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mii de euro reprezintă o sumă
mare? Depinde... Dar ar merita
o asemenea sumă să devină
subiectul unui editorial? Evident, nu!
Ne-am obișnuit, cu toții, să acordăm
atenție doar lucrurilor spectaculoase
– de la exagerat, în sus. Aici putem
găsi, probabil, cauza principală a
exploziei de „știri fabricate” sau, mai
pe românește, „minciuni sfruntate”.
Asta vrem, asta primim!
Însă, cele mai multe neplăceri vin
de la lucrurile simple, cele cu care ne
confruntăm în fiecare săptămână. Vin
din nepăsare și o comoditate care, ulterior, se transformă în frustrare. Apare,
adesea, formula „românii sunt un popor
abuzat”, dar, oare, noi nu avem nici un
cuvânt de spus? Nu putem, măcar, să
punem o întrebare, sau să dăm un
telefon? Nici pentru 5.000 de euro?
Este vorba despre o firmă de transport... Numele nu o să îl fac public,
pentru că nu și-a dorit acest lucru. Are
zece camioane și lucrurile merg bine.
Lucrează cu mai mulți clienți, însă,
practic, doi dintre ei sunt mai importanți. Unul dintre aceștia este o casă de
expediție din România, reprezentanța
unui mare expeditor din Germania.
La una dintre curse, marfa a suferit
deteriorări și paguba, de 10.000 de
euro, s-a recuperat pe „circuitul clasic”
– expeditorul din Germania a facturat
la cel din România și acesta la transportator.
Am discutat mult, în ultima vreme,
despre asigurarea CMR... a funcționat
și în acest caz, acoperind 5.000 de
euro (se raportează la masa mărfii, și
nu la valoarea acesteia). Așa că transportatorul nostru a înghițit în sec și a
acceptat. Ce putea să facă? Pentru
5.000 de euro, nu merită să îți pui în
pericol afacerea în plină dezvoltare. La
fel ca mulți alții, s-a gândit și el că așa
este în transporturi – mai trebuie să
accepți, din când în când, câte o palmă, chiar dacă pe nedrept.
S-a plâns, totuși, atât către expeditor, cât și către asigurător. Practic,
deși a respectat toate regulile jocului,
el este singurul păgubit – proprietarul
mărfii și-a recuperat integral suma,
expeditorii au transmis pe circuit niște
facturi, fără să îi coste nimic, iar asigurătorul a despăgubit atât cât a vrut să
despăgubească (conform legii și Regulamentului CMR).
Ce credeți că s-a întâmplat mai
departe? Probabil, în peste 90% dintre

EDITORIAL

Organizator

Cât costă să fii
abuzat?... demnitatea
este gratis

cazurile similare, lucrurile merg mai
departe așa. Aici, însă, a intervenit
norocul.
În urma plângerilor transportatorului, expeditorul a ridicat din umeri, așa
cum era de așteptat, dar asigurătorul
(un broker cu prezență internațională)
a descoperit că firma lor lucrează și cu
marele expeditor din Germania. A luat
legătura cu acesta, a explicat situația
(faptul că o factura de despăgubire de
10.000 de euro reprezintă un abuz,
care contravine Regulamentului CMR)
și... Factura s-a refăcut la suma corectă, de 5.000 de euro, a ajuns la expeditorul din România și, de aici, la transportator... Nimeni nu a mai pierdut
nimic. Expeditorul din Germania avea,
probabil, asigurare separată pentru
mărfurile transportate, însă, pur și
simplu, nu a realizat, la acel moment,
că documentul CMR al transportatorului nu acoperă toată suma.
A fost un mare noroc, însă, dacă
ne referim strict la fapte... a fost doar
un telefon! Nu a fost nevoie de reclamații oficiale, negocieri interminabile,
sau certuri care să-ți provoace ulcer...
Pentru transportator, a fost un
mare noroc, dar mă întreb: nu s-ar
putea să transformăm acest noroc
într-o stare obișnuită, de zi cu zi?
În loc să plătim, cu sume mai mici
sau mai mari, pentru a fi abuzați, am
putea încerca să facem regulile funcționale, să înțelegem, să explicăm...
Cine știe, poate că la final, această atitudine – demnitate și respectarea regulilor – ne va feri de abuzuri... pe gratis.
Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

Împreună mișcăm lucrurile!
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CUGETARE

„Când ai zece pași de făcut, nouă
pași sunt jumătatea drumului.”

ȘTIRI

HOTĂRÂREA PRIVIND RESTITUIREA
ACCIZELOR, ÎN MONITORUL OFICIAL
Hotărârea nr. 549 din 17 iulie
2018, privind condițiile,
procedura și termenele de
restituire a sumelor
reprezentând ajutor de Stat
pentru suportarea unei părți
din accizele calculate pentru
motorina utilizată drept
combustibil pentru motor, a
fost publicată, în 26 iulie, în
Monitorul Oficial, urmând să
intre în vigoare la 30 de zile
lucrătoare de la data
publicării. UNTRR
mulțumește, prin intermediul
unui comunicat de presă,
Guvernului, Ministerului
Transporturilor și
Ministerului Finanțelor
Publice pentru deschiderea
arătată cu privire la
consultările și elaborarea
unui act normativ cu privire
la recuperarea supraaccizei
la motorină, pentru firmele de
transport rutier, prin
păstrarea raportului existent
în precedenta schemă de
rambursare, de 57%
(4 eurocenți / litru din 7
eurocenți / litru), respectiv, în
prezent, 18,3 bani / litru din
32 bani / litru. Recuperarea
supraaccizei se acordă
pentru motorina achiziționată
de la data intrării în vigoare a

LUCIAN ȘOVA ȘI
VIOLETA BULC, DISCUȚII
PE PRIORITĂȚI

Ministrul Transporturilor, Lucian
Șova, a discutat, în 23 iulie, la
Bruxelles, cu Violeta Bulc,
comisarul european pentru
Transporturi, despre prioritățile din
acest sector pe care România le va
susține, în perioada exercitării
Președinției Consiliului UE, în prima
parte a anului 2019.
În cadrul ședinței de lucru, ministrul
Transporturilor s-a declarat optimist
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Proverb chinezesc

Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 25/2018,
privind modificarea și
completarea unor acte
normative, precum și pentru
aprobarea unor măsuri fiscal
– bugetare, și până la data de
31 decembrie 2019. Astfel,
operatorii de transport pot
solicita restituirea accizei
pentru motorina achiziționată
începând cu 30 martie 2018.
UNTRR solicită ca schema de
rambursare a supraaccizei să
fie pusă în aplicare în mod
efectiv și să se aloce sume
suficiente pentru onorarea
plăților, astfel încât să se
dovedească o practică utilă
pentru menținerea
competitivității firmelor de
transport din România, în
condițiile în care industria de
transport rutier are o
contribuție semnificativă în
PIB și cel mai mare aport în
exportul de servicii al
României.
că, în timpul președinției române,
va fi abordată și finalizată o serie de
dosare legislative de interes
european, aflate, în acest moment,
în diferite stadii de negociere. Una
dintre priorități este finalizarea
dosarului privind „Mobilitatea”, aflat
într-un stadiu avansat de negociere,
la nivelul Uniunii Europene, dar
unde, încă, este necesar un
compromis între statele membre.
Cele două părți au agreat derularea
unor consultări tehnice, pentru
găsirea unor soluții corecte și ușor
de implementat, în ceea ce privește
Pachetul Mobilitate I. „Prioritatea va
fi continuarea negocierii Pachetelor
privind mobilitatea, în vederea
atingerii unui compromis echilibrat.
Pachetul «Mobilitate rutieră», lansat
de Comisia Europeană, din mai
2017, este, încă, unul sensibil, atât
la nivel european, cât și la nivel
național, având în vedere că sunt

abordate probleme ale sectorului
transportului rutier precum: protecția
lucrătorilor, lupta împotriva
fragmentării pieței, existența
companiilor fantomă («letter box
companies»), detașarea lucrătorilor
și simplificarea regulilor de operare
a cabotajului. În a doua parte a
mandatului, se va avea în vedere și
posibilitatea avansării negocierilor
în privința propunerilor privind
drepturile pasagerilor care circulă
pe calea ferată”, a spus ministrul
Lucian Șova în cadrul întâlnirii.

AMENZILE VOR PUTEA
FI PLĂTITE 50%, ÎN 15
ZILE

Din 24 august, amenzile pot fi
achitate în cuantum de 50%, în 15
zile de la primirea procesului –
verbal, și nu în 48 de ore, potrivit
Legii nr. 203/2018. „Agentul
constatator va face mențiunea, în
procesul verbal, despre această
posibilitate”, prevede actul normativ.
Scopul actului normativ este
încurajarea românilor să-și achite
amenzile, ceea ce va aduce și bani
mai mulți la bugetul statului.

MĂRFURI ȘI CAMIOANE
PE TERMEN LUNG, ÎN
123CARGO/
BURSATRANSPORT

Bursele sunt făcute pentru așa
numitele transporturi spot, fără
repetabilitate, ocazionale. Există,
însă, interes de a stabili legături
contractuale de durată: transporturi
repetitive, distribuție sau
consolidare.
123cargo/BursaTransport oferă,
acum, modulul de transporturi pe
termen lung. Expeditorii sau
shipperii pot pubica, acolo, cererile
lor de camioane pentru contract.
Transportatorii își pot publica flotele
pentru astfel de contracte. Cererile
și ofertele au o remanență de până
la 4 luni de la publicare. Se pare că
acest serviciu este unic în oferta
burselor europene.

.................................................................................................................................................. august 2018

Considerați că, în următorii 5 ani, vehiculele autonome vor reuși să facă
saltul și să fie utilizate în scopuri comerciale?
1. Da.
2. Nu.

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

Cum își petrec vacanța cititorii
Ziua Cargo?

P

Î N T R E BA R E A LU N I I

Despre vehiculele
a ut o no m e

Spune-ți păr er ea!

entru că suntem în plină vară, perioada concediilor pentru cei
mai mulți dintre români, am fost curioși să aflăm care sunt planurile
de vacanță ale celor care răsfoiesc revista noastră. Cu cel mai
mic procentaj obținut în cadrul sondajului, 18%, îi regăsim pe cei mai puțin
fericiți, care nu pot părăsi biroul din cauza (sau datorită, după caz) volumului
activității pe care o are compania, în această perioadă. Urcăm mai sus
o treaptă și-i regăsim pe cei ce reușesc să își planifice o vacanță și
reușesc să și plece, dar care rămân conectați, în permanență, prin
intermediul telefonului, la tot ceea ce se întâmplă în firmă. Este, deja, un
tipar de vacanță – compromis la care se pare că rezonează 38% dintre
respondenți. Deși nu este o diferență mare, de doar 6 procente, categoria
care a adunat cele mai multe voturi este a celor un pic mai norocoși, care
se rup, pentru o perioadă, de tot ceea ce înseamnă muncă și își încarcă
bateriile, pentru a o putea lua de la capăt, 44% însumând aceștia.

august 2018 ..................................................................................................................................................
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NOU SISTEM DE INFOTAINMENT DE LA
RENAULT TRUCKS
Renault Trucks T, C și K sunt
dotate cu un ecran digital
secundar, de 7 inch, de
înaltă rezoluție, cu sistem
„drag-and-drop”, care,
acum, este prevăzut cu
Roadpad, noul sistem audio,
de entertainment și de
navigație al constructorului.
Acesta include un navigator
HGV, streaming de muzică,
hands-free pentru telefon și
camere de luat vederi, toate
într-un singur dispozitiv.
Roadpad oferă o aplicație
HGV GPS precisă, cu
ajutorul unui sistem de
navigație Tom-tom, care
include mai multe elemente,
cum ar fi opțiunea de a
vizualiza ruta în 2D sau 3D și
de a obține informații în timp
real despre condițiile de
trafic.
Proiectat să se adapteze
stilului de viață al șoferilor,
Roadpad are opțiunea de a
asocia două telefoane în
același timp. Sistemul oferă
acces la platforma Deezer și

ALFA ROMEO PENTRU
POLIȚIA LOCALĂ
CONSTANȚA

Începând din luna iulie, Poliția
Locală din Constanța este dotată
cu un autoturism marca Alfa
Romeo, pentru a facilita misiunile
de patrulare din zona stațiunii
Mamaia. Auto Italia, importatorul
brandului Alfa Romeo, a oferit cu
drept de folosință modelul Stelvio,
pentru o perioadă de 6 luni,
perioadă ce va acoperi sezonul
estival, dar și o bună parte din
anotimpul rece. Autoturismul va fi
folosit de echipajele Poliției Locale
Constanța, pentru acțiunile de
patrulare din zona bulevardului
principal din stațiunea Mamaia.
SUV-ul, primul model de acest fel
dezvoltat de inginerii și designerii
producătorului italian Alfa Romeo,
se numește Stelvio și dezvoltă o
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la radio în DAB+ (Digital
Audio Broadcasting), la
aplicații meteo și la Google
Maps. Nu în ultimul rând,
pentru un grad crescut de
siguranță pentru șoferi,
încărcăturile lor și pentru alți
participanți la trafic,
Roadpad asigură o
vizibilitate perfectă în toate
situațiile, fiind pre-echipat
pentru instalarea a patru
camere de luat vederi.
Camerele laterale oferă o
vizibilitate optimă, în timp ce
cele posterioare cresc
confortul, în special la
cuplarea trailerelor.

putere de 180 CP, având un motor
de 2.2 L Mjet, are transmisie
automată în 8 trepte, tracțiune
integrală și este un model
versiunea Super, cu jante de 19”.
Stelvio este cel mai recent model
ce se alătură gamei de autoturisme
Alfa Romeo, fiind primul SUV creat
vreodată sub sloganul „La
Meccanica Delle Emozioni”, iar
importatorul oficial din România,
Auto Italia, este pregătit cu oferte
speciale pentru această vară, atât
pentru Stelvio, cât și pentru
celelalte modele Alfa Romeo
comercializate în România.

CITARO HYBRID –
CARAVANĂ ÎN ROMÂNIA

Mercedes-Benz face următorul pas
în dezvoltarea transportului urban
ecologic din România, prin
organizarea unei caravane de

prezentare a noului autobuz Citaro
Hybrid, în perioada 20 iulie – 14
august.
În această perioadă, autobuzul
Mercedes-Benz Citaro Hybrid
opreşte în 17 „stații”, pentru a fi
prezentat transportatorilor și
autorităților locale, astfel: Pitești (23
iulie), Craiova (24 iulie), Sibiu (25
iulie), Alba Iulia (26 iulie), Brașov (27
iulie), Târgoviște (28 iulie), Iași (31
iulie), Bacău (1 august), Galați (2
august), Sinaia (3 august), București
și Ploiești (6 august), Timișoara (8
august), Oradea (9 august), Zalău
(10 august), Baia Mare (11 august),
Satu Mare (13 august) și Cluj –
Napoca (14 august).
Programul presupune prezentarea
principalelor caracteristici tehnice
ale autobuzului, precum și sesiuni
active de test-drive pe străzile
orașelor. Modelul prezentat în
cadrul caravanei are două uși
pentru accesul călătorilor, lungime
totală de 12,1 metri şi asigură o
capacitate totală de transport de
100 de pasageri.

MAI MULTE VEHICULE
COMERCIALE NOI,
ÎN UE, ÎN S1

Înmatriculările de vehicule
comerciale noi în Uniunea
Europeana au crescut cu 4,7% în
primul semestru (S1) din 2018, față
de perioada similară din 2017,
volumul acestora fiind de
1.282.100 unități, potrivit datelor
comunicate, în 25 iulie, de
Asociația Constructorilor de
Automobile din România
(ACAROM), membră ACEA. În
iunie, avansul a fost de 7,3% față
de aceeași lună din 2017,
ajungând la un volum total de
247.000 unități. În perioada
ianuarie – iunie 2018, topul țărilor
europene este condus de Franța,
cu 271.116 unități (+5.0%), Marea
Britanie, cu un volum de 209.167
unități (-3,5%) și Germania, cu un
volum de 187.269 unități (+3,7%)
vehicule comerciale noi
înmatriculate. În Romania, au fost
înmatriculate 12.572 vehicule
comerciale noi, reprezentând o
creștere cu +7,0% fata de ianuarie
– iunie 2017.

.................................................................................................................................................. august 2018
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Cum conectăm vehiculele la
internet?

Comisia Europeană este ținta unei presiuni în creștere, privind decizia pe care
ar trebui să o anunțe, în această toamnă, pe tema vehiculelor conectate, iar
interesele sunt multiple. Producătorii auto, operatorii de telecomunicații,
furnizorii de tehnologie, dar și guvernele mai multor state susțin că hotărârea
ar putea genera un impact pe termen lung, în privința tehnologiei de
construcție a mașinilor noi, care vor fi echipate cu un număr din ce în ce mai
mare de funcții bazate pe internet, în următorii ani.

P

otrivit site-ului euroactiv.com,
în centrul dezacordului se află
decizia politică tehnică, în cadrul Comisiei, care ar putea oferi sprijin pentru un sistem bazat pe Wi-Fi
(deja disponibil pentru utilizare), sau
pentru tehnologia celulară, cu rază
lungă de acțiune, cunoscută sub numele de C-V2X – văzută ca un precursor al rețelelor 5G. De menționat că
guvernele europene s-au angajat ca
tehnologia mobilă rapidă de ultimă
generație să fie gata de utilizare
comercială până în 2025. Iar suporterii
acesteia afirmă că un anunț al Comisiei, care favorizează opțiunea vehicul
– vehicul, bazată pe Wi-Fi, ar putea
fi o barieră, pentru că va demotiva
investițiile costisitoare în realizarea
infrastructurii necesare, în acest sens.
Potrivit estimărilor CE, investiția
pentru construcția acestor rețele va
ajunge la aproximativ 500 miliarde
euro, însă companiile de telecomunicații susțin că ea va fi, chiar, mai mare.
Este motivul pentru care au avertizat
oficialii de la Bruxelles că este puțin
probabil să aloce aceste fonduri fără
a avea un potențial puternic de afacere, precum posibilitatea ca mașinile
din întreaga Europă să funcționeze
pe baza tehnologiei celulare.

Interese diferite

Până în prezent, Comisia a insistat
că își va păstra neutralitatea și nu se
va implica în promovarea C-V2X, sau
a V2V bazată pe Wi-Fi. Euractiv.com
precizează, însă, că proiectele inițiale
ale legislației propuse, așteptate în
cursul acestui an, pe care le-a obținut,
includ detalii care indică modul în care
poate fi utilizată tehnologia V2V
(Wi-Fi), dar documentul nu conține
nicio referire la tehnologia celulară.
Este subiectul care așază în tabere distincte producătorii auto și companiile de telecomunicații, mai mulți
fabricanți auto anunțând că au în vedere să investească în construirea de
vehicule cu tehnologia Wi-Fi. Potrivit
acestora, opțiunea V2V reprezintă o
alegere mai ușoară, pentru că este
deja disponibilă și va face caracteristicile de siguranță mai precise.
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În paralel, o alianță formată din directori executivi de la 15 companii de
tehnologie, telecomunicații și producători de automobile l-a avertizat, prin
intermediul unei scrisori, la începutul
lunii iulie, pe Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, că legislația planificată va reprezenta o piedică
în realizarea obiectivelor Europei de a
lansa rețele de 5G, în următorii câțiva
ani. Potrivit Euractiv, scrisoarea a fost
semnată de către directorii executivi ai
BMW, Daimler, Deutsche Telekom,
Ericsson, Ford, Huawei, Intel, Nokia,
PSA, Telefonica, Samsung, firma software Savari, producătorul chinez Saic
Motor, Qualcomm și Vodafone.

Păreri oficiale

Nici autoritățile naționale nu au rămas indiferente. Ministerele transporturilor din Finlanda și Spania au criticat
intențiile executivului UE de a impune
tehnologia Wi-Fi ca unică opțiune pe
care constructorii auto ar putea-o utiliza, pentru a construi vehicule cu caracteristici high-tech, precum frânarea
automată conectată la internet sau
sistemele inteligente de divertisment.
O altă țară importantă a luat, recent, poziție în cadrul dezbaterii. Conform Euractiv, un oficial din cadrul
Ministerului german al Economiei a
trimis, pe 4 iulie, un document de poziție de 11 pagini, susținând opțiunea
Wi-Fi. O scrisoare care a însoțit documentul a fost adresată VDA (Asociația

Germană a Industriei Auto), principalul
grup de lobby pentru sectorul auto
puternic al țării. Cu toate acestea,
industria germană auto este divizată.

2019...

De menționat că, potrivit comunicării CE, „Europa în mișcare”, publicată în luna mai, Comisia propune o
abordare la nivelul UE bazată pe trei
obiective strategice interconectate:
• dezvoltarea tehnologiilor și a
infrastructurii esențiale în vederea consolidării competitivității UE;
• asigurarea introducerii în condiții
de siguranță și de securitate a conducerii conectate și automatizate a
autovehiculelor;
• abordarea efectelor socioeconomice ale mobilității autonome.
Conform documentului citat, vehiculele care permit, în tot mai mare
măsură, conducătorului auto, cel puțin
în anumite condiții de deplasare, să
desfășoare și alte activități decât conducerea autovehiculului ar trebui să
devină disponibile, ca produse comerciale de piață, până în 2020. Reamintim, comisarul european pentru transporturi, Violeta Bulc, a făcut public
obiectivul de a avea vehicule conectate la internet pe șosele până în 2019
– când actuala administrație își va
finaliza mandatul.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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Tendințe
pe piața
de transport

Mai puține companii... mai multe mașini. Piața pare să favorizeze, după
2015, dezvoltarea flotelor importante care funcționează după
mecanisme moderne, chiar dacă firmele mici reprezintă, în continuare,
marea majoritate... așa cum, de altfel, se întâmplă pe orice piață unde
există mulți competitori. Dar să vedem ce spun cifrele...

D

upă ce, în 2015, numărul firmelor de transport marfă
licențiate s-a redus cu peste
20% față de 2014, de la 36.162 la
28.731 operatori, conform datelor
furnizate de Autoritatea Rutieră
Română (ARR), 2016 a marcat o
creștere cu puțin peste 5%, pentru ca,
în 2017, cifra licențelor emise să
ajungă la 34.396, iar, în primele luni
ale acestui an, să scadă la 32.503.
Parcul licențiat este, însă, sensibil
mai ridicat decât în 2017. De altfel,
nivelul flotei licențiate în 2016 era,
deja, mai mare decât cel consemnat
în 2014, chiar dacă operatori de
trans port marfă erau mai puțini.

12

.................................................................................................................................................. august 2018

250 de flote
importante

Dacă peste 80% din flota licențiată
este operată de firme cu parcuri sub
5 unități, cifra companiilor cu flote
importante, de peste 50 de vehicule,
se apropie de 250, dintre care 32 au

CONFERINȚĂ

Concret, față de 36.162 companii și
129.665 vehicule licențiate de ARR,
în 2014, piața împărțea, doi ani mai
târziu, 133.497 vehicule la 30.300
firme. Pentru ca parcul dedicat transportului de marfă cu vehicule de
peste 3,5 t să ajungă, în 2018, la
147.626 unități.

Adriana Rotaru, Șef serviciu în
cadrul ARR, a prezentat, cu ocazia
conferinței Ziua Cargo de la
Poiana Brașov, cum arată piața
autohtonă de transport marfă, din
punct de vedere statistic.
PUBLICITATE
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în curte mai mult de 200 de unități, iar
59 între 101 și 200.
În același timp, 2.268 de companii
au între 11 și 50 vehicule, o categorie
care, deja, oferă exemple privind evoluții frumoase, bazate pe parteneriate
care s-au maturizat, în timp, cu anumiți
clienți sau pe nișe bine alese.
Pe podium, din punctul de vedere
al numărului de vehicule licențiate, se
află, potrivit ARR, Carrion Expedition
– cu 1.334 mașini, Arabesque – cu
594 și XPO Transport Solutions
Romania – cu 526 unități.

