, o provocare căreia

suntem pregătiți să îi facem față”, ne-a
explicat Viorel Angelescu, menționând
că, privind retrospectiv, pentru a face
acest pas, nu a fost nevoie de o
motivație, decizia de a construi un depozit reprezentând, mai degrabă, o
necesitate apărută o dată cu diversificarea serviciilor oferite clienților.

2.000 mp pentru
cross – docking

Depozitul Vio Transgrup este destinat în special activităților de cross –

docking, consolidare și grupaje de marfă, având o amprentă la sol de 2.000
mp și o înălțime utilă pentru rafturi de
6 m. Facilitatea este prevăzută ca, la
gradul maxim de încărcare, să poată
găzdui, pe rafturi, 4.000 de europaleți.
„Această activitate ne-a permis accesarea unor noi nișe (depozitare, consolidare, colectare și distribuție), care au
adus valoare adăugată serviciilor de
transport pe care le ofeream deja. Am
avut în vedere atât clienții existenți, cât
și clienți noi, din zonă”, a arătat Viorel
Angelescu. Depozitul a atins, deja, un

Viorel Angelescu,
director general Vio
Transgrup:

„În urma intrării în domeniul
logisticii, activitatea de grupaje
oferită de compania noastră și-a
dublat cifrele. Toate aceste date
ne conferă certitudinea că
alegerea a fost una corectă, iar
serviciul de depozitare și cross
– docking se va dezvolta
continuu, cel puțin pentru
următorii 10 ani. Prin
construcție, care este una de tip
modular, depozitul permite
extinderea până la triplarea
capacității de depozitare.”
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Fișă tehnică:

grad de ocupare de 40%, rulajul de
mărfuri, în continuă creștere, depășind
anticipările managementului Vio
Transgrup din urmă cu 6 luni.
Acesta este contextul în care
echipamentul STILL RX20-20P Li-Ion
a intrat în depozitul companiei.
În toată perioada de testare, au
fost urmărite eficiența energetică, viteza și caracteristicile privind accelerația, caracteristicile de frânare, de
siguranță, ergonomia, intrarea și ieșirea din echipament, ușurința, vizibilitatea și versatilitatea, modul în care
sunt absorbite șocurile în conducere,
precum și sustenabilitatea.
Care au fost concluziile, unei companii obișnuite să lucreze cu alte mărci
de echipamente?

Eficient din toate
punctele de vedere,
în timpul testelor

„• Eficiența energetică și protecția
mediului constituie, împreună, unul
dintre obiectivele strategice ale societății Vio Transgrup. Perioada de folosință a produsului ne-a acordat
posibilitatea să verificăm eficiența
echipamentului RX 20-20P Li-Ion din
punctul de vedere al eficienței energetice, care s-a dovedit a fi incomparabil mai bună față de varianta diesel,
fapt care se reflectă în productivitate
și performanță.
Perioada de încărcare a
bateriei este foarte mică,
undeva la 30 de minute,
pentru o perioadă de utilizare
de câteva ore, la parametrii
normali.

• Accelerația s-a dovedit a fi dinamică, având o viteză suficientă pentru
activitatea desfășurată, timpul de reacție fiind scurt, iar manevrabilitatea
precisă.
• Forța de frânare s-a dovedit eficientă, iar manevrabilitatea a fost precisă atât prin folosirea dispozitivului
de frânare, cât și de accelerație.

• Echipamentul RX 20-20P Li-Ion
oferă siguranță, prin vizibilitate completă, utilizatorului și, totodată, stabilitate în manevre.
• Din punct de vedere al confortului utilizatorului, putem spune că echipamentul dispune de o cabină spațioasă și construită ergonomic, fapt
care conferă posibilitatea intrării, cât
și ieșirii din echipament, foarte facil.
Din punctul de vedere al spațiului, putem adăuga la aspectul ergonomic
faptul că funcțiile echipamentului sunt
așezate ergonomic, oferind acces și
utilizare optimă.
• Elementele hidraulice sunt foarte
silențioase, fără să transmită utilizatorului șocul. Am putut remarca ridicarea și coborârea excepțional de
silențioase a furcilor.
Pe toata perioada de folosință,
echipamentul a avut o
manevrabilitate precisă a
sarcinilor, cu un control
sensibil asupra vitezei de
ridicare.

Totodată, viteza ușor adaptabilă
și puterea constantă oferită de baterie
sunt factori ce recomandă echipamentul ca fiind foarte ușor de condus.
• Vizibilitatea este completă, oferind utilizatorului un control asupra
manevrelor foarte eficient.
• Echipamentul este foarte versatil,
putând fi ușor adaptat oricărui utilizator, cât și diverselor utilizări de încărcare / descărcare.
Stivuitoristul a fost
impresionat, în special, de
silențiozitatea echipamentului,
care i-a oferit posibilitatea
concentrării asupra tuturor
comenzilor transmise de către
responsabilul de depozit.

• Echipamentul are o calitate superioară, atât din punct de vedere tehnic,
cât și al materialelor utilizate. Prezentarea estetică reprezintă, de asemenea,
un plus.

• Orientarea către calitate, prin
materialele și tehnologia folosite în
construirea echipamentului RX 2020P Li-Ion, confirmă faptul că este un
produs ce conferă sustenabilitate.”

TEST

STILL RX 20-20P / Li-Ion
Capacitate de încărcare nominală /
sarcină – 2.000 kg
Distanța dintre axe – 1.429 mm
Greutate gol (inclusiv bateria) –
3.474 kg
Anvelope – Super-elastice
Ecartament – 942/807 mm
Înălțime de ridicare – 3.180 mm
Raza de întoarcere – 1.663 mm

118 milioane lei –
cifră de afaceri

Activitatea Vio Transgrup și-a menținut, în ultimul an, trendul ascendent
din ultima perioadă, înregistrându-se,
în 2017, o cifră de afaceri în valoare
de 118 milioane lei (+27%). Aceeași
creștere a consemnat-o și forța de
muncă angrenată în cadrul organizației, numărul angajaților, la finele anului
trecut, ajungând la 141, comparativ
cu numai 98, în luna ianuarie 2017.
„În prezent, ne bucurăm de o eficiență
înaltă, în toate departamentele companiei. Ca plan de viitor, nu ne putem
dori decât să ne continuam activitatea
în aceste condiții”, a apreciat Viorel
Angelescu, menționând că managementul companiei are în vedere o
creștere naturală și armonioasă. „Suntem perfect conștienți că investiția
continuă în tot ceea ce înseamnă
sisteme informatice și de gestiune ne
poate menține în atenția clienților. Fără
a păstra pasul cu noile cerințe impuse
într-o piață de transport din ce în ce
mai matură, nu considerăm că putem
să ieșim cu un serviciu care să concureze, de la egal la egal, cu cel oferit
de către firme din Vestul Europei, care
au tradiție și beneficiază de legislații
total predictibile și favorabile. Suntem
într-o continuă căutare și inovație, în
ceea ce privește identificarea de nișe
noi in transport, care să aducă valoare
adăugată activității noastre”, a concluzionat directorul general Vio
Transgrup.
...iar noi am concluziona că abordarea serviciilor logistice s-a dovedit,
deja, a fi o carte câștigătoare pentru
transportatorul dâmbovițean, căruia,
în 2015, i-a fost decernat trofeul
„Romanian Transport Company of the
Year”.
Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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FM LOGISTIC

Soluții robotizate de
co-packing, la Petrești

În anul 2011, o dată cu inaugurarea celei de-a doua platforme FM
Logistic în România, în Petrești – Dâmbovița, a început și
activitatea de co-packing, care a luat avânt în anul 2013, cu
demararea serviciilor logistice pentru Reckitt Benckiser – lider de
piață în categoria produselor pentru sănătate, igienă și locuință, și
a continuat să se dezvolte pe măsura extinderii portofoliului de
clienți, deservind companii din diferite sectoare de activitate,
recunoscute internațional, precum Jacobs Douwe Egberts – liderul
pieței de cafea în România, PepsiCo, A&D Pharma etc.

P

e o piață extrem de competitivă, FM Logistic a dezvoltat o
cultură a inovației și a îmbunătățirii continue la nivelul întregii companii, pentru a oferi clienților o nouă
ofertă de servicii prin expertiză și
pentru a îmbunătăți, în mod continuu,
procesele și echipamentele. În acest
context, în cadrul platformei FM din
Petrești – un adevărat centru de copacking, s-au organizat teste cu robotul Sawyer (distribuit în exclusivitate
în România prin Smart ID Dynamics)
– o soluție inovatoare pentru co-packing, eficientă, economică și care permite un raport calitate-preț foarte bun.

Flexibilitate
ridicată

Robotul Sawyer reprezintă o alternativă atractivă pentru soluțiile de ambalare, acesta permițând oferirea de
soluții integrate de co-packing, cu o
serie de avantaje importante. Printre
acestea, se numără automatizarea
operațiunilor și proceselor de co-packing, înlocuind forța de muncă, în cazul
sarcinilor dificile sau produselor grele,
sau realizarea unui număr mai mare
de ore de lucru (poate funcționa neîntrerupt chiar și 16 ore pe zi. De asemenea, soluția poate fi utilizată în cadrul
unei game diversificate de produse, de
la cele alimentare și cosmetice, până
la produse farmaceutice sau mărfuri
generale și generează o creștere a
productivității, putând suplini productivitatea unui om și jumătate, chiar doi,
în funcție de procese, menținând, în
același timp, costurile sub control.
„Mai mult decât atât, această
inovație are impact pozitiv asupra
clienților existenți și potențiali, fiind, în
același timp, o soluție economică și rapidă și făcând posibilă realizarea și
prezența pe piață a pachetelor pro-
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„Pentru angajații în cadrul activității
de co-packing FM Petrești, aceasta
reprezintă o oportunitate pentru dezvoltare profesională continuă, încrederea, deschiderea și performanța stau
la baza spirtului de echipă, iar înțelegerea dorințelor clienților și identificarea soluțiilor optime pentru îndeplinirea
acestora sunt esențiale”, a menționat
Marian Stoica, – Co-packing Supervisor FM Petrești.

FOCUS

FM Logistic operează în 6 sectoare
principale – alimentar, retail,
industria bunurilor de uz casnic și
îngrijire personală, cosmetic /
produse de lux, farmaceutic,
produse industriale și electronice,
este prezentă pe 3 continente, în 5
regiuni (Europa de Vest, Europa
Centrală, Europa de Est, Asia și
America Latină), are 25.000
angajați și o cifră de afaceri de
peste 1 miliard euro, realizată în
proporție de 63% în afara Franței.

Pe scurt, despre
FM Logistic

moționale, mai rapid decât oricând.
De asemenea, bazându-ne pe excelență operațională și pe un parteneriat
de tip win-win, în relația cu clienții,
oferim servicii de calitate la un preț
competitiv, gândind, permanent, soluții
pentru optimizarea costurilor, să fim cu
un pas înaintea competitorilor. Suntem
Numărul 1 pe piață în furnizarea serviciilor de co-packing și ne gândim
ca pe viitor să oferim soluții integrate
(...) prin automatizare, soluții de printing in-house al etichetelor, flexibilitate
și cost-saving”, a declarat Laurențiu
Tudorache, Site Manager FM Petrești.

O activitate
în dezvoltare

În cadrul platformei FM Logistic
de lângă autostrada A1 București –
Pitești, în fiecare an, sunt etichetate
peste 10 milioane unități și sunt realizate peste 7 milioane pachete promoționale, prin diferite modalități (înfoliere cu PVC, împachetarea în pungi
din polipropilenă, etichetarea cu timbru
legal / etichetă promoțională, pachete

cadou etc.), prin intermediul celor 80
de oameni dedicați (ajungând până
la 120 de angajați, în perioadele cu
vârf de activitate), a 4 mașini (Smipack
FP 560A cu tunel T 450, mașină pentru „sleeving” și „multipack carton”) și
14 linii de co-packing, de luni până
vineri, în 2 schimburi de câte 8 ore,
cu flexibilitatea de a lucra în 3 schimburi și în weekend, în perioadele de
vârf, în funcție de solicitările clienților
și particularitățile proiectelor în curs
de desfășurare.
În prezent, FM Logistic realizează
100.000 pachete / săptămână, ajungând la 250.000 pachete, în perioadele cu vârf de actvitate, și având o
capacitate de etichetare de 70.000
unități / zi, care poate fi extinsă, cu
ușurință, până la 150.000 unități / zi.
Inovația și creativitatea soluțiilor
pot fi regăsite în cadrul diferitelor campanii promoționale realizate pentru
branduri precum Durex, Scholl, Dettol,
Veet, Calgon, Air Wick, Finish, Cillit,
Vanish, Pepsi, Lay's, Jacobs, Tassimo,
L’Or etc., pentru un număr de 1.250
referințe, în total, în cursul unui an.