60% din parcul total
– peste 9 ani
vechime

Cea mai mare parte a parcului
(74%) se află în proprietatea cărăușilor, pentru ca 14% să fie închiriat și
12% să se afle în leasing. Aceste cifre
trebuie, însă, corelate cu vechimea
parcului, 60% având peste 9 ani de
la prima înmatriculare.
În continuare, flota destinată transportului în interes propriu deține un
procent redus, reprezentând aproximativ 3% din cea licențiată pentru
transport contra cost.

Operatori specializați

Din punctul de vedere al specializării, Autoritatea Rutieră Română a
licențiat 1.499 operatori pentru transport rutier de deșeuri, precum și mărfuri și deșeuri periculoase, 247 pentru
transport de mărfuri perisabile, 54
pentru transport de animale vii și 51
pentru transporturi agabaritice.

Statistica șoferilor
profesioniști...

Interesantă este situația conducătorilor auto profesioniști. 165.500 sunt

14

angajați în cadrul companiilor de
transport românești, conform datelor
ARR, dar 287.113 sunt certificați, la
nivelul anului 2018. În același context,
301.722 cartele sunt emise de către
Autoritatea Rutieră Română. De remarcat reducerea constantă, din ultimii 3
ani, a gradului de promovabilitate, mai
ales pe segmentul CPI marfă (pregătire
profesională inițială), unde procentul celor
admiși a ajuns, în 2017, la 59,3%, în
scădere de la 77,17%, în 2015. Panta
descendentă este, însă, mai puțin abrup-

tă, în cazul CPC marfă (pregătire
profesională periodică), unde procentul
admișilor a ajuns la de la 94,95%, în
2015, la 83,67%, în 2017. Cifrele spun,
însă, că unul din 5, dintre șoferii vechi,
pică la primul test CPC... un semnal descurajant, ținând cont de lipsa de conducători profesioniști de pe piață. În
concluzie... atenție la pregătire, în
perioada următoare!

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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Merită să te certifici?

Am vorbit, în numărul anterior, despre securitate, despre
importanța informației, a regulilor și procedurilor gândite de
profesioniști cu experiență în domeniu... despre avantajul de a te
afla în contact direct cu o organizație cu notorietate la nivel
internațional, precum TAPA (Transported Asset Protection
Association). În acest număr, vom analiza experiența certificării
TAPA, așa cum este ea percepută de o companie românească.

I

nternational Alexander se află,
fără îndoială, între companiile de
pe piața locală care știu să fructifice oportunitățile. 100% proprietate
românească, International Alexander
Holding are, astăzi, 1.000 de angajați
în România, Ungaria, Serbia și
Germania, operând o flotă de peste
400 de camioane proprii și de peste
450 de remorci, camioane de 7,5 tone
și autoutilitare pentru transporturi expres. Domeniu de activitate: transport
și logistică.
Aderarea la TAPA reprezintă unul
dintre pașii strategici pe care compania i-a făcut, în acest an. Și, potrivit
Loredanei Dan, Europe Business
Development Manager International
Alexander, acest pas a venit în mod
natural, pentru a crea o experiență pozitivă la nivelul clienților. „Clienții noștri
de top provin în special din industria
auto, a electronicelor sau FMCG și se
așteaptă să fim la zi și să ne aliniem
la cele mai bune standarde și abordări
din clasa lumii lanțului de aprovizionare. Ca atare, aderarea la TAPA a
reprezentat o decizie firească.”

Primul pas pe
segmentul de
transport...

Primul pas – certificarea TSR 3,
pentru că în flota International
Alexander se află, în special, semiremorci cu prelată. Următorul pas este...
TSR 1, certificarea de top în domeniul
transportului, care va reprezenta o
bază importantă pentru dezvoltarea
unui nou pilon de activitate: transportul
de bunuri cu valoare ridicată.

... și pe cel logistic

Certificări sunt avute în vedere și
în zona logistică... în paralel cu investiții în depozite proprii. „Construim propriile depozite din clasa A din Timișoara,
Sibiu și București, care vor avea
cerințele FSR ca parte a procesului de
dezvoltare și, ulterior, certificarea FSR
A. De asemenea, depozitul nostru din
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Loredana
Dan și
Ionel Popa

Arad va fi certificat FSR A, în perioada
următoare. În paralel, planificăm să
luăm în considerare cerințele PSR (n.r.
Parking Security Requirements) pentru
toate locațiile de parcare deținute”, a
afirmat Loredana Dan.
Cu alte cuvinte, Internațional
Alexander se află, în acest moment,
într-un intens proces de certificare.
Nu poți să nu te întrebi: cât este de
dificil?

Cum arată
pre-certificarea,
din practică

„Am început devenind membru
TAPA, au urmat participări la conferințe și sesiuni de training, numirea
auditorului nostru intern și finalizarea
examenului TSR. Au fost implementate cerințele TAPA în procedurile
noastre interne, ne-am aliniat tehnologic și a urmat cererea pentru certificarea TSR 3. În paralel, am inițiat construcția de parcuri de mare valoare,
prin comandarea primelor noastre camioane și remorci compatibile TAPA
TSR 1. Nu aș descrie, însă, acest proces de pre-certificare ca unul dificil,

atâta timp cât există angajamentul
conducerii companiei, atunci când ai
alături oameni potriviți pe parcursul
întregii călătorii și fiecare pas este
făcut la momentul potrivit”, a explicat
Loredana Dan, apreciind că procesul
de pre-certificare, în sine, este util
pentru fiecare angajat, de la conducători auto până la managementul de
vârf. Altfel spus, fiecare angajat și
fiecare departament fac parte din proces și numai o echipă completă și
unită va putea aplica în mod corect
procesele pentru a obține beneficii pe
termen lung.

Loredana Dan, Europe
Business
Development Manager
International
Alexander:

„Mesajul pe care aș vrea să îl
transmit tuturor companiilor mici,
mijlocii și mari este să adere la un
mod de lucru bine organizat și
procedural și să intre în contact cu
TAPA, care poate aduce,
într-adevăr, o contribuție vizibilă la
operațiunile lor.”
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Ionel Popa,
ambasador TAPA PSR
în România:

Până la urmă, prin definirea clară
a acestor obiective comune, membrii
echipei primesc șansa de a se
dezvolta.

Câteva detalii
tehnice

Reamintim, certificarea TAPA în
domeniul transporturilor se poate face
pe 3 niveluri (TSR 1, 2 sau 3) și implică investiții diferite, în funcție de
varianta aleasă. De exemplu, un
camion nou se încadrează, de multe
ori, aproape automat în cerințele tehLoredana Dan: „Din punctul meu
de vedere, lumea lanțului de
aprovizionare, cu toate serviciile
sale conexe, trebuie să se îndrepte
spre a oferi clienților o mai bună
calitate și securitate, pentru că va
reprezenta un factor important în
perioada următoare.”

nice TSR 3, pentru că are în dotare,
încă din configurația standard, un sistem de blocare a ușilor, un sistem de
alarmă și GPS integrat. Acestea reprezintă 90% din elementele tehnologice
prinse în certificarea TAPA TSR 3. În
plus, este necesar un sistem mecanic
de blocare a remorcii, în cazul decuplării. Foarte importante, în momentul
certificării TSR, sunt procesele și
procedurile care trebuie bine puse la
punct. Pe lângă facilitarea certificării
TAPA, acest management al securității, o dată integrat în funcționarea
companiei, va ajuta conducerea să
elimine, în mare parte, pierderile generate de situații neprevăzute. Iată
câteva exemple de practici impuse:
la angajarea șoferilor, devine obligatorie verificarea lor la vechiul loc de
muncă și pe baza cazierului furnizat
de poliție; toleranță ZERO față de
incidentele de securitate; proceduri
privind încărcarea și descărcarea; proceduri de verificare a camionului; proceduri privind comunicarea și modul
de acțiune, în cazul unui incident.

În cazul certificării depozitelor,
există, de asemenea, 3 niveluri de
certificare: FSR A – cel mai ridicat;
FSR B – intermediar; FSR C – de
bază. Iar, pentru rezultate eficiente pe
termen lung, este recomandabil să se
obțină, inițial, certificarea de bază, urmând ca nivelurile celelalte să fie
atinse ulterior, unul câte unul.
FSR (Facility Security Requirements)
abordează elemente precum partea
tehnică și procedurală, în ceea ce
privește securitatea perimetrală, securitatea pereților, acoperișurilor și a ușilor,
securitatea punctelor de acces, securitatea interioară, sisteme de securitate
(concepție, monitorizare și răspuns) sau
proceduri și instruire, integritatea forței
de muncă.

CONFERINȚĂ

„Cred cu tărie că toți profesioniștii
Est – europeni din lumea lanțului
de aprovizionare (indiferent dacă
sunt șoferi, manageri, proprietari
de companii) ar trebui să fie
conștienți de valorile și practicile
TAPA, de riscurile de securitate de
pe drumurile europene, de
provocările existente pe această
piață comună, și să cunoască
practicile cele mai bune, precum și
cele mai noi tehnologii din această
industrie. În final, ar trebui să vadă
TAPA ca pe o familie din care pot
face parte. Împreună, putem lupta
pentru combaterea crimei
organizate, indiferent dacă suntem
români, germani, polonezi,
olandezi, italieni sau maghiari.”

În concluzie...

Concluzia este una simplă și a fost
desprinsă de către Ionel Popa, ambasador TAPA PSR în România și consultant al International Alexander, în
tot acest proces de certificare: „Într-o
piață în care lupta prețurilor tinde să
se stabilizeze, reputația, profesionalismul, securitatea, calitatea ar trebui să
reprezinte diferențiatori pe termen lung
pentru orice jucător din aceasta piață.
Și toate aceste certificări nu fac decât
să transforme o companie într-un veritabil profesionist pe piața serviciilor
de calitate.”
Până la urmă, merită să te certifici? La această întrebare poate răspunde fiecare manager, după ce va
stabili ce înseamnă securitatea în strategia pe care o are și pe ce tip de
piață vrea să se plaseze. Cei care au
decis deja să investească, însă, în
această direcție consideră că au tras
o carte câștigătoare.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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Investiția
în dispeceri
rentează

Atunci când este vorba despre criza de personal în transporturi,
primul lucru la care ne gândim este că, fără șoferi, nu se învârte
roata. Ceea ce trece pe planul doi, adesea, este rolul dispecerului
în succesul unei activități de transport. Despre acest lucru,
precum și despre importanța instruirii temeinice a dispecerilor,
s-a discutat și în cadrul conferinței „Am marfă, caut transport”,
organizată de către Ziua Cargo, la Poiana Brașov.

P

rivind din afară, poate exista
părerea preconcepută că dispecerii, care, acum, devin, și
ei, din ce în ce mai greu de găsit, de
fapt, nu fac mare lucru în afara transmiterii telefonice a unor curse către
șoferi. În realitate, lucrurile stau complet diferit.

„Când spunem, simplu, «dispecerat», mi se pare că vorbim insuficient
despre munca oamenilor care realizează această activitate”, a spus, în
cadrul conferinței, Cristina Radu –
Road Freight Director KLG Europe
Logistics Romania. „Sunt sigură că
toată lumea crede că știe să facă

dispecerat, dacă a pus o dată mâna
pe telefon și i-a transmis șoferului o
adresă de încărcare. Diferența stă, de
fapt, în planificare și în dezvoltarea
abilităților.”
În practică, lucrurile sunt mult mai
complexe. „Avem oameni care sunt
atenți, învață, cred în puterea exem-
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Nicoleta
Carmen
Lupa

Decebal
Popescu
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Cristina
Radu

plului, așa că, de fiecare dată când
sunt în dispecerat, sunt foarte atentă
la reacțiile lor față de client, față de
conducătorii auto. Vorbim despre
soluții mult mai vaste și despre oameni
care ar trebui să fie mult mai bine pregătiți, inclusiv din punct de vedere
legislativ”, a continuat ea.

Angajezi oameni
cu experiență,
sau fără?

„De-a lungul timpului, am fost norocoasă, din toate punctele de vedere,
în sensul că am gestionat și echipe
extraordinare. Depinde foarte mult de
capabilitatea managerului și de nivelul
de know-how pe care îl deține compania. Poți aduce oameni din zona de
depozitare, poți aduce conducători
auto pe care îi poți crește și îi poți
aduce la nivel de dispecer. Sau poți
angaja oameni lipsiți de experiență,
pe care să-i crești, pe care să îi aduci
până la un punct la care reușesc să
își facă treaba, fără să mai aibă nevoie
de îndrumare”, a apreciat Cristina
Radu.
Pe de altă parte, nu puțini sunt cei
care se tem, la ora actuală, să investească în pregătirea unor oameni fără
experiență, pentru a-i vedea, apoi, ple-

când la alte companii. Dar aceasta se
poate dovedi o falsă problemă. „Dacă
nu-i pregătim, cu gândul că vor pleca,
și nici cei de la care vin dispeceri către
noi nu fac acest lucru, cu același gând,
de fapt, nu o sa fie niciodată instruiți.
Dacă toată lumea ar instrui personalul,
nu ar mai exista acest cerc vicios; îmi
pleacă un om pregătit, angajez în locul
lui tot unul pregătit. Este vorba despre
un transfer de «knowledge»”, a ținut
să sublinieze Decebal Popescu, CEO
Cartrans. La rândul său, Cristina Radu
este de părere că, dacă lucrezi cu o
persoană necorespunzător pregătită,
s-ar putea să pierzi mai mulți bani
decât dacă ai instrui-o și ar pleca.

Ce presupune
pregătirea?

Și Nicoleta Carmen Lupa, specialist în perfecționare profesională și director regional IFPTR, apreciază faptul
că dispecerii nu au o misiune ușoară
și că trebuie să știe mult mai multe decât ne închipuim. Trebuie să știe comunicare (pentru că o vor face, atât
cu clienții, cât și cu conducătorii auto),
trebuie să știe să preia corect o comandă, să ceară datele corespunzătoare... „Apoi, urmează partea de planificare, în care trebuie să reducă, pe

cât posibil timpii de efectuare a cursei,
având în vedere, în același timp, faptul
că acel conducător auto trebuie să își
respecte timpii de conducere și odihnă
și trebuie, pe cât posibil, să stea cât
mai puțin la încărcare și la descărcare.
Nu în ultimul rând, trebuie să știe totul
despre arimare, mai ales în contextul
intrării în vigoare a unor noi regulamente în acest domeniu, în Spania”,
a subliniat reprezentanta IFPTR. Nu
în ultimul rând, dispecerul trebuie să
gestioneze probleme și conflicte de
tot felul, atât cu șoferii, cât și, uneori,
cu clienții. Nu degeaba, aparent, există
un permanent conflict între cei care
conduc și cei care... îi conduc către
marfă. Dar, cu atitudinea – și aptitudinea – de comunicare potrivită, lucru
care se poate educa, se poate ajunge
la o colaborare optimă.
Nicoleta Carmen Lupa a mai subliniat faptul că sunt disponibile cursuri
și sesiuni de pregătire pentru orice
necesitate și disponibilitate către investițiile în factorul uman. Și că această investiție se justifică, fără îndoială,
prin creșterea valorii afacerii pe care
o conducem și a gradului său de eficiență.
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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PĂREREA MEA

Guvernul
să dizolve
poporul?...

Poporul își bate joc de
încrederea pe care
Guvernul o avea în el!
Oare nu-i mai bine ca
Guvernul să dizolve
poporul și să aleagă un
altul? Nu, stimate
Doamne și stimați
Domni! Nu îmi asum
această frază super –
inteligentă! Ea aparține
celebrului scriitor
german Bertolt Brecht,
care a formulat-o
imediat după
demonstrația populației
Berlinului, din 1953,
împotriva trupelor de
ocupație sovietică.

D

ar o citez, cu mare recunoștință, în fața românilor care
trăiesc o actualitate fără tancuri pe străzi, dar strivită de tăvălugul
unei puteri pe care cu mâna lor au
pus-o pe scaunul cel de sus, de pe
care nimeni nu mai vrea să coboare.
Da, poporul acesta se poartă, deseori, foarte necuviincios. Aproape că
dă semne, chiar, și de o anume energie criminală, în ceea ce privește imprevizibilitatea lui vis-à-vis de politică!
La urma urmei, ce să facă un guvern
cu un popor care nu se lasă guvernat?
Toată ziua, bună ziua, protestează
pentru orice, înșală statul pe unde
poate, la impozite, ca să-i ajungă banii
de pâine, și vine cu tot felul de pretenții
obraznice. Mai mult decât atât: face
pe gelosul pentru toate acele privilegii
mărunte și neînsemnate de care se
bucură cei din Guvern, pe care aceștia
și le-au muncit din greu și pe care nu
vor să le sacrifice din cauza unor guralivi din piață. În fond, meseria de
hoț nu este una ușoară ci, din contră,
necesită o pregătire temeinică, forma-
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Dan
Schnick
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rea unei echipe loiale de acoperire și
susținere și, în plus, este supusă și riscului de retragere a autorizației de furt,
după 4 ani de eforturi, chiar dacă
eventualul concediu impus, ulterior,
lasă timp berechet pentru scrierea
memoriilor.

Să nu uităm și muncile istovitoare
duse în afara Parlamentului! Ce, e
simplu să fii nevoit să conduci din umbră grupul de firme al unchiului și al
mamei soacre, cu care îți finanțezi
viața post – parlamentară sau partidul
care te-a numit acolo? Sau să te duci

Și, a propos de limbă: este imperios necesar să se aducă și niște modificări dicționarului așa-zis tradițional.
Se tot bate apa-n piuă despre corupție. Propunem înlocuirea lui cu „înlesnire”, o expresie care face mult mai
vizibile avantajele ambelor părți, în a
rezolva problemele aparent nerezolvabile. Iar dacă oamenii nu pricep
această axiomă, îl punem pe însuși
Măria Sa, președintele (Ha, ha! Și ăsta
ales de popor!) să îl revoce pe incapabilul deranjant din vârful piramidei.
Desigur că știm și noi: poporul este
– hai să-i spunem așa! – primitiv și
prostuț pentru că, în fond, el ne-a votat. Dar, oare, știe el de ce se duce la
vot și pe cine votează? Oare știe ce
efecte are votul lui și ce se întâmplă
în urma acestuia? Doar am stabilit regulile, la alegeri, destul de clar: se vor

vota cei care împart cu mărinimie ulei,
zahăr, șepci și pixuri, iar acolo, printre
lucrurile astea, am strecurat și platforma politică, udată temeinic, la birt,
după alegeri, pentru desăvârșirea
amețelii. Trăim, oricum, într-o democrație și ar fi trebuit să fi învățat ceva
și numitul popor: că există alternative.
Dar ce să facem? Trebuie să îl luăm
așa cum este, la ora actuală nu dispunem de unul mai grozav.
Și cum rămâne cu soluția propusă
de Bertolt Brecht: să dizolvăm poporul
și să ne alegem un altul? Ne gândim
să analizăm dacă o prevedere interpretabilă, cumva, în acest sens, de
către Curtea Constituțională, ne va
putea da posibilitatea unei Ordonanțe
de Urgență. Poate găsim, chiar, un
fraier, din rândul lor, să o semneze!

Atenție: înaintea citirii cu voce tare
a mâzgălelilor de mai sus, se recomandă verificarea atentă a încăperii,
pentru a descoperi și scoate din uz
microfoanele, montate conform protocoalelor existente între cele două state
paralele!

Dan SCHNICK

dan.schnick@ziuacargo.ro

PUBLICITATE

PĂREREA MEA

Ar fi ca și cum am obliga un lăcătuș – mecanic sau un muncitor de pe
șantier să țină ședințe despre statul
jos. Așa vor afla și cei ce se numesc
„popor” cât de greu este să guvernezi!
Sărmanii politicieni! Trebuie să suporte
și jet lag-ul provocat de schimbul orar,
atunci când zboară, gratis, în jurul
lumii, trebuie să guste din tot felul de
mâncăruri sofisticate și să bea vinuri
grele, de epocă, pe unde se duc și,
în fiecare dimineață, să-și înnoade,
cu un efort supraomenesc, cravata
potrivită, în timp ce alții își pot permite
doar să îmbrace un simplu tricou pe
care scrie #rezist.

în campania electorală în orașul total
necunoscut pentru care candidezi și
să ții discursuri, chiar dacă ți le-a scris
altul? Și poporul ce face? Mârâie
întruna și se tăvălește pe jos de râs,
dacă sărmanii de ei mai fac câte-o
greșeală de vorbire, fără să țină cont
de dificultatea evidentă a unui român
de a vorbi corect românește.

INFRASTRUCTURĂ

Primii 30 km din
Autostrada Sebeș – Turda

Primii 30 de kilometri din Autostrada A10 Sebeș – Turda (loturile
3 și 4) vor fi deschiși traficului, după mai bine de o jumătate de an
de așteptări.

C

onstructorul italian Tirrena
Scavi a contestat, până acum,
de două ori, măsurătorile privind planeitatea și rugozitatea, efectuate de CESTRIN, dar, până la urmă,
a fost nevoit să frezeze circa 2 kilometri de pe Lotul 3 și să reasfalteze
porțiunea.
Pe Lotul 4, construit de SC PORR
Construct SRL / PORR Bau GmbH,
au căzut niște taluzuri, în luna martie,
și a fost nevoie de refacerea lor. Între
timp, a fost finalizată și montarea parapetelor. În afară de aceste probleme,
cele două loturi de autostradă sunt
gata, din luna ianuarie, să fie deschise
traficului rutier.
Ambele contracte au fost semnate
în aprilie 2014 și aveau termen de
finalizare a lucrărilor luna martie 2016.

Autostrada Comarnic
– Brașov, la atribuire
prin PPP

Premierul Viorica Dăncilă promite
că, în luna august, vor începe procedurile de atribuire și dialogul competitiv
cu investitorii, în vederea realizării
Autostrăzii Comarnic – Brașov.
Studiul de fundamentare a fost
discutat în Guvern, după ce autoritățile
române au renunțat la acordul cu
Banca Mondială și au luat decizia ca
această investiție să fie realizată în
parteneriat public – privat (PPP).
„Autostrada Ploiești – Comarnic –
Brașov este unul dintre proiectele strategice de investiții decis a se realiza
în parteneriat public – privat. Este
primul proiect în parteneriat public –
privat demarat în România, iar, în luna
august, vor începe procedurile de atribuire și dialogul competitiv cu investitorii”, a precizat Viorica Dăncilă.
Autostrada va avea aproximativ
115 kilometri lungime și „va realiza

legătura cu municipiul Brașov, unul
dintre cele mai importante centre economice și turistice ale țării, traversând
axa turistică Sinaia – Bușteni – Azuga
– Predeal”, a mai spus premierul.
Banca Mondială s-a oferit, anul
trecut, să aloce 35 milioane euro pentru crearea unei infrastructuri de finanțare, în scopul atragerii mai rapide a
fondurilor europene și a altor investitori. Însă ministrul Transporturilor,
Lucian Șova, a anunțat că acest parteneriat pe proiect cu Banca Mondială,
încheiat în toamna anului 2017, a
aparținut fostei guvernări.
„A fost o intenție, asumată de fostul
premier Mihai Tudose, pentru a obține
asistență tehnică din partea Băncii
Mondiale, la care era legat și un credit
de 35 de milioane de euro, inclusiv
pentru revizuirea unui studiu de fezabilitate anterior. Ulterior, Guvernul
Dăncilă a luat decizia de a include proiectul Brașov – Comarnic în noul pachet
de parteneriate public – private, astfel
că s-a luat în discuție oportunitatea de
a mai semna și acest împrumut”, a
precizat ministrul Transporturilor.

Proiectant pentru
drumul de mare
viteză Ploiești –
Pașcani

O altă investiție în infrastructură,
dar ceva mai avansată, este drumul
de mare viteză Ploiești – Pașcani,
pentru care Compania Națională de
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Administrare a Infrastructurii rutiere
(CNAIR) a desemnat câștigătorul licitației pentru elaborarea documentației
necesare construirii unuia dintre tronsoane. Este vorba despre Consitrans
SRL, care va avea la dispoziție 24 de
luni pentru a realiza Studiul de Fezabilitate și Proiectul Tehnic pentru 72
de kilometri din șosea. Valoarea ofertei
câștigătoare este de 13.933.291,10
lei, fără TVA. „Semnarea contractului
va fi posibilă după expirarea perioadei
de depunere a eventualelor contestații
la CNSC sau la Tribunalul București
și după emiterea unor decizii definitive.
Desemnarea ofertei câștigătoare
pentru sectorul Buzău – Focșani
reprezintă primul pas spre întocmirea
documentației necesare realizării unei
legături de mare viteză între Muntenia
și Moldova, pe ruta Ploiești – Pașcani,
cu o lungime estimată de 329 de kilometri”, au precizat reprezentanți ai
CNAIR.
În prezent, se mai află în faza
de evaluare a ofertelor
contractele pentru elaborarea
Studiilor de Fezabilitate și a
Proiectelor Tehnice destinate
tronsoanelor de drum de mare
viteză Ploiești – Buzău, cu o
lungime de 65 de km, Focșani –
Bacău, de 110 km, și Bacău –
Pașcani, de 82 de km.

Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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Autostrada Sibiu – Pitești,
fără Acord de Mediu

P

ână acum, au fost scoase la
licitație doar secțiunile 1 și 5
ale autostrăzii, de la capete,
care sunt cele mai ușoare, însă Compania Națională de Administrare a
Infrastructurii Rutiere (CNAIR) nu a
anunțat câștigătorii. În rest, documentația tehnică pentru secțiunile 2, 3 și
4 este încă la faza „pe hârtie”.
Ministrul Transporturilor, Lucian
Șova, a cerut urgentarea proiectului
de construire a acestei autostrăzi, însă
precizează că „documentația tehnică
pentru secțiunile 2,3 și 4 ale autostrăzii
este în faza în care se aduc completări, în conformitate cu solicitările consultanților europeni de la Jaspers”.
„Se estimează că, până la sfârșitul
acestui an, va fi elaborat Acordul de
Mediu”, a transmis el. Lucian Șova a
solicitat grupului de lucru pentru implementarea și monitorizarea proiectelor de transport rutier „o decizie rapidă, în scopul stabilirii strategiei de
implementare a proiectului Autostrăzii
Sibiu – Pitești (fidic galben / fidic
roșu)”. El a convocat la o discuție,
pentru a se pune de acord, reprezentanți ai Ministerului Transporturilor, ai
CNAIR, ai organismului de consultanță
Jaspers, ai Băncii Europene de Investiții, ai Ministerului Fondurilor Europene
și Ministerului Finanțelor Publice, precum și ai unor asociații și ONG-uri,
plus ai altor instituții implicate în derularea proiectului: IPTANA, Agenția
Națională pentru Achiziții Publice
(ANAP) și Autoritatea de management
din cadrul Ministerului Fondurilor
Europene.
Traseul autostrăzii Sibiu – Pitești
trece pe teritoriul a trei județe, Sibiu,

Comisarul european
Corina Crețu:

„Proiectul Magistralei M6 de
metrou este în evaluare. După
finalizarea evaluării, DG Regio va
putea lua o decizie finală, eu sper
cât mai curând, pentru a putea
începe licitațiile cât mai rapid”.

Vâlcea și Argeș, și este împărțit în 5
secțiuni: Sibiu – Boița, Boița –
Cornetu, Cornetu – Tigveni, Tigveni –
Curtea de Argeș, Curtea de Argeș –
Pitești.

Magistrala M6 de
metrou așteaptă
finanțare europeană

Ministrul Lucian Șova și cel al
Fondurilor Europene, Rovana Plumb,
au mers la Bruxelles, pentru a discuta
cu comisarul European pentru Politica
Regională, Corina Crețu, despre aprobarea de către Comisia Europeană a
proiectului Magistralei 6 de metrou
(1 Mai – Otopeni), ce va face legătura
cu Aeroportul Internațional „Henri

Coandă”. „Discuțiile au fost constructive și ambele părți au convenit să
urmărească implementarea, la standarde înalte de calitate, a proiectului.
Comisia Europeană va transmite, în
curând, autorităților de la București o
scrisoare de răspuns la clarificările
prezentate de partea română”, a anunțat ministrul Lucian Șova.
În decembrie 2017, România a
solicitat Comisiei Europene finanțarea
proiectului Magistrala M6 de metrou,
din fonduri europene, prin intermediul
Programului Operațional Infrastructura
Mare (POIM) 2014 – 2020.
La jumătatea lunii martie a acestui
an, CE a solicitat Metrorex clarificări
cu privire la analiza opțiunilor: informații suplimentare cu privire la variantele de traseu analizate; justificarea
valorii proiectului (costul total și costul
unitar) raportat la costurile proiectelor
similare de construcție a metroului din
București; analiza cererii de transport,
cu luarea în considerare a impactului
realizării celui de-al doilea terminal al
Aeroportului Otopeni, rezultatele modelului de trafic, impactul asupra traficului pe DN1 pe perioada construcției;
graficul de implementare a proiectului.
Valoarea proiectului Magistralei 6
de metrou este de aproximativ 1,3
miliarde de euro (TVA inclus) iar, în
prezent, finanțarea este asigurată, parțial, de Agenția Japoneză pentru
Cooperare Internațională (JICA), printr-un împrumut în valoare de aproximativ 330 milioane euro, precum și
din fonduri de la bugetul de stat.

INFRASTRUCTURĂ

Proiectul Autostrăzii Sibiu – Pitești nu are Acord de Mediu, iar
Ministerul Transporturilor estimează că acesta va fi elaborat până
la sfârșitul anului, ceea ce înseamnă că licitațiile vor fi lansate
abia în 2019.

Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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Schimbare
de paradigmă

Viitorul vine peste noi cu o viteză în creștere, aducând numeroase
oportunități, însă, totodată, schimbând modelul de afaceri în
transporturi.

R

eprezentanții producătorilor
de vehicule comerciale au
prezentat posibile scenarii legate de aceste schimbări, în cadrul
tradiționalei conferințe organizate înaintea celei mai mari expoziții dedicată
industriei de transport – IAA.
Cea de-a 67-a ediție a IAA Hanovra
va fi focusată pe teme precum digitalizarea, conectivitatea, condusul autonom și carburanții alternativi.
Astfel, reprezentanții industriei se
așteaptă că, prin implementarea noilor
tehnologii în traficul rutier, se va obține
un salt important în direcția creșterii
siguranței. Transportul se va realiza
mai ușor și mai eficient, emisiile poluante și costurile reducându-se.
Digitalizarea va contribui la o conectare mai facilă între diferitele
moduri de transport, aspect tot mai
important, în condițiile în care volumele de mărfuri sunt într-o continuă
creștere. Un exemplu recent de utilizare a digitalizării îl reprezintă platooning-ul. Această tehnologie a intrat,
deja, în faza testelor în condiții reale
de trafic și a demonstrat că poate ajuta
la reducerea consumului de carburant
și, implicit, a emisiilor de CO2 cu 10%.
Următorul pas ar trebui să fie utilizarea, pentru platooning, a camioanelor
provenite de la diferiți producători,
pentru a demonstra funcționalitatea
sistemului, la nivel general.

Piața vehiculelor comerciale este în creștere

Anul acesta, aproape 125.000 de camioane au fost comercializate în Europa
Occidentală, până la finalul lunii mai, cele mai bune vânzări din 2008 până
astăzi. Piața a crescut, de asemenea, în celelalte țări EU și Rusia. Piața
vehiculelor comerciale ușoare a crescut cu 4% în țările din Vest, în primele
cinci luni ale anului. În aceeași perioadă, în SUA, piața camioanelor a crescut
cu 18%, iar în China cu 12%. Brazilia dă semne de revenire, iar India a
cunoscut, de asemenea, o creștere importantă.

Electrificarea transporturilor reprezintă o altă direcție importantă a industriei, primul pas fiind realizat la nivelul
transportului urban. Practic, apar tot
mai multe autovehicule electrice, în
special van-uri și autobuze urbane. În
plus, primele camioane de până la
26 t, complet electrice, sunt, deja, în
exploatare. Nu trebuie neglijate nici
alte soluții, precum gazul comprimat,
ce asigură beneficii importante la toate
capitolele – protecția mediului, costuri
de exploatare, zgomot redus, realimentare rapidă...
Președintele VDA (Asociația
Germană a Industriei Automotive, organizatoarea IAA), Bernhard Mattes,
a arătat că politicile pentru protecția
mediului sunt tot mai radicale. „Industria vehiculelor comerciale își dorește
să contribuie la aceste eforturi. Totuși,
constructorii nu pot depăși aceste provocări singuri, fiind necesară o abordare integrată, care să implice pro-

ducția de vehicule, transportatori, carburanți și infrastructură”, a declarat
Bernhard Mattes.
Progrese importante au fost, deja,
realizate. Față de anul 2000, în
Germania, consumul de carburant și
emisiile de CO2 au scăzut cu 8% pentru
transportul de mărfuri, în ciuda creșterii
volumelor transportate. Consumul și
emisiile calculate pe tonă – kilometru
de marfă au scăzut cu 35%.
Totuși, țintele propuse de Comisia
Europeană pentru viitor au fost criticate de președintele VDA ca fiind nerealiste pentru segmentul camioanelor
– reducerea emisiilor de CO2 cu 15%
până în 2025 și cu 30% până în 2030.
Aceste ținte reprezintă dublul față de
ceea ce producătorii de autovehicule
consideră realizabil.
„În plus, amenzile pentru nerespectarea țintelor sunt extrem de mari
și aproape arbitrare”, a completat președintele VDA.
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Andreas
Renschler

Prin dezvoltarea e-commerce, un
volum tot mai mare de produse ajunge
direct la ușa consumatorului final, iar
timpul de livrare este în continuă scădere.
În 2017, comerțul internațional a
atins un nou record, iar 70% dintre
bunuri au fost transportate de către
camioane.
„Dacă toate camioanele vândute
anul trecut ar fi parcate într-o linie continuă, aceasta ar acoperi circumferința
Pământului. Iar acest trend de creștere
va continua, în ciuda posibilelor bariere legate de taxele vamale. Liberul
schimb de bunuri, în condiții de concurență la nivel global, reprezintă, probabil, principala cheie către prosperitate.
Protecționismul creează doar pierzători”, a afirmat Andreas Renschler,
CEO Volkswagen Truck & Bus.
Iar creșterea volumului de mărfuri
ridică noi provocări.
Astăzi, trebuie găsite soluții legate
de fluidizarea traficului. Sunt orașe care
au ajuns la limită, în ceea ce privește
densitatea traficului, iar, pe rutele principale de transport, situația nu este mai
bună. Anul trecut, numai în Germania,
au fost înregistrate congestionări ale
traficului de 1,5 milioane kilometri.
„Aceste realități arată că avem
nevoie de noi concepte logistice și
avem nevoie de ele acum. De asemenea, sunt necesare investiții imense în
infrastructură. Societatea se schimbă
– nu doar demografic, dar totodată,
sistemele de valori ale oamenilor se
modifică. Astfel, apar noi solicitări din
partea clienților. Cu toții încercăm, astăzi, să găsim soluții curate și sustenabile”, a declarat Andreas Renschler.
Sub sloganul „Driving tomorrow”,
IAA se va desfășura, în perioada
20 – 27 septembrie, la Hanovra.
1.881 de companii din 47 de țări
(2.013 companii din 52 țări, la
ediția 2016) vor avea spațiu
expozițional. Suprafața de
expunere este de 279.500 mp
(270.000 mp la ediția 2016).

În aceste condiții, producătorii de
vehicule comerciale vor pune accent,
tot mai mult, pe crearea de platforme
logistice digitale, pentru consolidarea
fluxurilor de mărfuri și, astfel, pentru
reducerea traficului, costuri mai mici
și mai puține blocaje pe drumuri.
O altă direcție este reprezentată
de lansarea camioanelor autonome
sau semi-autonome, pentru a reduce
efortul șoferilor și a îmbunătăți utilizarea autovehiculelor și a timpilor de
operare.
Bineînțeles, utilizarea unor forme
de energie alternative pentru propulsarea camioanelor este un alt pilon
important al schimbărilor ce au loc.
Scenariile la care se lucrează, numeroasele direcții din care se așteaptă
răspunsuri fac ca astăzi situația să fie
extrem de complexă și astfel, o viziune
împărtășită, la nivel împărtășită, la toți
actorii implicați devine tot mai importantă.

Camionul viitorului

În viziunea Daimler, camionul viitorului va fi electric, autonom și conectat.
„Ideile noastre se concentrează, în
special, pe potențialul sistemelor de asistență inteligentă, deoarece suntem
convinși că, prin propriile sale valori, camionul viitorului va deveni mai eficient,
mai sigur și mai puternic decât a fost
vreodată”, a precizat Stefan Buchner,
Head of Mercedes-Benz Trucks.
Eficiența camioanelor poate fi, în
continuare, îmbunătățită, prin optimizarea motoarelor și transmisiei, precum și prin alte elemente, cum ar fi
aerodinamicitatea. Un exemplu, în
acest sens, poate poate fi renunțarea
la oglinzile exterioare.
„Inteligența” camioanelor reprezintă un alt drum către optimizarea costurilor de operare. Sistemul PPC
(Predictive Powertrain Control) asigură, deja, o strategie corectă de schimbare a treptelor de viteză, în funcție
de topografia drumului. PPC funcționează, astăzi, doar pe autostrăzi și
drumuri principale, însă, în viitor, ar
putea deveni funcțional pe toate categoriile de drumuri, inclusiv în orașe.

În plus, camionul ar putea recunoaște
semnele rutiere și ar putea reacționa
în consecință.
În ceea ce privește noile forme de
propulsie, camionul electric este, deja,
în exploatare, iar tehnologia va fi
dezvoltată tot mai mult.
În privința siguranței, obiectivul
rămâne neschimbat – zero accidente!
Merită amintit faptul că, în ultimii
30 de ani, numărul persoanelor care
și-au pierdut viața în urma accidentelor
în care au fost implicate camioane a
scăzut cu 60%.
La ora actuală, există două direcții
principale – protejarea participanților
la trafic vulnerabili (pietoni, bicicliști)
și ușurarea sarcinii șoferilor, în special
pe rutele lungi. Senzori, sisteme radar
și o îmbunătățire a vizibilității sunt
aspecte la care se lucrează. Astăzi,
vehiculul nu doar semnalează un
potențial pericol, dar și inițiază frânarea de urgență, în mod automat.
În ceea ce privește autostrada,
următoarea generație de camioane
va putea nu doar să frâneze și accelereze, pentru a menține distanța sigură față de vehiculul din față, ci va aborda corect și curbele, evitând părăsirea
accidentală a benzii de rulare.
Un accent important se pune și pe
disponibilitatea vehiculului, plecând
de la premisa că fiecare minut în care
acesta nu este utilizat aduce pierderi
companiei de transport.
Gestionarea inteligentă a datelor
pare să fie răspunsul corect și serviciul
Mercedes-Benz Uptime, care funcționează, deja, de un an și jumătate, a
arătat potențialul acestei abordări. În
doar patru minute, o situație critică
este detectată și sunt transmise recomandări de mentenanță sau reparație.
Iar această tehnologie este abia la
început de drum. Programarea automată a limitatorului de viteză la trecerea graniței sau dezactivarea vehiculului în caz de furt ar putea reprezenta
aplicații viitoare.
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Nou model de
business

Stefan
Buchner

Bernhard
Mattes

Radu BORCESCU
Frankfurt, GERMANIA

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Gamă completă de
vehicule electrice

LANSARE

RENAULT TRUCKS Z.E.

După zece ani de experimente în condiții reale de operare, alături
de clienți – parteneri, Renault Trucks are plăcerea de a-și lansa
cea de-a doua sa generație de vehicule integral electrice: Renault
Master Z.E., Renault Trucks D Z.E. și Renault Trucks D Wide Z.E.,
o gamă completă, cu mase cuprinse între 3,5 și 26 t, ideală pentru
utilizarea în zone urbane.

P

entru a ține pasul cu schimbările care au loc în transportul
urban, Renault Trucks, un pionier în domeniul electro-mobilității, își
lansează cea de-a doua generație de
camioane electrice. Gama Z.E., constând în Renault Master Z.E., Renault
Trucks D Z.E. și Renault Trucks D
Wide Z.E., de la 3,5 la 26 t, acoperă
toată paleta de utilizări urbane, de la
distribuție și livrare de mărfuri, la colectarea deșeurilor.
Modelele D și D Wide Z.E. vor fi
produse în fabrica de la Blainville-surOrne și își vor face intrarea pe piață
în 2019. Renault Master Z.E. va fi disponibil din 2018.

Colaborare strânsă
cu clienții

Pentru Renault Trucks, electromobilitatea a reprezentat răspunsul
evident la problemele legate de calitatea aerului și de zgomot în medii urbane și una dintre modalitățile de a reduce emisiile de CO2.
De zece ani, deja, compania testează pe șosele camioane electrice,
împreună cu clienți – parteneri, pentru
a recolta informații cruciale despre uti-
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lizarea, comportamentul bateriilor și
despre necesitățile specifice de întreținere.
Aceste teste reale le-au permis clienților – parteneri ai Renault Trucks
să-și ajute propriii clienți să se familiarizeze cu tehnologia electrică.
Renault Trucks se poate lăuda cu o
experiență de mai mulți ani în ceea ce
privește camioanele integral electrice,
datorită modelului Maxity.
„În urmă cu zece ani, eram pionierii
care promovau camioanele electrice
pentru îmbunătățirea calității aerului din
orașe”, explică președintele Renault,
Bruno Blin. Astăzi, putem oferi o gamă
de vehicule electrice cu performanțe
dovedite, iar experții din cadrul rețelei
noastre sunt gata să sprijine clienții, în
tranziția către electro-mobilitate. Acum
zece ani, eram pionieri, astăzi suntem
experți.”

Acces nerestricționat
în zonele urbane

Cele mai recente descoperiri tehnologice făcând din camioanele electrice o alternativă viabilă din punct de
vedere economic, Renault Trucks lansează, acum, o gamă completă Z.E.

Indiferent de cât de stricte ar fi limitările impuse în zonele urbane, vehiculele
din gama Renault Trucks Z.E. pot continua să opereze fără probleme. Ele reprezintă soluția perfectă pentru a proteja
calitatea aerului și pentru a reduce congestia traficului, deoarece permit livrări silențioase, în afara orelor de program, și
nu generează emisii poluante sau CO2.
Câteva nume cunoscute în industria transportului au optat deja pentru
electro-mobilitate. O asemenea companie este XPO Logistics. „La XPO,
am vrut întotdeauna să fim un exemplu, în condițiile în care industria de
transport devine tot mai conștientă de
necesitatea unei energii alternative”,
a declarat Luis Gomez, director general transport, XPO Logistics Europe.
Suez urmărește, de asemenea,
gama Renault Trucks Z.E., cu interes.
„Suntem încântați să vedem o nouă soluție industrial competitivă pe piață și să
putem fi parteneri cu Renault Trucks,”
explică Edouard Hénaut, director executiv al serviciilor pentru autoritățile locale la Suez. „Această ofertă nouă de
camion electric va permite Suez să vină
în ajutorul clienților săi, pentru a reduce
amprenta de carbon, datorită unei soluții
pentru colectarea deșeurilor prietenoa-
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Înainte de lansarea acestei game, Renault Trucks a efectuat teste, în condiții reale de utilizare,
cu ajutorul clienților și colaboratorilor săi, Speed Distribution pentru Guerlain, Stef pentru Carrefour,
Nestlé și Grupul Delanchy.

să cu mediul, respectiv un vehicul cu
emisii zero și silențios”.

Renault Trucks
Master Z.E.

Renault Trucks Master Z.E., care
va fi lansat în septembrie 2018, este
ideal pentru livrările finale și oferă acces la toate zonele din centrele orașelor, chiar și la cele cu restricții stricte
de trafic. Bateria acestui vehicul integral electric se încarcă în șase ore.
Volumul său de încărcare este
același cu cel oferit de un Renault
Master diesel convențional, deoarece
bateriile sunt montate sub scaunele
față. Gama Master Z.E. vine în șase
variante (patru panel van și două șasiu-cabină), proiectate să îndeplinească toate cerințele profesioniștilor care
lucrează în medii urbane.
În fine, pentru protecția șoferului
și a încărcăturii și pentru a menține în
siguranță locuitorii orașelor, Master
Z.E. este echipat standard cu o cameră pentru mersul înapoi, cu un radar

RENAULT MASTER
Z.E.

Masă totală a vehiculului: 3,1 t
Motor electric 57 kW
Cuplu maxim: 225 Nm
Viteză maximă: 100 km/h
Stocare energie: baterii litiu-ion 33
kWh
Autonomie per ciclu NEDC: 200
km
Autonomie în utilizare reală: până
la 120 km

RENAULT TRUCKS
D Z.E.

RENAULT TRUCKS
D WIDE Z.E.

Masă totală a vehiculului: 16 t
Ampatamente disponibile: 4.400
mm și 5.300 mm
Motor electric 185 kW (putere
continuă 130 kW)
Cuplul maxim al motorului electric:
425 Nm
Cuplu maxim punte spate: 16 kNm
Cutie de viteze cu două trepte
Stocarea energiei: baterii litiu-ion
totalizând de la 200 la 300 kWh
Autonomie în utilizare reală: până
la 300 km

Masă totală a vehiculului: 26 t
Ampatament: 3.900 mm
Două motoare electrice cu o
putere totală de 370 kW (putere
continuă 260 kW)
Cuplu maxim motoare electrice:
850 Nm
Cuplu maxim punte spate: 28 kNm
Cutie de viteze cu două trepte
Stocare energie: baterii litiu-ion,
200 kWh
Autonomie în utilizare reală: până
la 200 km

pentru marșarier și cu oglindă cu unghi
mare de vizibilitate.

nu se pune problema compromiterii sarcinii utile sau a eficienței costurilor, deci
vor fi disponibile mai multe game de
autonomie, special croite pentru a se
potrivi necesităților exacte ale clienților.
Datorită încărcării rapide DC,
bateriile litiu-ion ale Renault Trucks D
Z.E. și Renault Trucks D Wide Z.E. pot
fi încărcare complet în 1-2 ore, prin intermediul conectorului de 150 kW
Combo CCS. Pentru încărcarea AC
peste noapte, timpul de încărcare completă a unei baterii de 300 kWh este de
12 ore. În acest caz, este suficientă o
priză trifazică industrială 380V 32A.
Pentru un grad maxim de flexibilitate în ceea ce privește utilizarea și
carosarea, Renault Trucks D Z.E. și
Renault Trucks D Wide Z.E. sunt echipate cu o priză de putere cu interfață
mecanică standard.