Grup independent și afacere de
familie, pe parcursul a 50 de ani, FM
Logistic a devenit unul dintre cei mai
importanți jucători logistici internaționali, care oferă soluții pentru optimizarea operațiunilor din cadrul lanțului
global de aprovizionare, de la depozitare și distribuție, până la co-packing
și Supply Chain Management.
Planul de dezvoltare FM Logistic se
bazează, pe lângă expansiunea geografică, și pe inovație. FM Logistic este
pionier în crearea unor soluții logistice
inovatoare (AGV, drone, roboți), fiind una
dintre companiile care au implementat
„pooling-ul”, o soluție inovatoare de
consolidare a mărfurilor de același profil
și ale cărei rezultate au fost recunoscute, aducând numeroase premii de-a
lungul anilor, sau crearea Collaborative
Routing Centres (CRC®), în 2015.
Având în vedere tendințele de consum, în 2015, FM Logistic a dezvoltat
CityLogin – soluție ecologică de distribuție în interiorul orașelor, în conformitate cu solicitările de sustenabilitate
la nivel European, implementată, inițial,
în Roma, apoi în Madrid și Paris și, în
curând, în Milano, Varșovia și Moscova.
În preajma aniversării a 50 de ani
de la crearea companiei, FM Logistic
a înființat o fundație corporativă. Fundația FM are ca obiectiv susținerea,
încurajarea și crearea unor proiecte de
inovare socială, în domeniul inserției
și în sprijinul copiilor defavorizați, din
apropierea actualelor și viitoarelor
platforme FM.
Adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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GEFCO lansează
Fabrica Inovării

58

Grupul GEFCO, furnizor global de servicii industriale în lanțul de
aprovizionare și lider european pe piața logisticii auto, a anunțat,
în luna iunie, lansarea Fabricii Inovării. Inițiativa este o piatră de
hotar în strategia pentru inovare pe care și-a propus-o firma și are
drept miză promovarea ideilor noi și a creativității în rândul
echipelor GEFCO din întreaga lume.

F

abrica Inovării este proiectată
și implementată astfel încât să
contribuie la dezvoltarea culturii interne a inovației, încurajând fiecare angajat să inventeze și să exploreze rute de gândire divergente,
cu potențialul de a fi transformate în
soluții care susțin creșterea companiei.
Grupul urmărește să amplifice spiritul
creativ al angajaților săi, oferindu-le
accesul la un incubator intern, pentru
cele mai promițătoare idei creative pe
care le au.
Fabrica Inovării va funcționa pe
parcursul întregului an, permițându-le
echipelor candidate să își depună aplicațiile și să își prezinte ideile. Pistele
de inovare pot viza orice zonă a
activității desfășurate de GEFCO, singurele criterii fiind ca ideile propuse să
respecte principiile inovației, așa cum
sunt ele stabilite de companie, să vină
în întâmpinarea unei nevoi a clientului
și să fie scalabile la nivelul întregului
Grup. De filtrarea și selectarea celor
mai bune idei se va ocupa o comisie
internă de experți.

Inovația în
comunitate

GEFCO deja lucrează la cultivarea
ecosistemului intern al inovării, travaliu
concretizat în proiecte precum „My
Car Is There”, serviciu de transport
care îi permite clientului să gestioneze
livrarea noii sale mașini.
În plus, pentru a accelera procesul
inovării, Grupul monitorizează, în mod
activ, evoluția inițiativei de inovare și
încurajează o abordare de tip „testează și învață” a noilor tehnologii, folosind, spre exemplu, roboți pentru managementul depozitelor, în Franța, sau
drone pentru a face inventarul depozitelor, în Spania. În același timp,

GEFCO colaborează cu start-up-uri
pentru accelerarea inovației.
În luna martie a anului 2018, Grupul și-a anunțat colaborarea cu
Techstars, un accelerator global care
a susținut lansarea a peste 1.000 de
start-up-uri din toată lumea. Prin
această conlucrare, GEFCO devine,
implicit, partener al Partech Shaker, un
campus internațional care li se adresează afacerilor la început de drum,
unde companiile care își fac intrarea
în sectorul tech au cele mai prielnice
condiții posibile pentru a se dezvolta.

Adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

„My car is there” – lider în inovație

În cadrul conferinței Automotive Logistics Europe 2018, GEFCO a prezentat,
pe lângă alte șapte lucrări, o soluție inovatoare de transport auto „My Car Is
There”, care a fost desemnată câștigătoare în inovație, de către un juriu
format din 23 de lideri de vârf ai lanțului de aprovizionare din industria
automobilelor, consultanți experți, profesori universitari și reprezentanți ai
instituțiilor internaționale.
„My Car Is There” (MCIT) îi permite clientului să organizeze transportul
door-to-door al unei singure mașini, prin intermediul unei aplicații de telefon
inteligente. Tehnologia se bazează pe o soluție de platformă digitală, pentru a
servi piața business-to-business (B2B) și piața business-to-consumer (B2C),
pentru transportul autoturismelor individuale. Cu doar câteva click-uri,
tehnologia MCIT permite unui proprietar de mașină să administreze
transportul unei mașini dinspre și către orice destinație, cu ușurință, având
facilitatea de a urmări automobilul pe traseu, în timp real.