Renault Trucks D și
Renault Trucks D
Wide Z.E.

Versiune special proiectată, de 16 t,
a Renault Trucks D Z.E. este ideală
pentru livrările urbane și sub temperatură controlată. Renault Trucks D
Wide Z.E. va veni și în versiune de 26 t,
pentru o colectare eficientă a deșeurilor.
Ambele modele vor fi produse la fabrica
Renault Trucks de la Blainville-sur-Orne,
Normandia, Franța, în cea de-a doua
jumătate a anului 2019.
Un Renault Trucks Z.E. de gamă
medie se poate lăuda cu o autonomie
de până la 300 km, în funcție de utilizare și de configurația bateriilor. De fapt,
pachetul de baterii este cel mai scump
element, atunci când cumperi un
camion electric. Pentru Renault Trucks,

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

Omagiu adus
unei legende

VOLVO FH 25 YEAR SPECIAL EDITION

Pentru a celebra lansarea modelului Volvo FH în 1993, cu un sfert de secol în
urmă, Volvo Trucks introduce Volvo FH 25 Year Special Edition. Disponibil atât
în versiuni Volvo FH, cât și Volvo FH16, este caracterizat printr-un design
exterior și interior distinctiv, printr-un excelent confort pentru șofer și prin
caracteristici de ultimă generație.

V

olvo FH este unul dintre cele
mai de succes modele din industrie, cu aproape un milion
de camioane vândute, care a creat
un nou mod de viață pentru milioane
de șoferi în întreaga lume. Ediția Specială Volvo FH 25 Year este, deci, nu
numai o celebrare a camionului în
sine, ci și un omagiu adus tuturor clienților și șoferilor care au condus
această legendă în ultimii 25 de ani.
„Volvo FH este reprezentarea perfectă a unei atitudini concentrate asupra clientului și un model care a forțat
limitele industriei, timp de un sfert de
secol. Această magnifică ediție este,
astfel, atât un omagiu adus primilor 25
de ani, cât și un punct de plecare pentru călătoria noastră plină de succes,
alături de clienți și șoferi", spune Claes
Nilsson, Președintele Volvo Trucks.
„Prima generație Volvo FH a
însemnat foarte mult pentru Volvo
Trucks și pentru întreaga industrie. A
reprezentat un punct de reper: de fapt,
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a schimbat totul și a transformat percepția asupra camioanelor moderne.
A reprezentat o adevărată onoare să
lucrez la designul ediției speciale”,
spune Nigel Atterbury, Senior Graphic
Designer la Volvo Trucks.

Retro... contemporan

Exteriorul acestei ediții speciale
poate fi descris cel mai bine ca unul
contemporan, cu o tentă retro. Detaliile
gri-argintii și portocalii subliniază originile camionului și liniile care formează numărul 25 indică aniversarea. Liniile combină efecte 3D și umbre,
pentru a reflecta tendințele de design
ale anilor '90 și conferă camionului un
aspect distinctiv, retro. Au fost create
două culori de lansare, una mai închisă, un ton rece de gri (Mammoth
Tree Metallic), și un roșu strălucitor
(Crimson Pearl), aceasta din urmă
fiind un omagiu modern pentru culoarea roșie originală a cabinei din 1993.

La deschiderea ușii, un interior
luxos, Premium, îl întâmpină pe șofer.
Siguranța a fost întotdeauna un element cheie la Volvo FH, iar această pasiune se manifestă vizual prin detalii
de culoare portocalie peste tot, de la
cusăturile centurilor de siguranță, la
draperii, covorașe și detaliile reflectorizante ale ușilor. Folosind accente
subtile, dar distincte, echipa de design
a exprimat o continuare a concentrării
asupra siguranței și șoferului, care a
fost întotdeauna esențială la Volvo FH.
Și, pentru a intensifica o experiență
excelentă de conducere, combină
țesătura cu pielea, pentru a oferi un
confort și un design excepțional.

Lider în domeniul
inovației

Camionul ediție specială întruchipează, de asemenea, modul în care
Volvo FH a fost și rămâne un lider în
domeniul inovației. El include câteva
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Volvo FH și FH16 25 Year Special Edition

- Cabină Globetrotter high sleeper sau Globetrotter extra high sleeper.
- Două culori de lansare: Crimson Pearl sau Mammoth Tree Metallic.
- Interior și exterior special Volvo FH 25 Year Special Edition:
• Semn Globetrotter
• Inscripționare
• Embleme
• Design interior special (draperii, covorașe, scaune, elemente
reflectorizante etc.).

forță suplimentară de virare atunci
când este necesar.
• Direcția Dinamică Volvo cu asistență de stabilitate. Aici, Direcția
Dinamică Volvo lucrează cu sistemul
autocamionului de comandă electronică de stabilitate. Senzorii monitorizează continuu mișcarea de rotație
a autocamionului și, când se detectează cea mai mică tendință de derapare,
sistemul este activat și oferă o asistență suplimentară pentru volan, ajutându-l pe șofer să vireze în direcția
opusă, stabilizând, astfel, vehiculul.
• Direcția Dinamică Volvo cu asistență pentru păstrare a benzii de
rulare. În acest caz, Direcția Dinamică
Volvo colaborează îndeaproape cu
sistemul de asistență pentru păstrarea
benzii de rulare a autocamionului, la
viteze mai mari de 55 km/h. Sistemul
monitorizează poziția vehiculului, folosind camere video. Când depistează
că autocamionul riscă să părăsească
banda actuală de rulare, este activată
manevrarea volanului și acest lucru îl
ajută pe șofer să revină în direcția dorită.
Dacă este nevoie de asistență suplimentară, șoferul este avertizat prin vibrații ușoare resimțite în volan, în locul
unui semnal de avertisment.
În fine, Direcția Dinamică Volvo
cu Setări Personale permite ajustări
individuale ale rezistenței volanului,
pentru un condus comod și confortabil.
„Acest camion arată modul în care
Volvo Trucks conduce progresul și
continuă să stabilească noi standarde
în transportul rutier, așa cum a făcut-o
Volvo FH începând cu 1993", spune
Tomas Thuresson, Manager pentru
segmentul de transport pe distanță
lungă la Volvo Trucks, și concluzionează: „Este o ediție fantastică, de
natură să omagieze un camion extraordinar și milioanele de oameni, clienți,
șoferi și fani, care au apreciat Volvo
FH timp de 25 de ani.”
Volvo FH 25 Year Special Edition
va fi produs pentru o perioadă limitată
de timp, în 2018 și 2019. Vânzările
au început la sfârșitul lunii iunie 2018.

PREZENTARE

dintre cele mai utile descoperiri și
poate fi specificat cu cele mai recente
funcții ale Direcției Dinamice Volvo.
Direcția Dinamică Volvo a fost dezvoltată pentru a compensa, automat,
denivelările suprafeței șoselei și a elimina vibrațiile și mișcările bruște ale
volanului. Atunci când conduceți la
viteză scăzută, rezistența volanului
este redusă cu aproximativ 75% – un
avantaj major în timpul deplasării în
marșarier și în manevrele în spații
înguste. Volanul se centrează automat
deîndată ce slăbește presiunea exercitată de șofer asupra sa. La viteze mai
mari, autocamionul își păstrează direcția, chiar și sub efectul vântului lateral puternic. Această tehnologie se
bazează pe servodirecția hidraulică a
autocamionului, fiind susținută de un
motor electric asistat electronic, care
reglează continuu direcția și asigură

Adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Vehiculele
m ilit ar e – in te r e s
î n c r e șt er e

MHS Truck & Bus, reprezentanța brandului MAN, a devenit
importator exclusiv și partener de service al vehiculelor militare
Rheinmetall MAN, în România.

P

rimul model importat este vehiculul militar 42M 6x6 BB din
clasa HX, prezentat în cadrul
unui eveniment organizat de către
MHS Truck & Bus și Rheinmetall MAN
Military Vehicles GmbH (RMMV).
„Noul parteneriat urmărește să beneficieze de infrastructura complexă
pe care grupul MHS o deține în întreaga țară – rețeaua de service-uri, punctele de vânzare, stocul de piese de
schimb existent în rețea”, a declarat
Michael Schmidt, președintele MHS
Group.
Rheinmetall nu este la prima prezentare a unui vehicul militar din familia HX în România. În urmă cu câteva
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luni, Rheinmetall a expus un camion
din familia HX (o configurație 8x8, de
data aceasta) în poligonul de teste de
la Moreni.
„Rheinmetall este partenerul de
încredere al armatelor din întreaga
lume. Multe state NATO au decis să
aleagă gama noastră de camioane
HX și TG. România urmează, și ea,
să se decidă pentru ce tip de vehicule
Rheinmetall intenționează să
asambleze și în România, la Uzina
Automecanică Moreni (UAM),
camioane militare din familia HX,
în funcție de comenzile pe care
statul român le-ar putea da.

va opta. Sperăm să putem convinge,
prin avantajele camioanelor noastre
TG și HX”, a declarat Florian Naggies,
director de vânzări în cadrul RMMV.
Începând din 2010, dezvoltarea,
producția și vânzarea acestor familii
de produse a fost preluată de MAN
Military Vehicles (MMVS), un joint-venture între MAN și Rheinmetall.

Configurații de la 4x4
la 10x10

Pe lângă avantajele tehnice standard cu care vin echipate, din 2017,
a început și un proces de adaptare a
modelelor HX și TG, care să țină cont

.................................................................................................................................................. august 2018

EVENIMENT

de specificitățile geografice locale și
ale armatei române. Strategia de
adaptare a produselor Rheinmetall –
MAN are în vedere o contribuție locală
cu o pondere cât mai consistentă în
viitorul program de echipare a armatei
române cu aceste vehicule.
„Evenimentul de astăzi, dedicat
furnizorilor, este una dintre măsurile
noastre de a integra cât mai mult contribuția industriei românești în viitorul
Rheinmetall AG
• Vânzări de 5,9 miliarde euro
23.730 angajați
• Peste 25.000 autovehicule HX și
TGS în exploatare

program de producție de camioane”,
a precizat Florian Naggies.
Vehiculele de transport, special
create și adaptate local, joacă, astăzi,
un rol cheie în succesul misiunilor tactice. Pentru Rheinmetall, aceste vehicule nu sunt simple transportoare, ci
suportul vital pentru forțele desfășurate în teren.
Pentru armatele NATO pe care le
echipează, transportoarele RMMV și-au
dovedit, deja, capacitățile de protecție
și mobilitate în teatrele de operațiuni.
În prezent, vehiculele militare ale
Rheinmetall se bazează pe așa-numitele serii MAN Trucknology. Familia
de vehiculele HX respectă întru totul
standardele NATO.
Sistemele HX construite de
Rheinmetall MAN Military Vehicles
(RMMV) sunt unele dintre cele mai
durabile, versatile și eficiente, din
punct de vedere economic, din clasa

lor. Toate configurațiile din familia de
vehicule militare HX – de la 4x4 până
la 10x10 – au fost concepute având
ca prioritate mobilitatea. Pot fi alimentate cu mai multe tipuri de carburant,
pot opera într-o gamă largă de tipuri
de climă și pot fi echipate cu module
de protecție suplimentare sau, chiar,
module cu armament, pentru protecție
proprie.
Modelele din familia HX sunt printre cele mai larg utilizate la nivel mondial, în operațiuni extrem de variate.
Lista actuală a țărilor care au achiziționat configurații din clasa HX cuprinde
Germania, Marea Britanie, Australia,
Noua Zeelandă, Danemarca, Norvegia
și Suedia, fapt care oferă Rheinmetall
un avantaj important în materie de
interoperabilitate și logistică.
Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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ACTUALITATE

MApN achiziționează
3.200 vehicule
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a lansat, în SEAP, un anunț de
licitație pentru achiziția a 2.902 autocamioane militare de diferite
tipuri și a 363 remorci, în valoare totală de aproape 750 milioane
euro.

I

ar, oricât de mare ar părea această investiție, ea face parte dintr-o
achiziție uriașă: 13.963 platforme
auto complete au fost aprobate, în
Consiliul Superior de Apărare a Țării
(CSAT), pentru înzestrarea Armatei.
Licitația survine după ce Armata a
atribuit, în luna ianuarie anul acesta,
un contract de 128 milioane euro către
Iveco, pentru 173 de autocamioane
militare 6x6, în urma unei licitații,
lansate în vara lui 2017.
Noua achiziție se referă la un
contract – cadru pe o perioadă de 7
ani, împărțit în două loturi. Termenul
limită pentru depunerea ofertelor este
13 august.
„Furnizorul se obligă ca, după
livrarea a cel mult 300 de produse din
lotul nr. 1, respectiv a 45 de produse
din lotul nr. 2, în toate configurațiile
aferente primului an de livrare din contractul subsecvent nr. 1, astfel cum
este menționat în Anexa nr. 2, să furnizeze produsele realizate în facilitățile
integrate în industria de profil din
România”, se arată în Caietul de
sarcini.

Autocamioane
pe lotul 1

Lotul numărul 1, în valoare de
3.365.849.996,85 lei, este împărțit în 3
contracte subsecvente multianuale (de
993.037.985,40 lei, 1.299.611.332,20 lei
și 1.073.200.679,25 lei) și cuprinde 2.902
platforme multifuncționale (8x8, 6x6 și
4x4), împărțite astfel:
• autocamion de transport capacitate mică ACMC – 254 unități;
• autofurgon frigorific AFF – 59
unități;
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• autocamion de transport capacitate medie ACMD – 536 unități;
• autocamion de transport capacitate medie ACMD – MAC (șasiu camion tactic) – 499 unități;
• autocamion cu oblon ridicător
AOR – 21 unități;
• autocamion transport container
specializat ATCS – 284 unități;
• autocamion transport container
specializat ATCS – MAC (șasiu camion tactic) – 34 unități;
• autocisternă CL de capacitate
medie ACCL – 89 unități;
• autocisternă CL de capacitate
medie ACCL – MAC (șasiu camion
tactic) – 40 unități;
• autocisternă apă de capacitate
medie ACAP – 102 unități;
• autocamion de transport capacitate mare ACMR – 503 unități;
• autocamion de transport capacitate mare ACMR – MAC (șasiu camion tactic) – 108 unități;
• ansamblu autotractor cu șa – cap
tractor ATS cu semitrailer pentru transport echipament greu și agabaritic
STEG – 119 unități;
• autotractor cu șa – cap tractor ATS
– MAC (șasiu camion tactic) – 3 unități;
• autotranscontainer ATC – 199
unități;
• vehicul cu troliu și macara pentru
recuperare și evacuare VRE – 42
unități.

Remorci pe lotul 2

Lotul 2, în valoare de 57.770.530,50
lei, împărțit, și el, în 3 contracte subsecvente (21.051.340,50 lei, 22.668.378
lei și 14.050.812 lei), cuprinde 363 de
remorci, cu următoarele configurații:

• remorcă pentru transport materiale RTM1 – 50 unități;
• remorcă pentru transport materiale RTM2 – 174 unități;
• remorcă pentru transport materiale RTM3 – 106 unități;
• semiremorcă pentru transport
containere STC – 25 unități;
• semiremorcă cisternă pentru
transport lichide alimentare SCLA – 3
unități;
• semiremorcă cisternă CL de mare capacitate (30.000 litri) SCCL – 5
unități.

13.963 platforme
auto complete

MApN preciza, la începutul lunii
iunie, în scrisoarea prin care a cerut
acceptul Parlamentului, că programul
„Platforme auto, multifuncționale – pe
roți” a fost aprobat de CSAT ca fiind
unul prioritar, iar „necesarul de platforme de transport de la nivelul Armatei este de 13.963 complete, abordarea achiziției urmând a se realiza
etapizat”.
Înzestrarea Armatei Române se
face în Cadrul procesului NATO de
planificare a apărării, iar autovehiculele trebuie să fie în măsură să desfășoare acțiuni militare atât în țară, cât
și în cadrul grupărilor internaționale de
tip Combined Joint Task Force / CJTF.
Pentru îndeplinirea misiunilor,
acestea trebuie să dispună de capabilități operaționale de sprijin de luptă
și logistice, care să permită creșterea
mobilității și reacției de răspuns.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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Tentațiile funcției publice

P

rima infracțiune în cadrul capitolului „Infracțiuni de serviciu”
din Codul penal care incriminează funcționarul public este „delapidarea”. Conform art. 295 Cod penal,
delapidarea reprezintă „însușirea, folosirea sau traficarea, de către un funcționar public, în interesul său sau
pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau administrează”. Pedeapsa este închisoarea
de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție
publică și, de asemenea, tentativa la
această faptă este pedepsită.
Această faptă reprezintă tot un
abuz de putere al funcționarului public,
care are în responsabilitate / gestiune
bani, valori sau bunuri materiale și pe
care și le însușește, le folosește sau
le înstrăinează ilegal, aducând prejudicii de natură pecuniară instituției în
care își desfășoară activitatea profesională. Elocvent în acest sens este
cazul a doi funcționari publici cu funcții
de conducere în cadrul Registrului
Auto Român.
Prin decizia penală nr. 491 din
10.04.2018, Curtea de Apel București
a hotărât condamnarea inculpaților
C.O., fost director general la Regia Autonomă – Registrul Auto Român (RAR)
și C.F.C., director tehnic, la data faptei,
în cadrul RAR, la câte o pedeapsă de
2 ani închisoare, cu suspendarea
executării pedepsei pe durata unui
termen de supraveghere de 2 ani și
interzicerea, pe o perioadă de 4 ani de
la rămânerea definitivă a hotărârii de
condamnare prin care s-a dispus
suspendarea executării pedepsei sub
supraveghere, a drepturilor: de a fi ales
în autoritățile publice sau în orice alte
funcții publice, de a ocupa o funcție
care implică exercițiul autorității de stat
și de a ocupa o funcție de conducere
în cadrul unei persoane juridice de
drept public, pentru săvârșirea

infracțiunii de delapidare cu consecințe
deosebit de grave. Pe parcursul
termenului de supraveghere, inculpatul
C.F.C. va presta o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o
perioadă de 60 zile, în cadrul
Administrației Domeniului Public –
Sector 1 sau în cadrul Direcției
Generale de Asistență Socială și
Protecție a Copilului – Sector 6. Obligă,
în solidar, inculpații C.O. și C.F.C. să
plătească părții civile Registrul Auto
Român suma de 876.610 euro,
echivalentul în lei, la data efectuării
plății, reprezentând prejudiciul produs
părții civile.
Cei doi funcționari publici au fost
trimiși în judecată de către Direcția
Națională Anticorupție – Secția de
combatere infracțiunilor asimilate
infracțiunilor de corupție, la data de
27 mai 2013.

În rechizitoriul
întocmit, procurorii
au reținut
următoarea stare de
fapt:

În perioada 3 iunie – 16 septembrie 2008, cei doi directori din cadrul
Registrului Auto Român, sub pretextul
construirii unui poligon de încercări
autovehicule, au făcut demersuri pentru achiziționarea unui teren în suprafață de 536.140 mp, situat în extravilanul comunei Roata de Jos, județul
Giurgiu, la un preț cu mult mai mare
decât valoarea sa de piață, cauzând
instituției un prejudiciu în cuantum de
1.076.509 euro, reprezentând diferența dintre prețul de achiziție (1.179.508
euro) și valoarea de piață a terenului
(102.999 euro), la data cumpărării.
Terenul a fost achiziționat prin încălcarea procedurilor privind evaluarea ofertelor de vânzare bunuri imobile, la un preț de 2,2 euro/mp, în

ANTICORUPȚIE

Când discutăm despre faptele de natură penală săvârșite de către
funcționarii publici, tindem să ne gândim îndeosebi la faptele de
corupție, precum luarea și darea de mită sau traficul și
cumpărarea de influență. Totuși, legiuitorul a inclus faptele
săvârșite de către funcționarii publici într-un titlu din Codul penal
intitulat: „Infracțiuni de corupție și de serviciu”.

condițiile în care vânzătorul terenului
anunțase public, prin mijloace de informare în masă, o ofertă de vânzare a
terenului la prețul de 0,75 euro/mp.
De asemenea, memoriul tehnic de
realizare a poligonului, semnat de inculpatul C.F.C, în calitate de director
tehnic, a fost întocmit nedocumentat
și nerealist, atât din punct de vedere
al costurilor de amenajare, cât și al
dimensiunilor. Astfel, configurația terenului pentru construirea poligonului a
fost modificată de mai multe ori, pentru
ca, în final, să corespundă cu suprafața de teren oferită spre vânzare.
Registrul Auto Român s-a constituit parte civilă în cadrul procesului
penal, cu suma de 1.076.509 euro,
reprezentând prejudiciul adus regiei
prin încheierea Contractului de vânzare – cumpărare a terenului. În vederea recuperării acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurător
asupra unor bunuri mobile și imobile
aparținând celor doi inculpați.

Comisar-șef de poliție
Bogdan-Vasile GHIORGHIȚĂ
Direcția Generală Anticorupție –
Serviciul Prevenire

august 2018 ..................................................................................................................................................
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INTERVIU

Gazul natural – o gură de
oxigen pentru transport

Gazul natural comprimat a realizat pasul dintre promisiune și
realitate. Gazul natural comprimat (CNG) este, astăzi, disponibil și
în România, este economic, ecologic și are toate șansele să
înlocuiască, într-o măsură importantă, carburanții clasici. Am
discutat despre oportunitățile CNG cu Dumitru Becșenescu,
președinte Antares Group și președinte NGVA Romania.

Ziua Cargo: Astăzi, există
trei stații funcționale
pentru CNG (una la
Vâlcea, două la București),
iar Denisson Energy, firmă
membră a Antares Group,
are în derulare un proiect,
cu fonduri europene,
pentru încă 9 stații. Care
sunt următorii pași?
Dumitru Becșenescu: Amplasarea stațiilor a fost gândită astfel încât
să ofere suficientă autonomie vehiculelor care folosesc acest tip de carburant
ecologic, pe culoarele pan-europene,
în orașele cele mai reprezentative. Am
căutat poziționări ale stațiilor astfel încât
să fie ușor accesibile atât vehiculelor
din orașe, cât și celor aflate în tranzit,
locațiile alese fiind la ieșirea de pe autostrăzi sau principalele artere de circulație, în orașele Arad, Timișoara, Deva,
Sibiu, Pitești, București, Constanța,
Craiova și Drobeta Turnu – Severin. În
plus, din fonduri proprii, vom construi
alte două stații, în Cluj – Napoca și
Brașov, în acest fel reușind să acoperim
Nordul, centrul și Sudul țării. Practic, la
finalul acestei etape de dezvoltare, vom
avea o rețea de 12 stații. Avem, deja,
șase terenuri contractate și alte trei sunt
în procedură de achiziție.
Anul acesta, vom finaliza stațiile din
București, Timișoara și Pitești. Este
posibil ca și Constanța să fie operațională, tot în 2018. Suntem încrezători
că, până la finele anului viitor, vom avea
toate cele nouă stații operaționale.

În ce stadiu se află
proiectul privind
conversiile pe gaz natural
comprimat (CNG)?
Suntem la faza finală, de autorizare a service-ului Antares Motors și
de omologare a instalațiilor pentru
montaj pe vehiculele pe benzină.
Ne propunem să oferim clienților
servicii complete pentru mașinile pe
CNG – rețea de stații alimentare cu
CNG, conversii, revizii, reparații, mentenanță, ITP, verificarea periodică a
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buteliilor de CNG. Practic, acest pachet de servicii va fi disponibil în toate
orașele unde construim stații de alimentare. Vom dezvolta activitatea cu
firme locale partenere, oferind franciza, care va cuprinde instruirea și
autorizarea personalului, dotarea cu
echipamente specifice, asistența din
partea specialiștilor noștri instruiți în
străinătate. La acest moment suntem
în faza deținerii tuturor licențelor de
autorizare și omologare, avem toate
echipamentele necesare și avem
semnat un contract de exclusivitate
pentru România cu cea mai prestigioasă firmă în domeniu, din Italia, pentru
kiturile de conversie.
Am realizat, deja, experimental, o
primă conversie pe o mașină a companiei, iar autoturismul se comportă
excepțional în exploatarea pe CNG,
fiind de peste 2,7 ori mai eficient decât
benzina, din punct de vedere economic. Conversia pe CNG va înlocui, în
următorii ani, conversia pe GPL,
având în vedere multiplele avantaje
ale acestuia, cum ar fi eficiența din
punct de vedere economic, costuri de
mentenanță mai mici, emisii poluante
mult reduse, fiabilitatea mai bună,
eliminarea problemelor supapelor și
ale chiulasei, durată de viață dublă
(20 de ani a rezervorului de CNG, față
de 10 ani a celui de GPL), durată de
viață prelungită cu până la 50% a
motorului, CNG având arderi mult mai
bune (120 octani, prin comparație cu
benzina, care are 95 – 98 octani, sau
GPL – 97 octani).
Având preocuparea de a asigura
pachetul complet de servicii, inclusiv
finanțarea integrală a investiției, clienții
plătind în rate lunare exclusiv din economia de costuri cu carburantul și,
deci, fără să afecteze bugetul familiei,
„Îmi plac provocările în afaceri,
însă proiectul CNG are și o
importantă componentă de
responsabilitate socială.
Protejarea mediului ar trebui să ne
preocupe pe toți, pentru că, în
acest fel, arătăm că ne pasă de
viitorul copiilor noștri.”

Dumitru
Becșenescu

ne bucurăm de un mare interes pentru
conversii, la acest moment având,
deja, o lungă listă de așteptare, în
special de la companiile de taxi și de
la companiile care dețin vehicule de
flotă. Cu siguranță, interesul va crește
exponențial, în perioada următoare,
și în rândul celorlalte categorii de
utilizatori.
Într-o etapă viitoare, vom începe
conversiile și pentru motoarele diesel.
În plus, tot mai multe companii vor
achiziționa mașini noi pe CNG, pe măsură ce numărul stațiilor va crește.
Avem, deja, firme de distribuție, în
Vâlcea, care au achiziționat van-uri
pe CNG, iar compania locală de transport călători, după ce a achiziționat
primele 3 autobuze pe CNG, a decis
înnoirea, în perioada imediat următoare, a întregului parc cu vehicule
exclusiv pe CNG.

Vă așteptați ca prețul
gazului natural să sufere
modificări, în viitor?
România are resurse proprii de
gaz natural pentru următorii peste 20
de ani, fiind pe poziția a treia în rândul
țarilor europene ca resurse de gaz
natural, aspecte foarte importante, pe
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Denisson Energy, membră a
Antares Group, va dezvolta o rețea
publică de 12 stații de alimentare
cu gaz natural comprimat (CNG).
Dintre acestea, 4 vor fi finalizate
anul acesta, altele 6 până la finalul
anului viitor și încă 2 până în 2020.

care trebuie să le avem în vedere.
Mai mult decât atât, din 1965 și până
în 2015, resursele de gaz dovedite la
nivel mondial au crescut de 10 ori. În
aceste condiții, nu există nicio logică
pentru care gazul ar trebui să se
scumpească atât de mult încât să
devină neatractiv. În ceea ce privește
accizele, este improbabil ca un guvern
să accizeze mai mult un carburant
ecologic, cum ar fi, în cazul nostru,
gazul natural, față de cei convenționali. Astăzi, gazul natural este accizat,
ca orice alt carburant, și, deci, nu
putem vorbi despre o discrepanță în
raport cu accizarea. Nu doar prețul
mai mic, dar și consumul mult redus
fac ca gazul natural să fie foarte
atractiv din punct de vedere economic.
Astăzi, prețul CNG la stația noastră din
Râmnicu Vâlcea este de 3,69 lei/kg.
Mașina pe care am convertit-o
consumă 4 kg CNG/100 km, față de
7 l benzină/100 km, respectiv 14,7 lei,
față de aproximativ 40 lei, de aproximativ 2,7 ori mai economic. Pentru
vehiculele mari, comerciale, avem,
deja, o bună experiență, datorită flotei
de autobuze pe care o operăm, costurile cu carburantul s-au redus la jumătate și, în acest fel, ne-am putut
permite poziționarea în piață ca și
companie low-cost, cu prețuri mai mici
decât competitorii.
Estimez că, în următorii șapte ani,
CNG va deveni o componentă bine
dezvoltată în transportul de marfă și
călători din România, iar volumul vânzărilor de gaz natural pentru autovehicule va atinge 10% din piața carburanților auto.
Aveți în vedere și alte
măsuri, pentru stimularea
achiziției de flote CNG de
către transportatori ?

Avem în vedere dezvoltarea unui
sistem propriu, cu carduri de flotă. Astfel, șoferii vor putea alimenta cu aceste carduri, iar factura va merge către
firmă. În plus, vom avea și carduri de
fidelitate, cu reduceri la toate serviciile
oferite de Antares Group – alimentare
cu gaz, conversie, ITP, revizii, reparații,
mentenanță, verificarea periodică a
buteliilor de CNG.
Am gândit rețeaua astfel încât să
poată deservi tranzitul auto la nivel
național, dar și internațional. Stațiile
sunt construite lângă oraș și, totodată,
lângă autostradă, iar transportatorii
vor avea destulă autonomie, pentru a
putea utiliza camioane pe CNG. Realimentarea se face rapid, echipamentele fiind cele mai performante disponibile pe piață, la acest moment. Avem
două dispensere cu patru pompe de
încărcare, în fiecare stație. Iar, atunci
când piața va crește, vom putea adăuga noi puncte de încărcare. Pentru
viitor, evaluăm o investiție într-o stație
de LNG (gaz natural lichefiat). Putem
privi LNG ca o divizie de lux a gazului
natural, LNG asigurând o soluție mai
bună pentru vehiculele comerciale
grele care operează pe distanțe lungi,
întrucât oferă camioanelor o autonomie de 1.500 km sau mai mult.

Va înlocui gazul natural
carburanții clasici?
Anul 2015 a fost momentul de cotitură, în zona carburanților, când, la
Conferința ONU de la Paris privind
schimbările climatice, 195 de state au
semnat un acord prin care s-au angajat să lupte împotriva încălzirii globale.
Scandalul Dieselgate a contribuit decisiv la tendința globală de trecere către
carburanții ecologici, fiind zdruncinată
încrederea în motorul diesel, prin falsificarea, de către un mare producător de
autovehicule, a testelor de laborator,
care indicau un nivel al emisiilor de
oxizi de azot (NOx) de până la de 35
de ori mai mic decât în condiții reale
de utilizare, cu efect dezastruos asupra
sănătății umane. Iar alte investigații, la
giganți din industrie, legate de falsificarea testelor, sunt în derulare.

„Ne-am dorit nu doar să construim o rețea publică de stații de alimentare cu
CNG, ci să dezvoltăm o soluție completă, pentru utilizatorii vehiculelor pe
CNG. Am început la Vâlcea, cu un plan de afaceri la pachet – stație publică
de alimentare, prin Denisson Energy, o flotă de 20 de autobuze pe CNG, prin
Antares Transport, servicii complete de service: conversii pe CNG, revizii,
reparații, mentenanță, ITP, verificarea buteliilor de CNG, prin Antares Motors.
Această investiție, de aproximativ 3 milioane euro, s-a dovedit a fi una de
succes. La puțin timp, am început dezvoltarea primei rețele de stații de
alimentare cu CNG din România, printr-un proiect în valoare de 5,2 milioane
euro, cofinanțat în proporție de 85% de Comisia Europeană.
Surprinzător, avem, deja, în România, peste 2.000 de mașini pe CNG,
autoturisme și autovehicule comerciale. Doar în ultimul an, au fost
înmatriculate peste 800, ceea ce demonstrează apetitul românilor pentru
acest tip de carburant. Cei care au experimentat conducerea unei mașini pe
CNG nu vor mai dori vreodată întoarcerea la carburanții convenționali.”
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În aceste condiții, tot mai mulți producători auto pregătesc renunțarea la
aceste motoare. Toyota, Nissan și
Volvo au anunțat public, deja, acest
lucru. În 2017, s-a consemnat o scădere a achizițiilor de mașini diesel cu
8% în Europa, un record istoric.
Organizația Mondială a Sănătății
(OMS) a publicat un studiu care arata
că, în România, mor peste 30.000 de
oameni, anual, din cauza poluării,
11.000 dintre aceștia, în special copii,
ca efect direct al poluării produse de
emisiile de particule fine emanate de
autovehicule.
Mai multe capitale și metropole din
Europa au anunțat interzicerea mașinilor diesel începând din 2024, 2025
sau 2030. Având emisii de particule
fine cu până la 99% mai mici, deci
aproape inexistente, gazul natural este
singura soluție viabilă, la acest
moment, ca alternativă la carburanții
tradiționali. Deși este tot un combustibil fosil, gazul natural oferă avantaje
importante, atât economice, cât și
ecologice, și va fi, probabil, soluția câștigătoare pentru următorii 25 – 30 de
ani. La nivel mondial, sunt în exploatare aproape 25 milioane autovehicule
care funcționează pe CNG, în creștere
exponențială, de la an la an. În Europa,
sunt peste 2.000.000 de vehicule pe
CNG și peste 3.000 de stații de
alimentare, Italia având peste 1.000,
Germania peste 850, Bulgaria 115.

Ce vă propuneți,
din poziția de președinte
al NGVA Romania,
asociație afiliată
la NGVA Europe?
În primul rând, avem misiunea,
deloc ușoară, de a relaționa cu autoritățile, pentru impulsionarea cadrului
legislativ, în vederea stimulării carburanților ecologici. Avem, deja, o lege a
transportului ecologic, Legea nr.
37/2018, care impune companiilor de
stat ca, din 2019, cel puțin 30% dintre
autovehiculele achiziționate să fie ecologice – electric, gaz natural sau hidrogen, iar, din 2020, regula va deveni obligatorie și pentru firmele private. Recent,
a apărut și Ghidul de finanțare a
Programului privind îmbunătățirea
calității aerului și reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane, emis de
Ministerul Mediului. Astăzi, tehnologia
CNG este, practic, singura viabilă.
Vă invit să găsiți mai multe informații despre CNG și despre cele 50
de avantaje ale acestuia, pe site-ul
https://ngvromania.ro.
Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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„Soluțiile telematice
avansate sunt mai mult
decât simple produse”

Computere de bord fixe sau soluții telematice moderne, soluții
complexe de management al flotelor sau aplicații specializate cu
funcționalități limitate – astăzi, piața soluțiilor telematice și digitale
pentru vehiculele comerciale este foarte complexă. Devine din ce în
ce mai dificil pentru flote să se orienteze printre aceste opțiuni și să
determine care dintre posibilități ar fi cea mai bună, din punct de
vedere al costurilor și al eficienței. Peter Bal, vicepreședinte și șef
al diviziei Digital Customer Services la WABCO, ne-a explicat cum se
poate descoperi soluția potrivită.

Ziua Cargo: Atunci când
este vorba de
achiziționarea unei noi
soluții telematice,
companiile de transport
sunt, adesea, derutate și
nesigure, în ceea ce
privește alegerile lor. În
opinia dvs., care sunt
criteriile de selectare a
unui sistem sau dispozitiv?
Peter Bal: Companiile ar trebui
să caute un furnizor de încredere, cu
experiență, care le va acoperi necesitățile, îi va ghida pe parcursul proiectului și va garanta o relație pe termen lung. Clienții trebuie să aibă în
vedere faptul că achiziționează o soluție completă și servicii corespunzătoare – nu doar un simplu produs.
În general, găsirea soluției corecte
depinde de necesitățile specifice ale
fiecărei flote. Deoarece una este să
transporți mărfuri cu valoare mare în
Europa, și alta – să fii operatorul unei
flote mici, cu concentrare regională.
Fiind furnizor de soluții complete
pentru camioane, șoferi, trailere, marfă
și pentru managementul subcontractorilor, clienții noștri pot beneficia de un
portofoliu complet de soluții telematice fixe și mobile, care sunt oferite de
Transics, o companie WABCO. Ei pot
alege soluția care se potrivește cel mai
bine necesităților lor. Pentru a-i ajuta
să descopere soluția potrivită, oferim
un test rapid, pe website-ul nostru.
Dar indiferent ce soluție se potrivește necesităților tale și de dimensiunile flotei tale, un lucru e sigur: procesele logistice fluente sunt posibile dacă
există o integrare vastă între furnizorul
de soluții telematice și alți furnizori de
software, care oferă soluții precum
planificarea încărcăturilor, optimizarea
curselor, software de salarii, instrumente de raportare și analiză.
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Soluția Transics premium de management al flotelor (FMS) asigură o
astfel de integrare.

Cum ajutați?
WABCO a lansat, recent, noua soluție de management al flotelor,
TRAXEE, care este croită pe măsura
necesităților specifice ale flotelor mici
și medii de vehicule de gamă medie
și grea. Noul nostru FMS oferă câteva
elemente critice, care ajută operatorii
să-și urmărească și să-și administreze
flota oriunde și oricând, chiar și din
cabina propriului camion. TRAXEE
permite, de asemenea, o comunicare
eficientă cu clientul sau cu șoferul și
sprijină operatorul în îndeplinirea prevederilor legale și administrative.
Proiectată ca o aplicație „all-in-one”,
TRAXEE oferă o soluție economică,
la un preț de 20 euro per vehicul, pe
lună.

Puteți să ne dați
câteva exemple
prin care
telematica sporește
eficiența flotei?
Un număr tot mai mare de clienți
dorește să-și țină evidența comenzilor
în timp real, pentru a planifica flexibil
timpii de livrare și, în consecință, se
așteaptă la un grad mai mare de
transparență din partea companiilor
de transport. Dacă acestea din urmă
doresc să fie atractive pentru o bază
extinsă de clienți, trebuie să răspundă
acestor așteptări.
Asta nu înseamnă că trebuie să-și
echipeze flotele cu mai multe instrumente adiționale. Toate datele necesare pot fi obținute, cu ușurință, prin
intermediul unui FMS avansat. La
acest punct, intervine și digitalizarea
proceselor: gândindu-ne la rutina de
lucru de zi cu zi, pot fi date mai multe
exemple. Managementul digitalizat al

Peter Bal: „WABCO, împreună cu
subsidiara sa, Transics,
conectează în mod unic camioane,
trailere, mărfuri, șoferi, parteneri
de afaceri și operatori de flotă,
prin intermediul unor soluții
avansate de fleet management,
sprijinind flotele să-și crească
eficiența, siguranța și
productivitatea.”

documentelor economisește timp,
printr-un transfer de documente cu
dublu sens, între birou și camioane,
care garantează un proces administrativ rapid, cu mai puține hârtii.
În plus, FMS contribuie la îndeplinirea cerințelor legale, permițând o
integrare a datelor tahografului în sistemul de management al flotelor – de
la autentificarea șoferului, la arhivarea
datelor. Este posibilă, de asemenea,
evitarea infracțiunilor în ceea ce privește timpii de conducere și de odihnă
și îndeplinirea cerințelor legale privind
citirea tahografului și memoriei de
masă.
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Cum afectează
digitalizarea
transporturile?
Digitalizarea este subiectul cel mai
important care afectează toate branșele și industriile la nivel mondial. Fără
îndoială, ea conduce și la provocări,
și la oportunități majore, pentru
industria vehiculelor comerciale. Și nu
este vorba numai despre o conexiune
rapidă la internet sau despre a echipa
toți șoferii și managerii de flotă cu un
dispozitiv mobil. Digitalizarea înseamnă mult mai mult decât aceste lucruri.

Astăzi, pentru a ține pasul cu
competiția, trebuie ca
informațiile relevante să fie
accesibile în orice moment și
din orice loc, răspunzând
așteptărilor zilnice în ceea ce
privește managementul
costurilor, conformitatea,
protecția mediului, satisfacția
clienților, siguranța și multe alte
aspecte – în principiu, totul.

Iar datele generate în prezent nu
sunt nici măcar utilizate la potențial
maxim!
Acest lucru ridică întrebarea cum
anume aceste date pot fi maximizate în
cadrul unor noi servicii și soluții. Acesta
este motivul pentru care WABCO a
fondat o nouă divizie, Digital Customer
Services. Sarcina acesteia este de a
descoperi noi modalități de a utiliza „big
data” și noile tehnologii digitale.
Telematica nu numai că va câștiga
importanță în viitor, ci va deveni standard. Potențialul este vast, de la sisteme avansate de evitare a coliziunilor,
la găsirea simplificată de locuri de parcare. În conjuncție cu „internetul obiectelor”, vehiculele vor comunica între
ele, precum și cu infrastructura. Datorită conectivității crescute, vehiculele
vor deveni din ce în ce mai inteligente,
în timp ce infrastructura și caracteristicile traficului rutier se vor schimba,
deschizând drumul către condusul
automatizat. În realitate, suntem deja
pe calea către o lume digitalizată, conectată – o lume uimitoare, cu un potențial uriaș și un impact enorm asupra
vieții noastre de zi cu zi.

Material furnizat
de către WABCO
PUBLICITATE

Care este poziția WABCO
pe piață?
Ca furnizor de sisteme complete,
WABCO poate conecta camioanele,
trailerele, marfa, șoferii, partenerii de
afaceri și operatorii de flote în timp
real, ajutând flotele comerciale să-și
crească siguranța și productivitatea.
WABCO avansează către mobilizarea unor sisteme inteligente de control al vehiculelor. WABCO este în
avangardă în utilizarea puterii comunicațiilor mobile și a sistemelor pe
bază de cloud. Acest lucru înseamnă
că WABCO îmbunătățește performanțele vehiculelor și ale șoferilor, prin
conectarea la informațiile sistemelor
de bord și prin utilizarea inteligentă a
acestora.
Avansând în mod constant în această zonă, WABCO deține o poziție
privilegiată, compania proiectând, producând și controlând majoritatea sistemelor de bord ale camioanelor. Ca
rezultat, WABCO poate colecta, analiza și înțelege aceste date și le poate
oferi părților interesate din industrie.

dintre trailere sunt echipate cu sisteme
telematice de management al flotelor.
Există, încă, un mare potențial de
îmbunătățire a eficienței flotelor

ZONA IT

Un alt exemplu de îmbunătățire a
proceselor datorită digitalizării este
posibilitatea diagnosticării de la distanță, ceea ce permite operatorilor
flotelor să detecteze mai devreme
modurile de eroare ale sistemelor de
bord și să optimizeze programul de
întreținere a vehiculelor. Astfel, timpii
de imobilizare sunt reduși semnificativ.
Considerăm că răspunsul pentru
a crește și mai mult eficiența costurilor
în transporturi constă în găsirea unei
soluții singulare integrate. Exact acest
lucru îl facem noi, prin intermediul unui
FMS modern.

Care este rolul curent al
sistemelor telematice în
această dezvoltare?
Conectivitatea este cuvântul de
ordine, în prezent. Prin interconectarea dispozitivelor, a sistemelor etc., o
bogăție de informații în timp real și, în
consecință, de acțiuni posibile devine
disponibilă diferiților jucători din piață
– pregătiți să îmbunătățească adoptarea deciziilor și derularea operațiunilor.
Companiile de logistică și de transport care privesc spre viitor integrează
unități telematice conectate care oferă
o bună cunoaștere a statusului curent
al activității camioanelor, trailerelor și
șoferilor lor, precum și date tehnice
cum ar fi temperatura, deschiderea
ușilor sau nivelul de combustibil.
În timp ce ai putea crede că astfel
de soluții de management al flotelor
reprezintă o cerință de bază, realitatea
este că numai aproximativ 18% dintre
vehiculele comerciale din UE și 9%
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Generații de șoferi...

În articolul de față, mă voi referi la aspecte generale,
reprezentând categoria. O abordare eficientă și explicită înseamnă
cunoașterea personalității individuale, pentru că fiecare persoană
are anumite particularități, care influențează eficiența, motivația
și fidelitatea șoferului în firmă.

I

mplicațiile pe care le are un șofer
tânăr, față de un șofer cu vechime
de 10-15 ani în această industrie,
sunt diferite, atât în comunicarea dintre
ei, în calitate de colegi, cât și la nivelul
firmei. Disputele între ei sunt aceleași
ca între un tată și un fiu: adică tot ce
ține de ajutor (de a se ajuta între ei
atunci când au nevoie), de respect
(pentru meseria lor, pentru imaginea
firmei, a regulilor) și de responsabilitate (față de participanții la trafic, față
de marfă, față de propria persoană,
față de firmă). Petrecerea timpului liber
este diferită, de exemplu tinerii se
plimbă cu bicicleta, vizitează, merg la
market.
Tehnologia, pentru șoferii din generații diferite, impune anumite dificultăți. Pentru un șofer cu experiență, să
folosească GPS-ul performat cu setările potrivite, cu trimiterea online a anumitor fișiere cerute de dispecerat,
poate fi un stres, dacă nu învață că
aceste lucruri vin în avantajul lui și
pentru a-i ușura munca.
De asemenea, și tehnologia mașinilor s-a schimbat. O altă dispută între
„vechii” șoferi și „noii” șoferi este condusul manual. Cei cu vechime pot avea
gândirea că „nu te poți numi șofer
profesionist dacă nu știi să conduci o
mașină manuală”. Cei tineri gândesc:
„cine mai are nevoie de mașini manuale, când totul evolueazăֲ?”. Partea de
mecanică (de exemplu schimbatul unei
roți) cauzează probleme tinerilor șoferi.
Iar scuza lor este că ei sunt șoferi, nu
mecanici. Dar uită că un șofer profesionist e musai să știe noțiunile elementare, pentru a putea reacționa în diferite
situații, noțiuni pe care le învață inclusiv
în partea teoretică din școala de șoferi.
Șoferii tineri merg cu mașina până când
se întâmplă defecțiunea și rămân în
drum. Cei cu experiență anticipează
unele defecțiuni, datorită experienței și
responsabilității.

Cum lucrează?

Pentru șoferii cu experiență, sunt
importante aspecte ca: siguranța locului de muncă, siguranța primirii banilor (nu vor o sumă peste piață, dar
să fie siguri și la timp) și respectul
(pentru experiența lui, pentru cunoștințele lui de mecanică, pentru cunoștințele legate de trasee). Șoferii cu
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experiență, uneori, pot avea mai multe
cunoștințe decât un dispecer, pentru
că ei cunosc bine traseele și, în funcție
de încărcare, tipul mărfii, relief și
traficul din acea zonă, pot spune dacă
este posibil să ajungă la timp pentru
livrarea mărfii.
Altfel stau lucrurile cu noua generație de șoferi, care vor salarii mari,
dar fără să aibă prea multă responsabilitate, și care se plictisesc repede
(și de job și de firmă).

Cum ar trebui abordat
un șofer tânăr? Dar
unul cu experiență?