...................................................................................................................................................... iulie 2018

PASAGERI

Primele autobuze
electrice pentru
RATB, cu fonduri
europene

ȘTIRI

TRANSILVANIA TRAIN

Transilvania Train va circula,
pentru al doilea an
consecutiv, în perioada 22 –
26 august 2018, pe ruta
Brașov – Sighișoara –
Mediaș – Alba Iulia – Sebeș –
Sibiu – Făgăraș și retur.
Primul tren turistic
românesc, un proiect realizat
în parteneriat cu CFR
Călători, explorează, în regim
de croazieră pe uscat, cele
mai frumoase zone ale
Ardealului, pe un traseu
feroviar de peste 600 km.

ZBORURI NOI, DE LA
TIMIȘOARA

Aeroportul „Traian Vuia” Timișoara
efectuează noi curse TAROM, către
Stuttgart (Germania), Paris (Charles
de Gaule, Franța) și Chișinău
(Republica Moldova). Zborul spre
Chișinău este operat, începând din
3 iulie, cu o aeronavă de tip ATR, de
3 ori pe săptămână, în fiecare marți,
joi și sâmbătă. Cursa spre și dinspre
Stuttgart, lansată la 15 iulie, se va
efectua 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.

TRENURILE SOARELUI
2018

Peste 40 de trenuri asigură, zilnic,
legături directe din toată țara către

60

Programul include vizitarea a
peste 20 de construcții
fortificate, 15 ateliere de
meșteșuguri tradiționale,
participarea la 2 concerte
unice, în Biserica
Evanghelică din Sebeș și în
centrul istoric al Sibiului, și
la 2 petreceri tradiționale.
Călătorii vor meșteri, alături
de artizani locali din zona
Mediașului, și vor lua o masă
bazată pe rețete străvechi, la
care toți participanții vor
găti.

stațiunile de la Marea Neagră,
către Delta Dunării și retur, în
cadrul programului estival de
transport „Trenurile Soarelui”,
valabil până la 9 septembrie. Astfel,
16 trenuri directe (cu ramurile
aferente) au ca destinație
Constanța / Mangalia, iar 17
garnituri pleacă zilnic din gările
Capitalei spre Constanța, din care
7 ajung la Mangalia. De asemenea,
există legături frecvente cu trenuri
care circulă între Constanța și
stațiuni. Trenurile InterRegio sunt
dotate cu instalații de climatizare,
iar cele de lung parcurs au în
compunere vagoane de dormit și
cușetă. Totodată, turiștii aflați pe
litoral au posibilitatea de a călători
între stațiuni cu trenurile InterRegio,
la tarife de tren Regio. Iar, pentru a
facilita accesul la Delta Dunării, va
circula, zilnic, un tren direct
InterRegio, pe ruta București Nord
– Tulcea Oraș și retur (IR 1689, cu
plecare din București Nord la 06:10
și IR 1688, cu plecare din Tulcea
Oraș la ora 13:10). De asemenea,
în fiecare zi, 4 trenuri (2 dus / 2
întors) circulă între Medgidia și
Tulcea.

MAI MULTE VEHICULE
RATB CU AER
CONDIȚIONAT

RATB montează instalații de
climatizare la 150 de autobuze și
100 de troleibuze, deoarece

dispune, în prezent, de numai 500
de autobuze cu aer condiționat, din
totalul de 993 de autobuze
Mercedes-Benz Citaro. Regia are în
derulare un contract de execuție
pentru montarea de instalații de
climatizare pe încă 150 de autobuze
și 100 de troleibuze. „Până acum,
au fost montate și se află în probe,
sau sunt în diverse stadii de
execuție, 25% din troleibuzele
incluse în programul de
modernizare, iar primele 14
troleibuze cu aer condiționat sunt în
traseu și sunt incluse permanent în
parcul circulant, inclusiv sâmbăta și
duminica”, precizează RATB.
Procesul de modernizare este
întârziat de faptul că montarea
instalațiilor de aer condiționat se
poate face doar în perioade de
repaus al vehiculelor sau în zilele
când parcul circulant este relativ
redus (sâmbătă, duminică și
sărbători legale). În ceea ce privește
proiectul de modernizare a peste
250 de tramvaie cu sistem de
climatizare în salonul de călători,
licitația a fost anulată, întrucât,
pentru loturile respective, nu au fost
depuse oferte sau au fost depuse
oferte neconforme. Procedura de
licitație va fi reluată.

KLM, SERVICII MAI
EFICIENTE LA ECONOMY

KLM Royal Dutch Airlines a
introdus, de la 1 iulie, un nou
concept de întâmpinare pentru
zborurile intercontinentale de la
clasa Economy și un nou sistem
de servire a mesei, pe 8 rute
intercontinentale, între care:
Osaka, Hong Kong, Vancouver,
Seoul, Rio de Janeiro și Houston.
Astfel, la începutul zborului,
pasagerii primesc o sticlă cu apă,
un prosop răcoritor și căști, apoi au
la dispoziție o gamă largă de feluri
de mâncare, inclusiv meniu cald,
salată și desert. În timpul zborurilor
de durată medie și lungă, selecția
gustărilor este și mai extinsă, cu
înghețată, dulciuri și diverse
snack-uri, ce vor fi alese de la
bufet. De la începutul programului
de iarnă, din 28 octombrie,
serviciile vor fi disponibile pe toate
zborurile intercontinentale KLM.
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Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat
Studiul de oportunitate privind achiziționarea cu fonduri europene
a 42 de autobuze electrice, care vor îmbunătăți transportul public
pe 14 trasee din centrul orașului.