Abordarea șoferilor tineri ar fi prin
INFORMARE CORECTĂ și EDUCARE. Ei aud doar părerile din parcare,
ale celorlalți colegi și, astfel, de multe
ori, nu cunosc toate aspectele acestei
meserii. Informarea corectă a șoferilor
și explicarea industriei transportului, în
ansamblu, ar fi o soluție. Pregătirea
trebuie făcută începând din școala de
șoferi, continuând cu instruirea lor la
firmă, ședințe în care să li se explice
cum funcționează transportul. Iar toate
acestea trebuie verificate prin chestionare cu întrebări. Educarea noțiunii
de stabilitate se poate face prin acordarea unor bonusuri de fidelitate la 1
an, la 2 ani...
Pot fi făcute și sugestii de petrecere a timpului liber. De exemplu, șoferul nostru a parcat, pentru pauza de
45 ore, la 15 km de mare. I-am sugerat să profite și să meargă la plajă.
S-a arătat foarte încântat că ne-am
gândit la el, chiar dacă, poate, și el
avea de gând să procedeze așa. Altfel
spus, este bine să ținem pasul noi, ca
firmă, cu nevoile angajaților, mai ales
cu acțiuni care nu implică multe costuri
suplimentare, cum ar fi instruire, sugestii de petrecere a timpului liber, o
bună comunicare etc.

Pentru șoferii cu mulți ani de experiență, este indicată instruirea privind tehnologia, elementele noi, dar și
training-ul care să vizeze nevoile lor
(de exemplu, condusul economic sau
citirea computerului de bord).

Ce este
de făcut?

Șoferul tânăr se plictisește repede,
e nerăbdător și la încărcare / descărcare, are alte condiții în cabină, tehnologia este de partea lui, parcările sunt
amenajate, nu a cunoscut greul, așa
cum l-au simțit colegii lui, acum 15
ani, când erau cozi la Vamă, oboseală
acumulată prin nerespectarea programului, o grămadă de documente etc.
Șoferii cu experiență sunt „mai tăcuți”,
pentru că apreciază schimbările aduse
de vreme. În trecut, când auzeai că
cineva este șofer de TIR, în jurul lui
se simțea o profundă admirație pentru
stilul lui de viață și pentru puterea lui.
Acum, tânărului șofer de TIR i se
pare tot mai greu ceea ce face, nu
și-a ales meseria asta pentru că are
abilitățile necesare, ci pentru că are
nevoie de o sumă mai mare de bani,
comparativ cu alte locuri de muncă
din România, și asta se vede și se
simte în industria transporturilor.
Ce ne mai rămâne de făcut? Să
păstrăm poveștile frumoase despre
bărbații puternici, pricepuți, importanți,
descurcăreți, bine informați și să le
transmitem mai departe șoferilor noștri
tineri, pentru a-i motiva, pentru a-i trezi
la realitatea rolului pe care-l joacă în
fiecare zi, în trafic. Șoferul trebuie să
se comporte ca atare, indiferent de
vârstă.
Andreea GHEORGHE

Psiholog specializat în psihologia

transporturilor

gheorghe.andreeaioana@yahoo.com
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Timpul este singura resursă limitată și nelimitată, în același timp.
Uneori, ne spunem că timpul le rezolvă pe toate, iar, alteori, ne
plângem că nu avem timp să le rezolvăm pe toate. După cum
vedem, suntem tare suciți, în relația asta cu timpul...

E

i bine, astăzi, mi-am propus
să vorbesc despre gestionarea timpului sau, mai degrabă,
despre modul în care ne putem gestiona propriile sarcini, în așa fel încât să
ajungem la o relație amicală cu timpul.
În fața fiecărei zile, ne „punem”
ochelarii prin care privim lumea și, prin
aceste lentile, luăm deciziile curente.
Aceste „lentile” sunt colorate de factori
interni și externi:
• Factori interni: situații neprevăzute, vizitatori, parteneri dezorganizați,
volum de lucru nerealist, ședințele,
telefonul, rapoarte de întocmit, deplasări etc.
• Factori externi: starea psihică,
dezorganizarea, faptul că spunem da
prea mult, nu avem timp de planuri,
spațiul de lucru, sistemul de organizare, indisciplină, priorități etc.
O primă tehnică prin care putem
face ordine în acest haos este Matricea Important / Urgent.
De obicei, avem tendința să
ne concentrăm pe cadranele I

și III și, astfel, ne trezim prinși
într-un cerc vicios, în care
acționăm pompieristic. Modul
prin care putem să devenim
mai eficienți este dat de
concentrarea pe cadranul doi.

Prin planificare, pregătire și prioritizare, obținem timpul atât de prețios.
Pauzele sunt la fel de importante. Nu
suntem mașini și trebuie să acceptăm
acest lucru. Munca neîntreruptă ne
epuizează și ne duce către burnout.
O tehnică recomandată pentru a evita
acest lucru este Tehnica Roșiei. Aceasta constă în alternarea timpului de
lucru cu pauze: lucrăm 20 de minute,
luăm o pauza de 5 minute și reluăm
cu o repriză de 20 minute. După un
ciclu 20/5/20, luăm o pauză de 10 minute și, apoi, reluăm ciclul 20/5/20.
Pe durata celor 20 de minute, ne concentrăm pe o singură sarcină și nu ne
lăsăm distrași. Nu răspundem la
telefon, mail etc.
Când vorbim despre prioritizare,
eu unul prefer să folosesc tehnica

Marius
Dumitrenco
Keller

CONSULTANȚĂ

Managementul
timpului

broaștei: dacă tot trebuie să mănânc
broaște, prefer să încep cu broasca
râioasă. Ceea ce vreau să spun este
că încep cu sarcinile care îmi plac cel
mai puțin. Am observat că amânarea
unei sarcini neplăcute atrage după
sine amânarea altor sarcini și, de aceea, aleg să rezolv ceea ce nu îmi place
foarte mult, la începutul zilei.
Datorită acestui obicei de a începe
cu sarcinile mai puțin plăcute, prefer
să îmi fac agenda seara, nu dimineața. Astfel, evit tendința de a amâna
sau a găsi diferite pretexte pentru a
o face.
Gestionarea eficientă a timpului
se învață, ca orice alt lucru. Pentru a
învăța, e bine să conștientizezi ceea
ce nu merge și, de acea, te sfătuiesc
ca, pentru o săptămână, să urmărești
cum folosești timpul. Așa, vei observa
unde ai perioade mai puțin eficiente
și poți interveni printr-una din tehnicile
prezentate în acest articol.
Îți doresc succes!

Marius DUMITRENCO KELLER
Trainer și Psihoterapeut

marius.dumitrenco@gmail.com
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TABERELE HOSPICE

RESPONSABILITATE SOCIALĂ

Super Eroi în vacanță

Pentru că orice copil merită să viseze, să-și facă planuri, să râdă și
să se bucure de copilărie, Hospice Casa Speranței, cu sprijinul
voluntarilor români și englezi, organizează, în fiecare an, taberele
de vară pentru micii pacienți care suferă de boli incurabile, cu
prognostic limitat de viață, dar, totodată, și pentru copiii care au o
rudă apropiată diagnosticată cu o boală incurabilă, sau care a
decedat ca urmare a luptei cu cancerul.

T

aberele fac parte din sprijinul
holistic pe care îl oferă
Hospice Casa Speranței și
sunt, deja, un eveniment cu tradiție.
De mai bine de zece ani, peste 250
de copii se bucură, pentru o săptămână, de copilărie, în taberele organizate la mare și la munte. Din 2013,
taberele s-au extins și în Adunații
Copăceni, acolo unde Hospice va deschide, în toamnă, un centru sociomedical destinat exclusiv copiilor.
De altfel, Adunații Copăceni este
și locul în care au debutat, la începutul
lunii iulie, taberele de vară. Și chiar
dacă, poate, micii pacienți ai Hospice
nu au mușchi, nu zboară și nici nu au
pelerine, acești copii își poartă luptele
cu mai mult curaj decât orice personaj
de poveste. De aceea, tema primei
tabere de vară din 2018 a fost „Super
Eroi”.
Timp de o săptămână, copiii care
duc o luptă nedreaptă cu un diagnostic
greu au uitat de proceduri medicale și
s-au bucurat de a fi copii. Cei mici au
avut parte de un foc de tabără, activități organizate împreună cu psihologii
fundației, seară de film și multă joacă.
Pentru finalul taberei, copiii au pregătit
și un mic spectacol. La petrecerea
Eroilor din tabăra Hospice, copiii ne-au
învățat că, dacă Spiderman și Elsa pot
să fie în aceeași poveste, atunci ne

putem integra oriunde. Cei mici au
spus și povestea curcubeului și au
vorbit despre cum strălucim doar
împreună și doar dacă avem prieteni
în jur. Iar, la bătălia Eroilor, a făcut toată lumea galerie și, chiar dacă nu a
fost ușor, până la urmă Binele a învins.
În toate cele cinci tabere care vor
fi organizate în 2018, alături de asistenți, psihologi și voluntari, copiii își
înfrâng fricile, se deschid spre ceilalți,
sunt iubiți și încurajați, râd, se joacă
și ne învață că viața e frumoasă și
există speranță. Pentru mulți, va fi
pentru prima oară când participă la o
tabără sau când văd marea.

Centrul de la
Adunații Copăceni

În această toamnă, centrul
Hospice de la Adunații Copăceni –
destinat exclusiv copiilor cu boli incurabile – își va deschide porțile. Centrul
socio – medical, amenajat pe domeniul donat de către familia Florescu,
este gândit ca un spațiu în care copiii
cu boli limitatoare de viață și familiile
lor vor găsi refugiu și alinare.
Centrul va include o unitate cu 12
paturi, ce va oferi îngrijire paliativă copiilor, spații pentru activități educativ
– terapeutice destinate copiilor, un
adăpost dedicat familiilor aflate în

situații limită (6 apartamente sociale),
un centru educațional, un centru de zi,
pentru diferite terapii ocupaționale, o
clădire destinată activităților de kinetoterapie, o clădire destinată taberelor
de vară, un centru de terapie pentru
familii și un centru educațional, destinat personalului medical.
Prin diferitele forme de terapii, de la
cele clasice, la cele revoluționare, prin
tehnologie, Hospice Casa Speranței își
dorește ca acest centru să devină, în cel
mai scurt timp, un punct de referință în
îngrijirea paliativă mondială.
Mii de copii înfruntă un
diagnostic incurabil – nimeni
nu ar trebui să fie singur, în
lupta pe care o duce!

Doar în jurul Bucureștiului, există
5.000 de copii afectați de diagnostice
incurabile. În total, în România, sunt,
anual, 160.000 de persoane care au
nevoie de sprijin în lupta cu o boală
incurabilă, însă doar 9% dintre pacienții cu prognostic limitat de viață
au acces la servicii paliative, pentru
a-și petrece, cu demnitate și împăcare,
timpul rămas, alături de cei dragi.

O luptă grea, cu
zâmbetul pe buze

Ana Maria are 19 ani și se îndrăgostește repede și intens, ca orice
adolescentă de vârsta ei. La majorat,
a purtat o rochie roșie, lungă și cu
umărul gol, la care a accesorizat niște
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zește dimineața și spune «hai, mergem la Hospice, azi?»”.

Ei nu au nevoie de
lacrimi...

Dacă o întrebi de ce îi este frică,
Ana nu se teme de nimic. E ceva,
totuși, ce nu îi place – să vadă oamenii
plângând, să vadă altă suferință adăugată la suferința ei. Ana și pacienții
care înfruntă diagnostice înfricoșătoare n-au nevoie de lacrimile și cearcănele noastre. Le au și pe ale lor. Au,
însă, nevoie să știe că aparțin unei
comunități responsabile și bine pregătite să îi crească, să-i îngrijească, să-i
asume.
Când Ana avea un an și două luni,
Cristina și Marius au aflat, în urma
unui RMN, primul diagnostic al fiicei
lor: tetrapareză spastică. Sistemul
sanitar de Stat i se pare Cristinei cea
mai mare dezamăgire și nu pentru că
nu sunt specialiști, ci, mai ales, pentru
că unii dintre aceștia nu mai au doza
de înțelegere, de umanitate, de compasiune în relația cu pacienții.
„Nu știam ce e această nenorocită
de tetrapareză spastică, iar doamna
doctor mi-a spus că mai bine-mi las
copilul să moară, că va fi o legumă
toată viața și că, oricum, nu ne vom
înțelege cu ea, dar uite că nu a fost
să fie așa”. Au început recuperarea
imediat: o săptămâna în centre de recuperare, una acasă și tot așa. Un an
și jumătate mai târziu, au urmat și
operațiile. Au fost așa multe, în țară
și în Chișinău, încât le-au pierdut șirul.
Ana glumește, acum, pe seama lor:
„m-au tăiat ca pe o varză”. Pare simplu
cum povestește. Nu are cum să fie

Despre Hospice Casa Speranței

Hospice Casa Speranței, organizație non-profit înființată, în 1992, la Brașov, a
introdus conceptul de îngrijire paliativă în România. Hospice este cea mai
mare fundație din țară care oferă, gratuit, servicii specializate de acest tip.
Organizația are două centre cu servicii integrate, în Brașov și București, și
echipe mobile în Făgăraș și Zărnești, pentru îngrijirea persoanelor
diagnosticate cu boli incurabile. Hospice a dezvoltat servicii complete de
îngrijire paliativă, care sunt oferite în centre de zi, ambulatorii și unități
proprii, pentru internare, la domiciliul pacienților și în spitalele partenere. În
cei 26 de ani de existență, Hospice a adus alinare și speranță pentru peste
26.000 de copii și adulți cu boli incurabile.
Hospice Casa Speranței dezvoltă îngrijirea paliativă, la nivel național și
internațional, prin informare, prin programe educaționale dedicate
profesioniștilor, pacienților și comunității și prin îmbunătățirea legislației în
materie.

atât de simplu, dar așa a ales ea și
face să pară lupta asta la îndemâna
oricui.
Până la 10 ani, mergea singură în
picioare, dar crizele puternice de epilepsie au țintuit-o, iar, în scaunul cu
rotile. „Făcuse mari progrese și evoluția era fantastică, dar au apărut
crizele de epilepsie și au dat-o, tare,
înapoi. Dar Ana are o voință de fier,
a fost mai mare voința ei decât regresul”, punctează Cristina.

Fluturi de hârtie

Astăzi, la centrul Hospice de pe
malul lacului Plumbuita, fluturii de
hârtie prind culoare în mâinile Anei.
Spune povești și poezii, știe cam tot
ce se poate ști în materie de muzică
pentru adolescenți și își face multe
planuri. Datorită ședințelor de kinetoterapie, dacă o ridică cineva din
scaunul cu rotile și o sprijină din spate,
Ana poate chiar și să danseze.
Pe lângă diagnosticele incurabile ale
Anei, Cristina spune că România suferă,
în ansamblul ei, de o boală incurabilă –
birocrația. Au făcut maldăre de acte, fișe
și referate, controale și-au trecut prin tot
soiul de comisii și comitete, pentru ca
Ana să beneficieze, acum, de un ajutor
de 340 de lei și o pensie de handicap.
Pentru cea din urmă, trebuie să o ia de
la capăt, în fiecare an, cu aceleași
documente, de parcă, în ultimele 12 luni,
Ana s-ar fi vindecat, miraculos, de o
boală pentru care nu există leac.
Când Hospice a inaugurat, în
București, secția de pediatrie cu servicii integrate, Ana și mama ei au fost
printre primii pacienți internați. „Aici e
a doua casă pentru Ana, are prieteni,
există o colectivitate, se simte iubită
și se bucură de copilărie. Și nu e doar
pentru Ana, e și pentru noi, părinții,
pentru că vorbim între noi, ne ajutăm,
ne sfătuim, avem ședințe de consiliere”, mărturisește Cristina.
La Hospice, găsește câteva secvențe de normalitate și e ajutată să
lupte și să nu se lase copleșită, atunci
când alții depun, neputincioși, armele.
Iar Ana pune, în fiecare dimineață,
aceeași întrebare: „Azi mergem la
HOSPICE?”.

RESPONSABILITATE SOCIALĂ

bijuterii discrete. Poate datorită rochiei,
poate pentru că părinții i-au zis „Ana,
de acum ești mare!”, pentru că toți oamenii care o iubesc s-au strâns laolaltă
și i-au spus cât e de frumoasă și
elegantă sau poate pentru toate
acestea la un loc, ziua în care a făcut
18 ani a fost cea mai frumoasă zi din
viața Anei. Acum, visează la altă zi,
cea în care se va mărita, când va purta
o rochie albă, cu trenă și, neapărat,
diademă de prințesă.
O interesează mult partea de
relații, nu atât pentru ea, cât pentru cei
din jur. Când cunoaște pe cineva nou
la Hospice, pune o mulțime de întrebări, iar „ești «măritat»?” e cap de
listă, de fiecare dată. Cândva, o asistentă de la Hospice a răspuns cu „nu”,
iar Ana s-a transformat, imediat, în
Cupidon: „domniță, nici X nu e măritat”, apoi a râs. Ana râde mereu, cu
toată puterea ei de copil frumos, în
scaun cu rotile. Sunt multe de spus
despre demnitatea, puterea și tăria cu
care acest copil își poartă foaia plină
de diagnostice. Dar, dincolo de asta,
își înfruntă bolile cu veselie.
Dacă se întâmplă să fie morocănoasă, este doar pentru că e emoționată, nu supărată. Și, când este extrem de fericită, râde non-stop, nu se
poate controla. Simona, coordonatoarea centrului de zi pediatrie de la
Hospice, o descrie pe Ana ca pe „un
copil deosebit, cald și bun, un copil
vesel care are o nevoie fantastică de
partea asta socială, îi plac oamenii și
îi place să discute, să disece, să știe.
Când a terminat clasa a zecea și n-au
mai primit-o la școală, a fost o mare
apăsare pentru ea și părinții ei, pentru
că nu suportă să stea acasă. Se tre-

Mirela NEMȚANU

CEO Hospice Casa Speranței

mirela.nemtanu@hospice.ro
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CARDURI DE CARBURANT

Transparență și servicii
adăugate
Alegerea corectă a cardului de carburant se poate dovedi o
misiune complexă. Prețuri cât mai mici ale carburantului și
servicii adăugate, precum plata taxelor de drum sau a parcărilor,
sunt aspecte căutate de orice transportator.

A

devărata miză, însă, pare să
fie reprezentată de elemente
mai puțin luate în considerare
în timpul negocierilor, precum calitatea
carburantului pe toată rețeaua și
protecția împotriva încercărilor de
fraudă.
Raportul preț – calitate reprezintă
principalul argument pentru a alege
un anumit furnizor de carduri, urmat
îndeaproape de gradul de acoperire
al rețelei. Sunt transportatori care au
decis să lucreze cu mai mulți furnizori
de carduri doar pentru a dispune de
o rețea mai largă de stații de alimentare. Totodată, a lucra, în paralel, cu
mai mulți furnizori oferă posibilitatea
unui mai bun control asupra prețurilor.

Servicii complexe

Astăzi, așteptările sunt mult mai
mari – șoferul ar trebui să poată utiliza
cardul pentru plata taxelor de drum
sau a taxelor de acces în diferite orașe
și, chiar, a amenzilor. De asemenea,
plata parcărilor și asigurarea unor condiții cât mai bune și sigure de staționare se numără printre dorințele operatorilor de transport – pază, dușuri,
număr suficient de locuri etc.
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Mai în glumă, mai în serios, unii
transportatori au recomandat ca șoferii
să poată plăti cu cardul inclusiv
serviciile de prostituție – bineînțeles,
în țările unde acestea sunt legiferate.
„Primul aspect este prețul final
(preț listă / pompă – discount), termenele de plată, creditul pe care ni-l acordă furnizorul, serviciile oferite, controlul
folosirii cardurilor și punerea la dispoziție a datelor, în timp real, pe o
platformă on-line, calitatea carburantului, acoperirea geografică... Folosim
carduri și pentru plata taxelor de drum,
AdBlue, ferry, tuneluri, Ro-La, parcări.
Pe viitor, ne-am dori să putem realiza
cu cardurile și plata altor servicii:
spălătorii, reparații, aplicații de mobil
pentru șoferi, care să permită vizualizarea stațiilor din apropierea lor, precum și a prețurilor de pompă, integrarea prin EDI...”, a explicat Emil Vladu,
Business Intelligence Manager
Dumagas.
Un aspect luat în calcul de numeroase companii de transport este gradul de specializare a furnizorilor de
carduri – unii au oferte mai competitive
pe anumite țări, alții pe altele.
„Colaborăm cu doi furnizori pentru
intern și alți doi pe extern. Sunt zone

cu tarife diferite și alimentăm, în funcție
de proiect, cu furnizorul care are prețul
cel mai mic”, a declarat Alexandru
Păun, director general Blue River.
Și sunt numeroase alte amănunte
care merită luate în calcul.
„Lucrăm cu 3 furnizori de carduri,
deoarece este imposibil ca unul singur
să aibă cele mai bune condiții, în toate
țările. De regulă, fiecare furnizor are
anumite zone unde îți poate oferi prețuri foarte bune și noi trebuie să speculăm acest lucru. Apreciem, în plus,
transparența și ușurința de a obține
prețul real, zilnic. Avantajul locației este,
de asemenea, important – să fie pe
traseul camioanelor noastre și ușor accesibilă, astfel încât o alimentare full să
fie efectuată într-un timp cât mai scurt.
Importantă este și existența unei parcări
în incinta stației, pentru că majoritatea
șoferilor timpul alocat alimentării îl
«combină» și cu pauza de 15', 30' sau
45'. În plus, utilizăm cardurile pentru
taxe de drum, taxe de tunel, rezervări
ferry, garantarea unor reparații în afara
țării și, chiar, garantarea tractării, în caz
de accident sau defecțiune tehnică. Iar,
ca servicii financiare, avem recuperare
TVA, recuperare accize, discount-uri
anuale pentru taxele de drum”, a
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explicat Claudiu Apostol, director general Tramar.
Viteza de reacție și rezolvarea diferitelor probleme ce pot apărea intră,
de asemenea, în topul aspectelor luate în calcul de către transportatori.
„Lucrăm cu mai mulți furnizori de
carburant, unul principal și alții secundari, deoarece urmărim, în permanență, prețul și alimentăm în stațiile cu
prețul cel mai mic. Pentru noi, un
aspect foarte important este platforma
furnizorului. Oferind subcontractanților
noștri carduri de carburant, o platformă
pe care să putem gestiona ușor aceste
carduri este foarte importantă. Un alt
aspect, la fel de important, este suportul permanent pe care îl asigură furnizorul, precum și promptitudinea cu
care se rezolvă eventualele probleme
apărute”, a arătat Gheorghe Moldovan,
Business Development Director KSC
Transport.

Siguranța nu este
opțională

Atunci când discutăm despre siguranță, trebuie menționat, în primul
rând, că furnizorii de carduri sunt foarte atenți și, în general, sistemul este
sigur, în ciuda „atracției” pe care o
exercită pentru zona infracțională.
„Furnizorii noștri sunt cu notorietate și, în ultimii 10 ani, siguranța alimentărilor a crescut foarte mult. În
această perioadă, am avut doar un
singur caz de fraudă, dar furnizorul
ne-a despăgubit în proporție de 100%,
asumându-și vulnerabilitatea și remediind, în perioada următoare, această
problemă”, a precizat Claudiu Apostol,
director general Tramar.
Totuși, există, în continuare, aspecte care pot fi îmbunătățite.
„Au fost cazuri de fraudă la alimentările dintr-o anumită rețea. Au fost și
probleme cu calitatea combustibilului,
pentru că nu totdeauna se respectă
calitatea produsului. Totodată, nu există suficiente informații privind prețul
combustibilului la pompă. A devenit
un secret prețul motorinei, la unele rețele de carburanți. E foarte greu de
obținut un preț mediu pe rețelele de
carburanți”, a arătat Mircea Mănescu,
director general Ahead Logistics.
Nici recomandările nu lipsesc.
„Ne-am dori un serviciu de transmitere a unui cod pe telefonul șoferului, pentru a putea alimenta. În felul
acesta, s-ar evita «clonările» de carduri”, a opinat Alexandru Păun, director general Blue River.
Pentru viitor, transportatorii solicită
și mai multă transparență.
„Mulți furnizori ar trebui să mai
lucreze la siguranță, în sensul că, la
momentul alimentării, ar trebui să se
facă o dublă verificare, să se confrunte

46

numărul de camion imprimat pe card
cu numărul camionului care se află efectiv în stație, iar, dacă sunt neconcordanțe, să se trimită alerte sau, chiar, să blocheze alimentările (vezi multele situații
de fraude cu carduri clonate în Franța
și Spania). Legat de transparență,
furnizorii care aplică discount-ul la prețul de listă ar trebui să prezinte modalitatea de calcul a acestui preț de listă,
pe țări, pe o anumită perioadă; așa cum
și clienții noștri vor transparență și cer
structura de cost de transport, și furnizorii
de carburant ar trebui să ne prezinte
care sunt marjele lor de profit”, a ținut
să sublinieze Emil Vladu, Business
Intelligence Manager Dumagas.

Furnizorii de carduri
dezvoltă serviciile
DKV

Prin intermediul cardului DKV, șoferii pot utiliza cea mai mare rețea
europeană de stații de combustibil
independentă, puncte de service și
alte servicii afiliate transportului, în
total peste 70.000 de puncte de acceptanță în Europa.
DKV oferă soluții fără numerar în
toată Europa, în materie de combustibili, taxe de drum, recuperare TVA și
de accize, de asistență rutieră și multe
alte servicii cu valoare adăugată.
O platformă complexă de administrare online, DKV Cockpit, va fi dezvoltată, curând, prin intermediul DKV Toll
Manager, un instrument nou, proiectat
să administreze DKV BOX Europe.
DKV Cockpit le oferă clienților acces și opțiuni extinse, pentru a-și gestiona cardurile, taxele de drum,
facturile și generarea de rapoarte, să
planifice rute, să limiteze accesul la
carduri, precum și utilizarea numeroaselor funcții de optimizare.
DKV BOX Europe este unitatea
de bord care va democratiza traficul
camioanelor pe teritoriul Europei. Dispozitivele pot deja să fie comandate
și, începând cu această toamnă, vor
avea loc primele probe, iar, până la

finalul anului, Belgia va deveni operațională. Anul viitor, vor urma alte țări,
precum Germania, Franța, Italia,
Spania, Portugalia și Austria. Obiectivul pe termen lung este să ofere
drum liber în întreaga Europă, cu ajutorul acestui aparat, compatibil EETS
(Colectarea Electronică a Taxei de
Drum la nivel European). Avantajul
clienților este că acesta poate fi controlat de la distanță, cu ajutorul DKV
Toll Manager, parte a DKV Cockpit și,
astfel, nu este necesară nicio modificare din partea șoferului când se
schimbă camionul, sau când se trece
de la o țară la alta. Șoferii de camion
își pot lua la revedere de la șirul lung
de dispozitive de pe bord.

Eurowag

Plata fără numerar, în condiții de
siguranță, și asistența permanentă în
limba română sunt ceea ce clienții
Eurowag apreciază cel mai mult.
Versatilitatea ofertelor înseamnă că
fiecare tip de transport poate fi deservit, iar Eurowag are, inclusiv, un parteneriat cu Master Card, prin care șoferul poate primi o sumă de bani clar
delimitată, în caz că se întâmplă ceva
neprevăzut pe drum.
Cardurile Eurowag sunt acceptate
în peste 11.000 de stații de alimentare
din rețeaua parteneră, însă compania
investește puternic și în stații proprii,
una fiind, în România, la Pecica, deschisă anul acesta.
Prin extinderi, achiziții și investiții,
Eurowag a ajuns să ofere o gamă
largă de servicii interconectate, în domeniul transporturilor comerciale rutiere. Alimentarea rămâne una dintre
cele mai importante componente, însă
Eurowag oferă și servicii de plată a taxelor de drum în 21 de țări europene.
Prin volumul de tranzacții efectuat de
Eurowag, compania obține tarife preferențiale de la operatori, pe care le
oferă, mai departe, clienților săi.
De asemenea, rambursarea de
TVA și accize este un serviciu cu o
creștere puternică, în special pentru
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OSCAR

Avantajele sistemului de carduri
OSCAR includ: creditare, facturare și
termen de plată flexibil; tranzacții sigure,
prin carduri contactless personalizate;
controlul alimentărilor, prin acces online
securizat la tranzacții și rapoarte pe
cardurile utilizate; gestionare online a
limitelor, cardurilor, facturilor și detaliilor
contractuale; comunicare transparentă
și consultanță; suport 24/24 h; acoperire
națională, cu aceleași condiții comerciale.
OSCAR a introdus 3 tipuri de card:
Energy – card cu funcție de creditare,
Easy – card preplătit și Joy – cardul
voucher ce funcționează ca instrument
de marketing și fidelizare.
În prezent, OSCAR oferă utilizatorilor de carduri posibilitatea alimentării
atât prin intermediul rețelei DIESEL
Point Access, rețeaua B2B ce pune
accentul pe simplitatea și rapiditatea
tranzacției, cât și prin intermediul rețelei
de franciză, RO concept OSCAR, o
rețea de stații de carburant unde
utilizatorul poate beneficia de o gamă
mult mai largă de produse și servicii.

Rețeaua de stații OSCAR are, în
acest moment, 47 de stații, din care
14 stații active sub brandul RO, iar
dezvoltarea este rapidă, pentru creșterea acoperirii naționale, atât pe rutele comerciale principale, cât și pe cele
secundare.
În paralel, a fost extinsă gama de
produse și servicii, prin diversificarea
portofoliului de carduri și introducerea
pe piață a 4 noi tipuri de carburanți
aditivați, produse superioare, sub
mărcile înregistrate OSCAR, ACTIS
și FORTIS, precum și prin intrarea în
retail cu brandul RO, astfel încât acestea să fie accesibile nu doar pentru
companii, ci și pentru fiecare șofer în
parte.
Pentru viitor, este vizată extinderea
în afara granițelor, prin prisma parteneriatelor pentru acceptanța cardului
OSCAR în alte rețele de stații din
Europa.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

Ancheta a fost realizată cu sprijinul:
Ahead Logistics, Blue River,
Dumagas, KSC Transport, Oceania
Speed, Practicom, Routier
European Transport, Tramar.
PUBLICITATE

Rețeaua de acceptare internațională numără peste 3.000 de stații din
regiune și este în continuă creștere. În
România, sunt 215 stații, în prezent, dintre care în 114 sunt spații Fresh Corner.
Toate cardurile MOL pot fi configurate – clientul este cel care decide
ce anume se poate achiziționa cu un
card și care este valoarea maximă admisă pentru perioada de timp stabilită
tot de către client.
Plata taxelor rutiere în România
și Europa, rambursarea TVA pentru
achizițiile din afara României și
asistență rutieră 24/7, monitorizare
auto – sunt servicii puternic utilizate
de clienții din domeniul transportului.
Platforma de monitorizare online
Centrul de Carduri, lansată anul trecut,
este un instrument util pentru clienții
corporate: este accesibilă de pe
dispozitive mobile, ușor de folosit,
oferă vizibilitate imediată în ceea ce
privește tranzacțiile, facturile și portofoliul de carduri, precum și posibilitatea
gestionării de alerte, pentru a optimiza,
în timp real, consumul.
Serviciul MOL de facturare electronică a fost lansat în urmă cu 3 ani –
facturile electronice sunt trimise prin
e-mail în ziua facturării, iar persoana
dedicată are acces la acestea oricând,
prin Centrul de Carduri.
Nu în ultimul rând, pentru clienții
care utilizează cardul Gold cu plată
în avans, există posibilitatea încărcării
contului în oricare din stațiile MOL din
România. Încărcarea se efectuează
rapid (similar unei tranzacții cu card)
și suma de bani este disponibilă în
contul clientului pe loc, simplu și rapid.
Un alt avantaj important pentru
clienții MOL este creșterea valabilității
cardurilor, de la 3, la 5 ani.
Anul acesta, în aprilie, a fost lansat
Gold Fleet Manager, o soluție modernă de alimentare cu carburant și
monitorizare auto, în parteneriat cu
AROBS Transilvania Software.

La capitolul proiecte de viitor,
amintim acceptarea cardului Gold
Europe în țările din Europa de Vest.
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că este foarte ușor de implementat,
pentru un client care alimentează,
deja, prin intermediul Eurowag. Facturile sunt preluate automat, fără intervenția clientului.
Un proiect foarte important pentru
Eurowag, în acest an, este lansarea
unei unități de bord proprii compatibile
EETS. Acest lucru înseamnă că, în
loc ca un șofer sa aibă câte o unitate
de taxare pentru fiecare țară, în mod
ideal se va ajunge, progresiv, la o
singură unitate pentru toate.
În ceea ce privește transparența,
Eurowag are comisioane foarte clare,
anunțate dinainte clientului, astfel încât
acesta nu are surprize atunci când
primește facturile.
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DKV, pe plus

Compania germană DKV Euro Service, cel mai mare furnizor
independent de carduri de carburant din Europa și unul dintre
liderii de pe plan local, a înregistrat o creștere de aproape 25%
a cifrei de afaceri în România.

F

urnizorul de carduri de combustibil a consemnat, în România,
în 2017, o cifră de afaceri de
289 de milioane de euro, cu 11% peste
estimările inițiale și în creștere cu
24,5% față de anul precedent. În
comparație cu 2016, și baza de clienți
pentru România a înregistrat o majorare de două cifre.

Robert Vass,
Country
Manager DKV
Euro Service

Un deceniu pe piața
autohtonă

2008 este anul în care compania
a demarat oficial activitatea în țara
noastră, iar această perioadă s-a
dovedit a fi una prolifică pentru furnizorul de carduri. „Este un deceniu de
creștere constantă pentru DKV, atât
din perspectiva cifrei de afaceri, cât și
a portofoliului de clienți și a echipei.
Pe lângă faptul că extindem permanent rețeaua de acceptanță a DKV
CARD, începând cu 2017, am acordat
o atenție specială digitalizării DKV. Am
alocat investiții semnificative pentru
acest program, în directă legătură cu
un alt proiect de referință pentru companie, DKV BOX Europe, dispozitivul
de bord care va permite decontarea
taxelor de drum în mai multe țări europene, fără a necesita reconfigurare.
DKV BOX Europe va fi gestionabil prin
intermediul DKV Toll Manager”, a de-

clarat Robert Vass, Country Manager
DKV Euro Service.

Dezvoltarea continuă

Un alt proiect important pentru
prima parte a anului 2018 a fost taxa
de drum din Slovenia, țară care a trecut de la sistemul de taxare clasic, la
unul electronic, denumit DarsGo, începând cu 1 aprilie. Compania DKV a
asigurat suport pentru clienții săi încă
de anul trecut, pentru a facilita o tranziție ușoară și lipsită de griji, la noul
mod de calcul. Dar cel mai important
proiect destinat taxelor de drum rămâne DKV BOX Europe, pentru care
etapa de comandă este în plină desfășurare, urmând ca, din toamnă, să
devină utilizabil pentru Belgia, iar,
ulterior, pentru țări precum Germania,
Austria, Franța, Spania, Portugalia și

Italia. Pe teritoriul țării noastre, clienții
DKV pot beneficia de o rețea locală
extinsă, de peste 700 de stații (Lukoil,
Downstream, MOL, OMV – Petrom,
Oscar, Gazprom, Socar, Smart Diesel,
Aral etc.).

Despre DKV Euro
Service

Fiind înființată în urmă cu peste
80 de ani, DKV Euro Service este unul
dintre furnizorii de servicii de mobilitate
de top pentru industria logisticii și a
transporturilor. De la aprovizionarea
pe drum fără numerar, la cele peste
70.000 puncte de acceptanță pe diferite piețe și până la decontarea taxei
de drum și a taxei pe valoarea adăugată, DKV oferă un spectru larg de
servicii pentru optimizarea și managementul flotei comerciale în întreaga
Europă. DKV face parte din DKV
Mobility Services Group, având aproximativ 930 de angajați. În anul 2017,
grupul a realizat o cifră de afaceri de
7,2 miliarde de euro și și-a desfășurat
activitatea în 42 țări. Actualmente,
peste 170.000 de clienți utilizează 3,1
milioane DKV CARD-uri și dispozitive
on-board. În anul 2017, DKV CARD
a fost desemnat, pentru a 13-a oară
consecutiv, drept cea mai bună marcă,
la categoria carduri de alimentare și
de service.
Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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CFR MARFĂ A LANSAT TRENURI DE TIP RO-LA
CFR Marfă a organizat, în 26
iulie, în cadrul programului
finanțat de Administrația
Fondului pentru Mediu, primul
transport de tip Ro-La, pe ruta
Dornești – Giurgiu Nord Fr. –
Ruse și retur. Transporturile tip
Ro-La vor fi efectuate în trenuri
complete, formate din
maximum 20 de vagoane
specializate, pe care vor fi
încărcate 20 de autovehicule
rutiere (TIR). Autovehiculele
vor fi expediate dinspre
Ucraina către Bulgaria, Grecia
sau Turcia, iar, pe durata
transportului feroviar, șoferii
acestora vor însoți camioanele
și vor fi transportați în vagoane
cușetă, aparținând CFR Marfă.
„După eforturile depuse în
obținerea de subvenții
destinate transporturilor Ro-La,
ne impunem continuitate în
oferirea acestui serviciu și
relații de afaceri stabile cu
partenerii noștri, atât din punct

GEFCO, CERTIFICAT
PENTRU TRANSPORT
RUTIER DE PRODUSE
FARMACEUTICE

Grupul GEFCO a primit certificatul
de bună practică privind distribuția
(GDP), de la Bureau Veritas, după
ce auditorul extern a analizat
sistemul de calitate al GEFCO și
capacitatea de a răspunde cerințelor
clienților din industria farmaceutică
din Cehia, Slovacia, Ungaria,
Grecia, România, precum și sediul
central al Grupului, în Franța.
„Menținerea integrității produselor
medicale de-a lungul întregului lanț
de aprovizionare este o reală
provocare și un proces complex,
motiv pentru care GEFCO România
a dezvoltat un sistem de
management al calității robust, ceea
ce ne permite să menținem acest
proces în cadrul stabilit prin legea
GDP”, a afirmat Jerome Chevrolet,
Manager General al GEFCO în
Bulgaria și România și Manager al
Grupului pentru zona balcanică.
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de vedere economic, cât și al
aportului la mai buna protecție
a mediului înconjurător și la
descongestionarea
drumurilor”, a declarat
Marinică Voicu, director
general al CFR Marfă.
Compania deține 160 de
vagoane specializate pentru
transportul TIR-urilor pe calea
ferată și este singurul operator
feroviar de marfă din România
care are în proprietate astfel de
garnituri, realizând, anterior,
transporturi de acest fel pe
relația Wels (Austria) –
Glogovăț (Arad).

UN NOU TREN
INTERMODAL GOPET

GOPET Romania a lansat un nou
tren combinat, care leagă două
dintre cele mai mari piețe din
regiunea Europei Centrale și de Est,
România și Polonia, se arată într-un
comunicat de presă. Un element de
noutate este chiar faptul că acesta
este primul tren intermodal între cele
două țări. GOPET operează, deja,
un tren propriu, lansat în 2014, între
România și Bulgaria, dar și mai
multe conexiuni regulate din
România și Ungaria, către
Germania și Belgia. „Divizia de
Intermodal GOPET s-a confruntat
cu multe provocări, în ceea ce
privește implementarea acestei
conexiuni proprii. În primul rând,
lipsa infrastructurii feroviare care să
traverseze Munții Tatra și care ar fi
scurtat mult traseul. În aceste
condiții, ruta actuală acoperă
aproximativ 1.000 km, traversând
patru granițe, în doar 36 de ore
(timp de tranzit între terminale). Trei

dintre cele patru granițe (Ungaria –
Cehia – Slovacia – Polonia) sunt în
spațiul Schengen, avantaj important,
deoarece timpul dedicat
formalităților vamale este mult
redus, acestea desfășurându-se
doar la frontiera dintre România și
Ungaria”, se precizează în
comunicat. Terminalele alese sunt,
de asemenea, importante în
„economia” timpului de tranzit total,
respectiv a operațiunilor de trucking
de la capete. „În România, am ales
Oradea, grație congestiei reduse. În
Polonia, am decis să selectăm
Spedcont, pentru proximitatea față
de biroul nostru din Lodz, dar și
pentru localizarea în centrul
Poloniei, lucru care permite
gestionarea eficientă a preluărilor și
livrărilor”, se mai arată în
comunicatul citat. GOPET Romania
este parte a grupului GOPET,
prezent și în Bulgaria, Grecia,
Polonia și Spania. Pe lângă
serviciile oferite în România, grupul
mai include și o divizie de servicii de
transport maritim.

MAI MULTE SERVICII
EXTERNALIZATE DE
PROJECT MANAGEMENT,
ÎN 2018

Piața de servicii externalizate de
project management va crește cu
peste 20% în 2018, potrivit CBRE.
Consultantul imobiliar a precizat,
prin intermediul unui comunicat, că,
în ultima perioadă, se constată o
creștere accentuată a cererii, pe
piața locală, a serviciilor de
management de proiect. Potrivit
CBRE, această tendință se va
menține și pe viitor, pentru că
experiența din piață a dovedit că
investiția în serviciile profesionale de
gestionare a proiectului generează
economii care acoperă de câteva ori
onorariul consultanților implicați.
„Serviciile de project management
externalizate au fost considerate,
pentru mult timp, un lux, în
România. În prezent, situația s-a
schimbat și tot mai multe companii
au constatat că valoarea adăugată a
acestor servicii și a celor de
management al costului aduc
economii semnificative”, a declarat
Gabriel Balaban, Head of Building
Consultancy al CBRE Romania. În
ceea ce privește costurile medii de
amenajare a unui birou de clasă A,
nu se observă diferențe
semnificative între București și restul
țării. În funcție de tipul industriei în
care activează compania, de politica
internă de amenajare, de
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SCHIMBĂRI ÎN
CONDUCEREA CHEP,
LA NIVEL EUROPEAN

CHEP a anunțat numirea lui
Christophe Campe în funcția de
Senior Vice – President European
Supply Chain. Christophe Campe a
ocupat, anterior, poziția Vice –
President, First Mile Solutions
(FMS) & European Key Accounts,

care va fi preluată de Candice
Herndon, în prezent Vice –
President Strategic Marketing
pentru Europa. FMS cuprinde
soluțiile și echipamentele pentru
fluxurile de ambalaje inbound, soluții
care includ paleții din plastic de
dimensiuni mari și containerele IBC
(Pallecon). Christophe Campe va fi
responsabil de coordonarea, în
condiții de siguranță și eficiență, a
operațiunilor din cadrul celor 350 de
depozite / centre de servicii CHEP și
de managementul logistic al rețelei
CHEP din Europa. S-a alăturat
echipei CHEP în 1993, timp în care
a creat diverse poziții strategice. A
ocupat, succesiv, funcția de Finance
Director pentru Germania, Europa
de Nord și de Est și a deținut funcția
de Country General Manager în
Benelux și Germania, înainte de a
prelua operațiunile FMS &
European Key Accounts. Candice
Herndon s-a alăturat CHEP în 2006.
A deținut variate poziții regionale și
globale, în cadrul departamentelor
Sales & Marketing, Strategy, Supply
Chain Solutions, Sustainability și
Regulatory Affairs. Anterior, a lucrat
în Accenture, pe zona de
consultanță în strategie și
managementul afacerilor.

GUVERNUL A
SIMPLIFICAT
ANGAJAREA STRĂINILOR

Guvernul a simplificat, prin
ordonanță de urgență, condițiile
generale pentru eliberarea avizului
de angajare a străinilor. „În ceea ce
privește modificările venite de la
Ministerul Afacerilor Interne în
legislația privitoare la regimul
străinilor, este, de fapt, o simplificare
a condițiilor generale pentru
eliberarea avizului de angajare a
străinilor. În momentul în care un
angajator dorea să încadreze în
muncă o persoană care nu avea
cetățenia română, trebuia și trebuie
în continuare să îndeplinească mai
multe condiții. Între acestea, una
dintre ele era ca, în ultimii trei ani de
la momentul depunerii cererii, să nu
fi fost sancționat acel angajator
pentru încălcarea legislației în
această materie a încadrării în
muncă a străinilor. Termenul acesta,
de trei ani, a fost redus la șase luni,
pentru că s-a considerat că este
mult mai rezonabil, trei ani era un
termen mult prea lung.”, a spus Nelu
Barbu, purtătorul de cuvânt al
Executivului.
PUBLICITATE
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specificațiile tehnice și de gradul de
compartimentare pe care îl impun
nevoile și dimensiunea afacerii
respective, costurile pot varia, totuși,
destul de mult, de la un proiect la
altul. Potrivit estimărilor CBRE, în
general, costurile medii se situează
între 200 euro / mp și 500 euro / mp,
fără a lua în considerare bugetul
alocat mobilierului și echipamentelor
speciale de IT (de exemplu: camere
pentru servere, laboratoare de
stocare și prelucrare a datelor etc.)

FOCUS

pierdut la traducere...

Pe Cătălin Olteanu – Heel l-am cunoscut, în urmă cu mulți ani, într-o
poziție de top management, în industria de logistică. La momentul
respectiv, ca de obicei, căutam subiecte pentru a redacta articole și
am apreciat că îi plăcea să spună lucrurilor pe nume. Atunci când
mi-a picat în mână cartea „pierdut la traducere”, pe care a scris-o și
a lansat-o recent, mi-am dat, însă, seama cât de multe lucruri
rămăseseră nespuse. Am deschis cartea... am zâmbit (știam că are
umor!)... am râs cu lacrimi și... am aflat lucruri noi.

A

șa cum spunea și Cătălin,
„pierdut la traducere” este un
volum adresat în special celor
care au avut de-a face, într-un fel sau
altul, cu munca într-o corporație. În
ceea ce privește traducerea... o sa vedeți că, în multe cazuri, engleza, japoneza sau... chineza nu sunt îndeajuns.
Dar nu îmi doresc să vă prezint în
amănunt o carte pe care vă va face
plăcere să o citiți. Vă voi reda, însă,
câteva pasaje pe care, dacă vă vor
incita, le puteți aprofunda, comandând
volumul on-line, de pe Cărturești (au
o logistică bine pusă la punct, pentru
că am primit cartea la nici o zi după
ce am lansat comanda!).

Ți-am dat mail...