S

tudiul de oportunitate a fost
elaborat de o echipă mixtă,
formată din experți din cadrul
RATB și ai Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară de Transport Public
București – Ilfov (ADITPBI) și stă la
baza aplicațiilor Primăriei Capitalei
pentru a obține finanțare nerambursabilă din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional. Hotărârea
CGMB este una dintre condițiile prevăzute în Ghidul Solicitantului, constituindu-se drept anexă la cererile de
finanțare.
Primarul general Gabriela Firea a
amintit că CGMB a adoptat Hotărârea
nr. 630/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru
introducerea de autobuze electrice în
sistemul de transport public de pe teritoriul Municipiului București. „Acum,
prima etapă poate fi sustenabilă din
toate punctele de vedere – achiziționarea a 42 de autobuze electrice cu
costuri minime și fără investiții și avize
suplimentare”, a arătat Gabriela Firea.
Raportul de specialitate al PMB, ce
însoțește proiectul de hotărâre, stipulează că „în vederea realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului în Municipiul
București, precum și a celor din Planul
de Mobilitate Urbană Durabilă București
– Ilfov, Direcția Transporturi consideră
că aplicarea etapei I poate fi implementată pe trasee din zona centrală”.
Astfel, Primăria Capitalei va achizi-

Primarul general al Capitalei,
Gabriela Firea:

„Municipiul București este solicitant eligibil
pentru accesare fonduri nerambursabile prin
Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa
Prioritară 3, obiectivul specific 3.2 – reducerea
emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe
planurile de mobilitate urbană durabilă”.

ționa o primă tranșă din cele 100 de
autobuze electrice pentru care consilierii generali și-au dat acordul de
principiu, în unanimitate, în vara anului
trecut. Între timp, CGMB a aprobat și
Studiul de Fezabilitate (SF) pentru
achiziționarea acestor vehicule „verzi”,
ce vor înnoi parcul auto al RATB.
Pentru aceasta, Regia a încheiat un
contract cu societatea comercială
FIATEST SRL.
Potrivit studiului realizat de RATB,
„în prima etapă va fi introdus un număr
redus de linii în zona centrală, cu utilizarea depourilor de troleibuze deja existente, urmând ca, în etapa a doua,
numărul de autobuze electrice să fie suplimentat, dar cu realizarea unor investiții pentru modernizarea depourilor
existente, respectiv depoul Titan de tramvaie, depoul mixt de tramvaie și troleibuze de la Bucureștii Noi, depoul Vatra
Luminoasă și depoul Victoria, precum
și construirea unuia nou, mixt, pentru
autobuze și troleibuze, cu 200 de locuri,

ACTUALITATE

Primele autobuze
electrice pentru RATB,
cu fonduri europene

și amenajarea a două autobaze care, în
prezent, sunt dotate cu autobuze diesel”.

Mai puțină poluare,
în București

Autobuzele vor avea podeaua total
coborâtă și vor fi dotate cu instalație
de ventilație, aer condiționat și încălzire, precum și cu facilități pentru accesul persoanelor cu handicap. Vor
avea, de asemenea, un sistem de
infotainment, un sistem de taxare
pentru carduri contactless, precum și
Wi-Fi și sisteme de supraveghere video și de numărare a călătorilor.
Autonomia autobuzelor electrice
între două încărcări va fi de minimum
250 km, în condiții specifice Capitalei,
un parcurs suficient pentru o zi de circulație, și este solicitată o garanție de
minimum 8 ani sau minimum 480.000
km pentru autobuze și de opt ani pentru infrastructura de încărcare.
Prin înlocuirea autobuzelor diesel
cu cele electrice, se vor reduce noxele
în centrul Capitalei, pentru că nu emit
poluanți. De asemenea, vehiculele
ecologice sunt silențioase, fără șocuri
la demaraj și la frânare și reduc zgomotul și vibrațiile în zona centrală.
Amintim că primarul Gabriela Firea
a semnat, cu reprezentantul Otokar,
contractul pentru cele 400 de autobuze Euro 6 achiziționate prin licitație,
primele 100 dintre vehicule urmând a
fi livrate începând cu luna octombrie,
a acestui an.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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Sistemul de
Management al
Traficului din București
se extinde
Cinci noi bulevarde din Capitală – Grivița, Theodor Pallady,
Colentina, Șoseaua Giurgiului și Calea 13 Septembrie –, cu 59 de
intersecții, vor fi introduse în Sistemul de Management al
Traficului – BTMS (Bucharest Traffic Management System).

P

rimăria Capitalei va realiza o
economie de 4 milioane de
euro, prin preluarea acestor lucrări la nou-înființata Compania Municipală Managementul Traficului
București SA. „Pentru modernizarea
sistemului de semaforizare al acestor
artere de circulație, se va utiliza cel
puțin aceeași tehnologie practicată până în prezent, însă valoarea lucrărilor
este estimată la aproximativ 7 milioane
de euro, cu mult sub valorile practicate
până acum. Mai exact, dacă aceste
lucrări ar fi fost realizate prin societatea
comercială cu care Municipalitatea
avea, în trecut, contract (SC UTI SA)
și dacă ar fi practicat aceleași tarife,
costul estimat ar fi de aproximativ 11,1
milioane de euro, cu peste 4 milioane
de euro mai mult, ceea ce înseamnă
o valoare cu aproape 59% mai mare”,
precizează Primăria Capitalei.
Bucureștiul dispune de BTMS încă
din anul 2008, întreținut, până în luna
decembrie 2017, de compania UTI.
În prezent, Compania Municipală
Managementul Traficului execută lucrările de intervenție, mentenanță, proiectare și dezvoltare a sistemului de
semaforizare administrat de Primăria
Capitalei. Întregul sistem de semaforizare a intersecțiilor se află într-o stare
proastă: „camerele pline de pământ,
fibră optică și cabluri de energie electrică îngropate direct în pământ, deși
trebuiau băgate în tubulaturi speciale,
și haos în circuitele electrice din dulapurile unde sunt montate echipamentele de dirijare a circulației”.
Până în prezent, au fost realizate
studiile de fezabilitate și pentru alte
101 intersecții: „După finalizarea introducerii celor 59 de intersecții în BTMS,
Compania Municipală Managementul
Traficului București SA va continua
demersurile pentru introducerea în
BTMS a altor 101 intersecții, pentru
care au fost realizate, deja, studiile
de fezabilitate. Astfel, se are în vedere
modernizarea sistemului de semaforizare pentru majoritatea intersecțiilor

de pe raza municipiului București,
ceea ce va contribui, în mod semnificativ, la fluidizarea traficului rutier”.

Dispeceratele ISU și
SMURD, în Centrul
Municipal Integrat

ISU București – Ilfov și SMURD
și-au mutat dispeceratele în Centrul
Municipal Integrat pentru Situații de
Urgență, iar, în cel mai scurt timp, va
fi relocat și dispeceratul Serviciului de
Ambulanță. Centrul Municipal Integrat
pentru Situații de Urgență, situat în
șoseaua Cotroceni nr. 34, Sectorul 6,
are o suprafață totală de 6.061,75 mp
și este structurat pe trei niveluri.
Sistemul Informatic Integrat stă la
baza centrului de comandă și control.
Acesta asigură coordonarea centralizată a instituțiilor implicate, făcând posibilă vizionarea tuturor resurselor disponibile pe stațiile de lucru și pe un
ecran unic de mari dimensiuni (videowall), situat în sala operațională.
Sistemul comunică și cu: Sistemul
Național Unic pentru Apeluri de
Urgență (112), Sistemul de Management Informațional pentru Situații de

Urgență, Sistemul de Monitorizare
Trafic (BTMS), „Linia verde” a PMB,
DISPEC – Sistemul românesc de
teletriaj și dispecerizare din cadrul Serviciului de Ambulanță București – Ilfov,
Aplicația de gestiune a paturilor libere
din spitale (ASSMB), Banca de date
urbană a PMB, sistemul de fluxuri
video al Metrorex, Sisteme AVL de localizare resurse de intervenție; sisteme de colectare automată a datelor
din sistemele operatorilor de sprijin
care monitorizează factorii de risc și
transmit alerte, sisteme de alertare și
avertizare de tip broadcast (panouri
stradale, panouri Metrorex, sirene,
mesaje SMS).
Aplicația de date a centrului are
interfețe dedicate schimbului de date
cu toate agențiile și actorii implicați în
managementul situațiilor de urgență.
Dotările clădirii asigură funcționarea
independentă timp de minim 72 de
ore, fiind prevăzută cu generatoare
de energie electrică, rezervă de combustibil de peste șase tone, rezervă
de apă de patru tone.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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Parcare mai
scumpă,
în București

Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a majorat
taxele de parcare, începând cu 1 iulie, la un nivel de până la 10 lei
pe oră în Zona 0, față de 1,5 lei.

T

axele au fost stabilite în funcție
de zonă, astfel:
• 10 lei/oră, tarif unic de luni până
vineri, în intervalul orar 00:00 – 24:00,
în „Zona 0”, care are 4 segmente: zona parcajului subteran Intercontinental,
străzile N. Bălcescu – C.A. Rosetti –
D. Gerota – J. L. Calderon – T. Arghezi
– Carol I; zona parcajului subteran din
Piața Universității , străzile N. Bălcescu
– I. Câmpineanu – Calea Victoriei –
Splaiul Independenței – I. C. Brătianu;
zona parcajului suprateran Cocor,
străzile I. C. Brătianu – Sf. Vineri –
Calea Moșilor – H. Botev – C. Coposu;
zona parcajului suprateran Unirea, cu
străzile C. Coposu – M. Basarab –
Mircea Vodă – Unirii – Brătianu.
Parcarea este limitată la maxim 2
ore, iar, după expirarea acestei perioade, se va aplica măsura suprataxării
cu un cuantum echivalent cu dublul tarifului orar, pentru fiecare oră de depășire. Totodată, se aplică tariful de
10 lei pe oră x 24 ore x 30 zile unităților
hoteliere, complexe comerciale, săli
de spectacole, baze sportive, locuri
de parcare rezervate pe bază de contract. Riveranii plătesc un abonament
de 120 lei pe lună.
• 5 lei pe oră, în intervalul 06:01 –
18:00, și de 2,5 lei pe oră, în intervalul
18:01 – 06:00 în Zona 1, care cuprinde
străzile Piața Victoriei – Iancu de
Hunedoara – Polonă – Șincai –
Mărășești – Berzei – Buzești.
• 2,5 lei/oră, în intervalul 06:01 –
18:00, și de 1,5 lei/oră, între orele
18:01 – 06:00 în Zona 2, aflată între
Zona 1 și limita orașului. Tot 2,5 lei
pe oră, 24 de ore pe zi, este tariful în
această zonă pentru unitățile hoteliere.
Riveranii achită 80 de lei pe lună.

Primăria Capitalei
are în plan noi
parcaje

Primăria Capitalei va construi mai
multe parcări subterane și supraterane, cuprinse în Planul Integrat de

În București, există circa 1,4
milioane de mașini și numai
190.000 de locuri de parcare.

Dezvoltare Urbană (PIDU). Cele
subterane vor fi realizate în zonele
Edgar Quinet (cu trei niveluri și 380
de locuri), Piața Dorobanți (cu două
niveluri și 254 de locuri), Gara de Nord
(cu 867 de locuri), Piața Lahovari (207
locuri), Piața Cantacuzino (206 locuri),
Piața Constituției (988 locuri) și două
la Sala Palatului: una în zona de Nord,
cu trei niveluri și 552 locuri, iar alta în
Sud, cu trei niveluri și 536 locuri.
Parcări supraterane cu structură
ușoară vor fi amenajate în zona
Textiliștilor – cu două niveluri și 188
de locuri, un nivel având spațiu verde,
terenuri de sport și locuri de joacă, și
zona Panait Cerna – cu 264 de locuri
și două niveluri de parcare, unul dintre
ele fiind cu spațiu verde, terenuri de
sport și locuri de joacă.
Primarul Capitalei, Gabriela Firea,
a declarat că o altă măsură pentru a
fluidiza traficul rutier în București este
construirea de parcări de reședință în
unele cartiere, prin compania municipală, astfel încât posesorii mașinilor
să nu mai parcheze pe banda întâi
de circulație. „Locurile de parcare din
spatele blocului sunt insuficiente, astfel

încât cetățenii parchează pe banda
întâi. O soluție nu este de a parca pe
banda întâi. Dacă benzile ar fi folosite
doar pentru circulație, traficul nu ar fi
așa”, a precizat edilul.

Parcări park & ride

Prima parcare park & ride va fi realizată la capătul Sos. Pantelimon și face
parte din proiectul de reabilitare a
șoselelor Iancului și Pantelimon. Inițial,
specialiștii primăriei au vrut să o facă
subterană, dar, până la urmă, au decis
să fie la suprafață, pentru că este mai
ieftină și cu locuri mai multe: 500.
Acest concept va fi extins la toate
ieșirile din București, pe la intersecțiile
șoselei de centură cu autostrăzile A1,
A2 și A3, DN1 până la DN7, DJ101,
200B, 301, 401, 602.
Gabriela Firea a mai spus că, anul
acesta, va demara construirea primului
nod intermodal, lângă pasajul Domnești
– ce va fi realizat de CNAIR –, prin extinderea la 4 benzi și linie tramvai rapid pe
Prelungirea Ghencea, până la șoseaua
de Centură, cu realizarea unei parcări
de tip park & ride.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

Foto: Jean-Mihai Pâlșu
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Mare, soare...
și pisici

INEDIT

SKIATHOS

Skiathos este o mică insulă grecească, situată în Nord – Vestul
Mării Egee, cea mai nordică insulă din arhipelagul Sporadelor și, în
ultimii ani, una dintre cele mai populare destinații de vacanță ale
românilor.

I

nsula are o lungime de aproximativ 12 km și o lățime de 6 km, iar
linia coastei este presărată cu
golfulețe, capuri și peninsule. Zonele
de S-E și S-V sunt mai accesibile din
punctul de vedere al reliefului, iar aici
se află cele mai multe facilități pentru
turiști.
Cel mai important oraș (!!) este
Skiathos (având, în urmă cu câțiva
ani, o populație stabilă de 4.800 locuitori), dar mai există și alte localități
(deși e greu de crezut că se poate
așa ceva, pe o insulă atât de micuță:
Kalyvia (312), Troullos (158),
Χanemos (143), Koukounaries (119),
și Achladias (118). Municipalitatea
Skiathos include și insulițele Tsougria,
Tsougriaki, Maragos, Arkos, Troulonisi
și Aspronisi.

64

În ciuda dimensiunilor reduse,
Skiathos este o foarte populară
destinație de vacanță, cu nu mai puțin
de 60 de plaje, în special nisipoase,
de-a lungul coastei cu o lungime de
4 km, dintre care enumerăm Troulos,
Vromolimnos, Koukounaries, Asselinos, Megali Ammos and Mandraki.

Puțină istorie

În timpuri străvechi, insula a jucat
un rol minor în timpul Războaielor Persane. În anul 480 î.H., flota regelui persan Xerxes a fost lovită de furtună și
avariată de stâncile de pe coasta
insulei Skiathos. Flota greacă a blocat
apele adiacente, pentru a-i împiedica
pe perși să invadeze zona continentală și să aducă provizii armatelor ce

erau față în față cu cei 300 de spartani
care apărau trecătoarea Termopile.
Flota persană a fost înfrântă la
Artemisium și, apoi distrusă în bătălia
de la Salamis, un an mai tâziu. Apoi,
Skiathos a devenit parte a Ligii
Deloene. Orașul a fost distrus de Filip
al V-lea al Macedoniei, în anul 200 î.H.
În 1207, frații Ghisi au capturat
insula și au construit o fortăreață în
stil venețian, denumită Bourtzi, pe o
insuliță în apropiere de orașul
Skiathos, pentru a-l proteja de pirați.
Dar fortăreața s-a dovedit ineficientă
în a proteja populația și, în sec. 14,
locuitorii au mutat capitala la Kastro,
localizat pe o stâncă înaltă, în partea
nordică a insulei.
Insula a intrat, din nou, sub control
bizantin, în 1270, și a rămas până la
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căderea Constantinopolului, în 1453,
când a intrat sub controlul Republicii
Venețiene. Apoi, ca majoritatea
Sporadelor de Nord, a fost cucerită
de către amiralul otoman Hayreddin
Barbarossa, în 1538.
În 1704, călugării de la Muntele
Athos au construit mănăstirea
Evangelistria, are a jucat un rol important
în Războiul grec de Independență, ca
ascunzătoare pentru rebelii greci. Primul

Plaje

- Koukounaries
- Lalaria
- Banana beach
- Xanemos
- Megali Ammos
- Achladies
- Vromolimnos
- Agia Paraskevi
- Troulos
- Asselinos
- Maratha
- Mandraki
- Limani tou Xerxi
- Kechria
- Kastro
- Tsougria

steag al Greciei a fost creat și arborat
la această mănăstire, în 1807, când mai
mulți lideri militari s-au întâlnit aici pentru
consultări în vederea unei revolte și au
fost puși să jure pe acest steag de către
episcopul local.
După Războiul de Independență și
eradicarea pirateriei în Marea Egee,
Kastro a devenit mai puțin important.
În anii 1830, capitala a fost mutată în
locația inițială, unde se află și acum.
Astăzi, ruinele fostei capitale, Kastro,
sunt un important obiectiv turistic pe
insulă.
În secolul 19, Skiathos a devenit
un important centru de construcție de
nave în zona Mării Egee, datorită
abundenței de păduri de pini de pe
insulă, care, din această cauză, au
fost în întregime tăiate. Acest fenomen
a fost stopat o dată cu apariția ambarcațiunilor cu aburi. Un mic atelier s-a
păstrat și până astăzi, care construiește caiacuri tradiționale grecești.

Transportul

În prezent, există un serviciu naval
regulat către Skiathos și către restul

Ca fapt divers,
iubitorii de pisici se
vor simți, aici, ca în
Paradis, insula fiind
plină de astfel de
feline, bineînțeles,
răsfățate de toată
lumea, deopotrivă
localnici și turiști.
Aviz celor alergici
sau celor care nu
suportă pisicile!

Obiective turistice pe
Skiathos

- Biserica Panaghia Limnià,
construită în 1837, în Skiathos
- Biserica Trei Ierarhi
- Peninsula Bourtzi
- Muzeul Papadiamantis
- Mănăstirea Evangelistria
- Mănăstirea Panaghia Ekonistria
- Mănăstirea Panaghia Kechrià
- Bizerica Bizantină a lui Hristos
(în Castel)

insulelor Sporade, cu plecare din
Volos și Agios Konstantinos, atât
ambarcațiuni de mare viteză, cât și
feriboturi convenționale.
Insula dispune, de asemenea, de
un aeroport internațional, situat în partea de Nord – Est, deservit de Olympic
Air, cu zboruri de la Atena și Salonic,
și de zboruri charter ale unor linii aeriene, pornind de pe aeroporturi din
Marea Britanie, Franța, Austria, Olanda, Italia, Cipru, Țările Scandinave
etc. Din România nu există, încă, zbor
direct, ci numai cu escală pe unul dintre aeroporturile europene.
Transportul pe insulă este asigurat
prin intermediul a trei linii de autobuze,
principala legând capitala de plaja
Koukounaries, traseul având 26 de
stații. A doua linie merge la mănăstirea
Evangelistria, iar a treia la Xanemos.
După cum am precizat, Skiathos
devine din ce în ce mai populară ca
destinație de vacanță pentru români.
Străduțele înguste, căsuțele cubice,
de un alb strălucitor, specific grecești,
care par mereu proaspăt văruite, apa
mării, de un albastru uimitor și plajele,
separate de stâncării impresionante
nu au cum să nu te cucerească, de
la prima vedere, deși nu este o destinație atât de plină de tumult precum
ar prefera mulți dintre tineri.
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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CALENDAR

14 iulie

Ziua Națională
a Franței

14 iulie nu este numai sărbătorirea revoluției din 1789 (cucerirea
sau predarea Bastiliei), ci și aniversarea Sărbătorii Federației
(Fête de la Fédération), de la 14 iulie 1790 (sărbătoarea
reconcilierii și unității tuturor francezilor, unde regele Ludovic al
XVI-lea a jurat credință Națiunii și legii).

I

nstituită în 1880, ziua națională a
Franței aniversează, implicit, ambele evenimente, fiindcă legea
care a instituit sărbătoarea națională
specifică numai data de 14 iulie, fără
să facă referință la an.
„Dar, pentru cei dintre colegii noștri
pe care amintiri tragice i-ar face să ezite, reamintesc faptul că 14 iulie 1789,
acel 14 iulie care a văzut luarea Bastiliei, a fost urmat de un alt 14 iulie, cel
din 1790, care a consacrat pe primul,
prin adeziunea întregii Franțe, în
conformitate cu inițiativa de la Bordeaux
și din Bretania. Aceasta a doua zi a lui
14 iulie, care nu a costat nicio picătură
de sânge sau o lacrimă, în această zi
a Federației Mari, sperăm ca nici unul
dintre voi nu va refuza să ni se alăture
ca să o reînnoiască și să o perpetueze,
ca simbol al uniunii frățești din toate
părțile Franței și a tuturor cetățenilor
francezi, în libertate și egalitate. 14 iulie
1790 este cea mai frumoasă zi din
istoria Franței, și, probabil, din toată
istoria. În această zi a fost, în sfârșit,
realizată unitatea națională, preparată
de eforturile depuse de atât de multe

generații și de atâția oameni mari,
cărora posteritatea le păstrează o
amintire recunoscătoare. Federația, în
acea zi, a însemnat unitatea voluntară.”
– Extras din raportul senatorului Henri
Martin, în numele comisiei parlamentare însărcinate să examineze proiectul de lege din 1880.

Căderea Bastiliei

Căderea Bastiliei, momentul care a
marcat începutul Revoluției Franceze, sa produs, la Paris, într-o zi de marți, 14
iulie, în anul 1789. Parizienii dezlănțuiți
s-au îndreptat către Hotel des Invalides,
un vechi azil de soldați, pentru a căuta
arme. Au găsit și au luat 28.000 de muschete și 20 de tunuri. Dar, pentru că nu
le ajungea praful de pușcă și cartușele,
s-au dus spre fortăreața Bastiliei.
Guvernul a trimis trupe pentru a reprima
răscoala, dar s-au dovedit nesigure.
La 14 iulie, 5 din 6 batalioane ale
gărzii au dezertat și o parte s-a alăturat
parizienilor care asediau Bastilia. Deși
mai erau 5.000 de soldați din alte trupe
în apropiere, ofițerii i-au spus coman-

dantului că nu pot conta pe oamenii lor.
Armata s-a retras de pe străzile Parisului către Champ de Mars, în suburbii,
și nu a intervenit. Parizienii au asediat
Bastilia fără intenția să o ia cu asalt,
dar când au reușit să pătrundă în curtea
interioară, guvernatorul de Launay, care
a refuzat să le ofere praful de pușcă, a
ordonat trupelor să tragă. 98 dintre
asediatori au fost uciși, până când
soldații din Garda Franceză au intervenit, cu tunurile luate, de dimineață, de
la Hôtel des Invalides. De Launay a
fost forțat să se predea, fiind ucis și decapitat. Cei care au participat la atacul
asupra Bastiliei nu aparțineau clasei
mijlocii bogate, ci erau sanculoți-meșteșugari, muncitori și salahori din cartierele muncitorești. În momentul culminant al rebeliunii, un sfert de milion de
parizieni erau înarmați.

Reacția regelui

Știrea căderii Bastiliei a ajuns la
regele Ludovic al XVI-lea în noaptea
de 14 spre 15 iulie 1789, după ce
sosise de la vânat. Regele a pierdut
controlul asupra Parisului, unde electorii au instituit o Comună care să conducă orașul și l-au numit pe La Fayette
drept comandantul Gărzii Naționale.
Adunarea ce și-a luat denumirea de
Adunarea Națională Constituantă a
elaborat o constituție, fără a mai fi
amenințată cu dizolvarea de către
rege. Puterea efectivă trecuse din mâinile regelui în cele ale reprezentanților
aleși ai poporului. Ludovic nu-și mai
permitea să dicteze Adunării, pentru
că nu mai putea conta pe armata.
Când vestea căderii Bastiliei s-a răspândit în țară, revolta țăranilor a început, s-a extins și s-a intensificat.
Revolta din Paris i-a determinat pe
mulți nobili să emigreze, în frunte cu
fratele regelui, contele d'Artois: 20.000
au fugit în afara Franței în decurs de
două luni. (Sursa: Wikipedia)

Adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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