„Primesc non-stop mailuri, iar
unele dintre ele extrem de lungi, cu o
grămadă de detalii și informații. Trebuie să le tipăresc, pentru că nu le
pot citi, mă pierd. (...)
Dar ce să te faci cu celebra CYAP
(cover your ass procedure)?
Că dacă ai dat mail și ai scris tot
ce aveai de scris și ai pus jumătate
din organizație în CC, poți oricând să
spui „Am dat mail!”.
Că nu s-a rezolvat, poate, nicio
problemă? Ba, din contră, unii dintre
cei vizați au dat «reply to all» și au
venit cu contraargumente – ca să dea
și ei mail și, deja, de la prima poveste
sunt 3 povești separate, încep să fie
din ce în ce mai greu de urmărit, lista
din CC se mărește, pentru că problema trebuie escaladată la șefi. Iar nervii
și încrâncenarea cresc de la un mesaj
la altul.
Chiar și cei care nu au nimic dea face cu povestea, dar sunt copiați
ca martori, încep, la un moment dat,
să se înfurie – și din cauza spam-ului
ce le omoară inbox-ul, dar și din cauza
disconfortului creat atunci când sunt
băgați în treburi ce nu îi privesc, doar
așa, de nevoia unor martori.
Evident, nu trebuie ratat nici zâmbetul superior al celui care câștigă lupta pe mail în fața atâtor spectatori în
CC, cum nu trebuie ignorată nici frustrarea combatanților când se mai tre-
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Cătălin
Olteanu –
Heel

zește câte un șef și le cere să înceteze
cu spam-ul și s-o dea pe telefon.
Îmi amintesc de un fost șef care
a încercat, la un moment dat, să stăvilească avalanșa de mesaje pe email.
Omul a declarat că o anumită vineri
din lună va fi «no email day» și că, în
ziua respectivă, oamenii ar trebui să
se sune și să vorbească între ei, în
loc să își dea mail. A fost atât de categoric, încât a amenințat cu datul afară pe cei care nu se supun ordinului.
După stupoarea inițială – cum naiba să lucrăm noi fără mail? – au apărut soluțiile alternative. Au început
colegii mei să se plimbe dintr-un birou
în altul cu discheta pe care aveau mesaje de trimis. Alții, mai șmecheri, au
creat foldere pe rețea, unde își scriau
în fișiere share.
Dacă șeful a vrut să ne încurajeze
să vorbim, ei bine, noi nu ne-am lăsat,
am preferat să scriem.
De ce? Pentru că nu aveam încredere unii în alții și avem nevoie de un
mesaj scris?
Pentru că altfel nu îmi explic de
ce oameni care stau cu biroul față în
față își dau mail, în loc să vorbească.”

Kaizen...

„În lumea managementului de producție, starea de bine dată de o poziție
bună de lucru ar trebui să se numească ergonomie (...).
Așa se face că în urma unui alt
Kaizen (din Wikipedia Kaizen –
Japanese for «improvement») au fost
reașezate șurubelnițele pentru toate
standurile de lucru. Timp de 3 ore, un
schimb întreg a avut parte de măsu-

rători și așezări, astfel încât fiecărui
operator să îi stea șurubelnița la
îndemână. Un exercițiu fantastic –, în
sfârșit, eram cu toții încântați de rezultat și se părea că am terminat-o cu
îmbunătățirile de-a-ndoaselea.
Minunea a durat cam 6 ore, adică
tot atât cât a fost nevoie de o schimbare de tură și de o linie de producție
care nu își atingea viteza de lucru.
Team leader-ul a escaladat o problemă la managerul de producție, care
a sunat la inginerul de proces. Cu ultimul tocmai dezbăteam niște chestii,
așa că l-am însoțit pe linia de producție. Ce gafă! Numai de un idiot care
râde de se dărâmă acoperișul nu
aveau ei nevoie...
Nu de alta, dar ce părea o șurubelniță pusa lă locul ei s-a dovedit a
fi un dezastru când pe linia de producție apar 3 stângaci (...).
Mda – poziția oarecum universală
a șurubelniței electrice avea avantajul
de a putea fi folosită de toți. Ajustarea
ei pentru dreptaci avea o logică, cât
timp la posturi ar fi lucrat doar dreptaci...
Finalul?
- De ce n-ai spus, bă, că ai și stângaci pe linie?
- Păi că n-am știut până acum, dar
iaca îi am, acuma ce fac?
- Dă-i afară și angajează dreptaci!
Inutil să spun că, la plecarea amărâtului inginer, team leader-ul făcea niște
semne cu degetul în dreptul tâmplei,
ceva ca o spirală, în timp ce comenta:
- E stângaci, săracul! De amândouă mâinile!”

O concluzie...

„Aș încerca o concluzie...
Conform legilor lui Murphy, planetele au obiceiul să se întâlnească sau
să se alinieze în cel mai nefericit și mai
nepotrivit moment pentru fiecare dintre
noi. Și atunci se întâmplă ceva care
se pierde la traducere.”
introducere:

Meda IORDAN

intriga, desfășurarea acțiunii și deznodământul:

Cătălin OLTEANU – HEEL
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SECURITATE

Bravo, Brazilia!

Ediția din iunie a publicației Vigilant, buletinul informativ al TAPA
EMEA, prezintă lupta împotriva atacurilor asupra lanțului de
aprovizionare, într-o țară în care provocările cărora trebuie să le
faci față sunt, de-a dreptul, spectaculoase – Brazilia.

P

entru afacerile din Brazilia,
atacurile violente și costisitoare asupra supply chain-ului
reprezintă o amenințare curentă, iar
statisticile sugerează faptul că situația
a scăpat de sub control. Dar asta nu
înseamnă că Brazilia a depus armele.
Angajamentul de a înfrunta această
problemă este mai susținut decât oricând și un nou parteneriat strategic cu
TAPA EMEA va consolida aceste
eforturi.

Atacuri grave

Pe 9 iunie 2018, 15 infractori înarmați au invadat o facilitate operată de
către una dintre cele mai mari companii logistice din lume, folosind un
camion pentru a sparge poarta principală. Alte două camioane și șapte
autoturisme au intrat în curte, în timp
ce un alt camion a fost utilizat pentru
a bloca strada, iar angajații companiei
au fost aliniați de-a lungul vehiculului,
în chip de „scut uman”.
Hoții au plecat cu mărfuri în valoare de 1 milion dolari, în majoritate
telefoane mobile. Poliția locală a confirmat că a fost al doilea raid asupra
acestei facilități în două luni.

Pe 18 iunie, un număr estimativ de
30 de infractori, înarmați temeinic, a
invadat un alt hub logistic și au forțat
angajații să încarce patru camioane cu
produse electronice. A fost activată o
reacție a forțelor de ordine, prin intermediul sistemului de monitorizare
extern, iar polițiștii s-au confruntat cu
infractorii care părăseau incinta. Un
polițist a fost împușcat și toți infractorii
au scăpat, cu produse electronice în
valoare de 10 milioane dolari, incluzând
telefoane, laptopuri și televizoare. Și
în acest caz, poliția a confirmat, ulterior,
că a fost vorba despre un al doilea atac
asupra acestei locații în două luni.
În majoritatea zonelor lumii, astfel
de atacuri grave s-ar fi „bucurat” de o
publicitate mai agresivă, dar aceste
incidente s-au produs în Brazilia, unde
infracțiunile din domeniul logisticii sunt
atât de frecvente, încât nu mai sunt
considerate știri deosebite.

Datele vorbesc de la
sine...

• Datele înregistrate pentru 2017
arată un total de 25.950 furturi de marfă în Brazilia, reprezentând o creștere
de 5,7% de la un an la altul.

• Aceasta înseamnă 71 de incidente în fiecare zi.
• Peste 85% dintre incidente s-au
produs în Rio de Janeiro și São Paulo,
în zona de Sud-Est a țării.
• Valoarea raportată a pierderilor
directe rezultate din aceste furturi de
marfă, în 2017, s-a ridicat la 750
milioane dolari.

Totuși, statisticile prezintă doar o
parte a realității. Rapoartele sugerează
că prețurile unor alimente s-au dublat,
pierderile în urma furturilor fiind transmise de-a lungul supply chain-ului, către
consumatori. Cu aproape 70% dintre
infracțiuni implicând răpirea șoferilor de
camion și folosirea violenței în atacuri,
companiile au probleme în recrutarea
de personal, din cauza faptului că
riscurile sunt, pur și simplu, prea mari.
În Rio, rata deturnărilor de
camioane este de aproximativ
unul la 50 de minute.

Multe companii de transport rutier
au fost forțate să-și declare falimentul,
în timp ce altele se luptă să încheie asigurările necesare, pentru că unii asigurători nu vor să acopere bunurile pe anumite rute. Furnizorii de servicii logistice,
forțați să plătească prime de asigurare
mai mari, precum și pentru angajarea
unor agenți de securitate suplimentari,
trebuie să implementeze suprataxe de
securitate de până la 1% din valoarea
bunurilor care se transportă, pentru a-și
acoperi costurile în creștere.
Unii producători de mărfuri, cum ar
fi telefoanele sau produsele farmaceutice, încearcă să reducă timpul petrecut de acestea pe șoselele din
Brazilia, prin utilizarea transportului
aerian, dar asta înseamnă un cost mai
mare, iar bunurile tot își încep și își
termină călătoria pe șosea.

Declarații ale unor
lideri din piață

Brazilia este renumită, la nivel mondial, prin carnavalul de la Rio, care ne
face să credem că toată lumea râde, cântă și dansează. Situația internă,
stă, de fapt, cu totul altfel...
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• „Întotdeauna te confrunți cu riscuri. Din momentul în care urci marfa
în camion și rulezi în Brazilia.”
• „Brazilia prezintă o realitate foarte
diferită pentru companiile care prosperă în alte părți.”
• „Furturile de marfă sunt la fel de
profitabile ca traficul de droguri.”
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Dar nu numai facilitățile logistice
sau camioanele devin victimele hoților
de marfă. Chiar și perimetrele aeroportuare păzite din greu au fost atacate, așa cum o arată furtul de 5 milioane
dolari bani gheață dintr-o facilitate de
marfă a unui aeroport din apropiere de
São Paulo, în martie. S-a raportat că
hoții și-au inscripționat pe vehicul sigla
companiei de securitate și au efectuat
raidul în numai 6 minute.

Măsuri drastice

Cel mai recent, nivelul copleșitor
al acestor infracțiuni a rezultat în
măsuri drastice din partea autorităților
braziliene, inclusiv plasarea unor trupe
care totalizează 3.000 de persoane
în Rio, și lucrează alături de agenții
de poliție pentru a stopa valul de furturi
de marfă. În 2015, președintele țării
și congresul au aprobat formarea
Comitetului Național împotriva Furtului
de Marfă, care reglementează toate
activitățile agențiilor de aplicare a legii
și coordonează operațiunile și
informațiile sub directa administrate a
Ministerului Justiției.
Unul dintre cele mai bune exemple
de reacții din partea pieței este cea a
ABINEE, Asociația Industriei Braziliene
de Electrice și Electronice, care colaborează strâns, în prezent, cu TAPA
EMEA pentru împărtășirea de informații și de bune practici. Ambele părți
doresc construirea unui parteneriat
puternic și pe termen lung, de pe urma
căruia să beneficieze membrii ambelor
asociații. Pentru TAPA EMEA, lucrul
cu ABINEE asigură primul pas important în Brazilia, o piață în care majoritatea membrilor săi dețin lanțuri de
aprovizionare care trebuie protejate.
ABINEE nu este un „novice” în domeniu. Asociația a fost fondată în
1963, pentru a sprijini interesele asociaților, în construcția unei creșteri
economice sustenabile, în Brazilia.
Astăzi, are aproximativ 650 membri,
majoritatea producători, și nu este

surprinzător faptul că se concentrează, în prezent, asupra managementului riscurilor și flexibilității supply
chain-ului.

Scopurile
ABINEE

Având în vedere faptul că numai
sectorul high-tech suferă, anual, pierderi directe în valoare de 250 milioane
dolari, în Brazilia, scopurile ABINEE
sunt clare:
• Să influențeze Guvernele de Stat
și Federal, pentru consolidarea legislației vizând furturile de marfă.
• Să promoveze suportul Statului
pentru prioritizarea eforturilor de aplicare a legii.
• Să dezvolte date analitice în ceea
ce privește pierderile de marfă și puncte de reper pentru industrie.
• Să definească standarde de securitate pentru industrie.
• Să introducă noi tehnologii pentru
lupta împotriva furturilor de marfă.
Reprezentanții asociației consideră
că, dacă se încearcă să se calculeze
costurile indirecte ale acestor incidente, chiar și o estimare de 10 miliarde
dolari pe an este rezervată. În ultimii
cinci ani, infracțiunile legate de mărfuri
au crescut, în Brazilia, cu 80%.

Cele mai „râvnite”
produse

Nu este dificil de precizat care sunt
tipurile de mărfuri cele mai vizate de
hoți, în Brazilia. Deturnările de camioane reprezintă, de departe, cea mai
mare amenințare, în timp ce cele mai
furate mărfuri sunt:
1. alimente;
2. tutun;
3. produse high-tech;
4. produse farmaceutice;
5. combustibilii;
6. băuturi / spirtoase;
7. piese auto;
8. textile;
9. produse chimice, semințe și
fertilizanți.

Din păcate, așa cum s-a putut observa și în alte părți ale lumii, pedepsele pentru infractorii de marfă în
Brazilia sunt considerate prea blânde
de către liderii mediului de afaceri și,
probabil, chiar și de hoți. Acest lucru
face furtul de marfă și mai atractiv,
având în vedere combinația dintre prăzile bogate și pedepsele ușor de
suportat la care sunt supuși cei arestați și condamnați. ABINEE lucrează,
împreună cu autoritățile, pentru modificarea acestor pedepse. Iar o altă
idee este și suspendarea licențelor
magazinelor sau retailer-ilor care sunt
prinși vânzând marfă furată, deși
aceste bunuri sunt destul de greu de
urmărit.
Pentru regiunile în care înregistrarea furturilor de marfă nu este realizată
corect, ABINEE lucrează alături de
Ministerul Justiției la crearea unui ghid
pentru autoritățile locale, care să îi
ajute să înregistreze aceste incidente
cu acuratețe și să ofere informații relevante și vitale.
TAPA EMEA va beneficia și de relația pe care o are ABINEE cu alte
grupări din logistică, transporturi, sau
din domeniile produselor farmaceutice,
bunurilor de larg consum, tutunului,
alimentelor și băuturilor.

SECURITATE

• „Din păcate, a devenit o modă să
jefuiești camioanele de transport marfă.”

Tehnologia
are un cuvânt
de zis

Tehnologia joacă, de asemenea,
un rol important în protejarea lanțurilor
de aprovizionare din Brazilia. Inițiativele includ soluții de radio-frecvență,
drone de supraveghere, camioane
blindate și utilizarea unei noi tehnologii
de împachetare inteligentă, care va
facilita aplicarea securității 4.0 în
supply chain.

Sursa: Vigilant,
numărul din luna iunie

Traducerea și adaptarea:
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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ACTUALITATE

Protocol
ARILOG – USER

Asociația Română de Logistică și Uniunea Societăților de Expediții
din România au semnat, în luna iulie, un acord prin care își asumă
proiecte comune, care își propun dezvoltarea activităților de
logistică, transport și expediții de mărfuri, la nivel național. Ce
cuprinde, însă, lista de priorități?

S

untem într-o perioadă în care
forța de muncă reprezintă, fără
îndoială, unul dintre principalele hopuri pe care companiile din domeniu trebuie să le treacă, iar pregătirea viitorului este, în acest context, cu
atât mai importantă. De aceea, asociațiile vor colabora, în mod activ, pentru
dezvoltarea competențelor studenților,
masteranzilor și profesioniștilor care
își desfășoară activitatea în transport,
expediții sau logistică.
Un punct important pe agenda
comună constă, de asemenea, în
organizarea și promovarea cursurilor
de Expeditor Internațional, absolvenții
primind o diplomă eliberată de FIATA
(Federația Internațională a Societăților
de Expediții), unde USER este înregistrată ca membru. În același timp, vor
fi evaluate și certificate competențele
membrilor celor două organizații în
domeniile logistică și supply chain, de
către ARILOG, prin eliberarea diplomelor de certificare nivel Junior și nivel
Senior, în colaborare cu ELA
(European Logistics Association) și
ECBL (European Certification Board
for Logistics).

Condiții
generale pentru
serviciile din
domeniu

În paralel, vor fi elaborate și adoptate condițiile generale de servicii ale
operatorilor de logistică, firmelor de
expediții sau comisionarilor vamali.
Reprezentanții companiilor membre ale celor două asociații vor participa la evenimentele organizate de
fiecare dintre cele două părți, pentru
a face schimb de experiență și a
aduce în discuție probleme și soluții
practice, apărute în activitatea lor.
Bineînțeles, cele două asociații au în
ARILOG și USER vor constitui un
grup comun de lucru, care va hotărî
asupra modului de colaborare, va
pregăti și va propune programe de
activități, cu responsabilități și
termene de realizare.
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Marius Cae, președinte USER, și Daniel Preda, președinte ARILOG.

vedere inclusiv organizarea unor evenimente în parteneriat, pentru promovarea bunelor practici în logistică,
transport și expediții.

Programe de
cercetare și
interpelări la
autorități

Părțile vor dezvolta împreună programe de cercetare și studii de piață,
care vor viza segmentele de logistică,
transport și expediții de mărfuri, astfel
încât, la nivel național, să existe o cu-

noaștere mai bună a pieței și a nevoilor acesteia.
Nu va lipsi schimbul de informații,
nici editarea de publicații, newslettere,
comunicate de presa sau articole.
Iar, pentru că unul dintre principalele obiective ale unei asociații este acela
de a-și reprezenta membrii, ARILOG și
USER își propun intervenții comune la
autorități, pentru rezolvarea problemelor
cu care se confruntă firmele de expediții,
de servicii conexe, de logistică, precum
și comisionarii în vamă.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

.................................................................................................................................................. august 2018

Electric și gaz
PRE-IAA

PASAGERI

ȘTIRI

TERMINALUL MULTIMODAL STRĂULEȘTI,
FINALIZAT
Depoul și terminalul
multimodal Străulești au fost
finalizate, în valoare de 160
milioane de lei, fără TVA. Unic
în București, terminalul are un
spațiu de parcare pentru 650
de autovehicule și o sală de
așteptare, pentru călătorii
transportului public. Depoul
are o suprafață de 14.000 mp
și 13 linii. Acolo pot fi garate
sau reparate în același timp 7
trenuri. În cadrul aceluiași
proiect, au fost amenajate
spații verzi adiacente
drumurilor de acces și un
teren de sport. Mai durează
circa două luni până la
încheierea formalităților de
trecere în obiectul de activitate
al Metrorex gestionarea
parcării auto (proceduri prin

40 DE TRAMVAIE NOI,
ÎN TIMIȘOARA

Municipiul Timișoara va avea 40 de
tramvaie noi, în acest sens fiind
lansată o licitație în vederea
încheierii unui acord – cadru,
estimat la o valoare de 462,2
milioane lei (99,2 milioane euro).
Acordul – cadru va fi încheiat pentru
următorii patru ani și, în baza lui, se
vor achiziționa 40 de tramvaie noi,
articulate, cu podea coborâtă,
acționate prin invertoare și motoare
asincrone de curent alternativ,
alimentate de la rețea de contact
sau dintr-o unitate de stocare a
energiei electrice (montată în
tramvai), cu post de conducere la un
singur capăt și uși de acces pe
partea dreaptă față de direcția de
mers înainte. Cantitățile estimate
prin încheierea de contracte
subsecvente sunt de minimum un
tramvai și maxim 10 tramvaie.
Pentru achiziționarea tramvaielor
noi, municipalitatea din Timișoara a
depus cereri de finanțare, pentru a
primi fonduri europene.

TRAMVAIE
SECOND-HAND,
LA ORADEA

Societatea de transport public
Oradea Transport Local (OTL) a
atribuit companiei germane
Reprocs un contract în valoare de
625.000 euro (2,91 milioane lei),
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AGA, CA, Registrul
Comerțului). Totodată,
parcarea trebuie dotată cu
sisteme de monitorizare a
timpului și este necesară
stabilirea tarifelor. Potrivit
ministrului Transporturilor,
Lucian Șova, urmează o
perioadă de o lună sau două
până va fi identificat un
operator care să preia în
concesiune și componenta de
autogară, și servicii conexe.
pentru furnizarea a 20 de tramvaie
second-hand Tatra KT4D. Licitația a
fost organizată în procedură
deschisă, iar criteriul de atribuire a
fost prețul cel mai scăzut. OTL a
mai achiziționat, în 2017, zece
astfel de tramvaie, astfel că le-a
testat, între timp, și s-a declarat pe
deplin mulțumită. Prețul a fost de
35.000 euro per unitate, cu
transportul de livrare inclus.
Totodată, în februarie 2018,
Consiliul Local din Oradea a
aprobat cumpărarea a 20 de
tramvaie noi. Valoarea totală a
vehiculelor este estimată la 32
milioane euro. Tramvaiele vor fi
achiziționate în două etape – câte
10 o dată. Pentru prima etapă, a
fost depusă o singură ofertă, de la
producătorul român de material
rulant Astra Vagoane Călători.
Oferta este în curs de evaluare.

CURSE NOI TAROM

Din această vară, TAROM are
zboruri directe spre Stuttgart, din
Sibiu sau Timișoara, și la Paris, din
Cluj și Timișoara. Noua rută
Timișoara – Paris beneficiază de
două frecvențe săptămânale la dus,

în zilele de marți și sâmbătă, cu
întoarcere în zilele de joi. Tarifele
pornesc de la 87 euro pentru un
zbor dus, cu toate taxele incluse.
Plecările Cluj către orașul de pe
Sena se fac în zilele de joi, iar
returul are loc în zilele de marți și
sâmbătă. Tarifele pornesc de la 94
euro pentru un zbor dus, cu toate
taxele incluse. De asemenea, au
fost deschise rutele Cluj – Iași, Iași –
Timișoara. Iar, pentru acest sezon
estival, Constanța este conectată la
Satu Mare, prin zborurile
operatorului național. Totodată,
compania aeriană are în plan
lansarea de curse directe spre
Odessa, Tbilisi, Baku și Erevan. De
asemenea, este luată în calcul și o
cursă directă spre Asia, care este
rentabilă.

FORT: INVESTIȚIILE ÎN
VEHICULELE PENTRU
TRANSPORT PASAGERI,
„PARALIZATE”

Federația Operatorilor Români de
Transport (FORT) acuză Ministerul
Transporturilor și Ministerul
Dezvoltării că au „paralizat”
investițiile în vehiculele pentru
transport rutier de pasageri,
deoarece nu au anunțat strategia
privind noile programe de transport
județean și interjudețean – actualele
programe urmând să expire în iunie
2019 – astfel încât operatorii să-și
pregătească din timp investițiile în
flotele auto. Reprezentanții
transportatorilor rutieri ce operează
cursele regulate naționale și
județene / locale de pasageri,
membri FORT, s-au reunit la
București în 26 iulie, într-o ședința
de urgență. Atât Ministerul
Transporturilor, cât și cel al
Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice aveau
obligația ca, până la aceasta dată,
să prezinte strategia în domeniu,
astfel încât operatorii de transport să
își pregătească din timp investițiile în
flotele auto, ținând cont de faptul că,
pentru finanțarea și livrarea unui
vehicul de transport pasageri, este
nevoie de cel puțin 9 luni.
Reprezentanții FORT susțin că se
impune o prelungire a programului
de transport interjudețean pentru o
perioadă de 4 ani și nicidecum
deschiderea pieței interne pentru
operatorii din alte țări, în contextul în
care, în întreaga Uniune Europeană,
liberalizarea este doar o teorie lipsită
de transparență, menită să ofere
șansa jucătorilor vestici să câștige
cât mai mult din piețele țărilor estice.
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TAROM cumpără
5 aeronave noi

M

odelul Boeing 737-MAX 8
este dotat cu motoare de
tehnologie avansată și este
îmbunătățit, pentru a oferi mai mare
eficiență și fiabilitate. Cele 5 aparate
vor fi livrate până în anul 2023, dar,
între timp, va fi continuată înnoirea
flotei TAROM. Semnarea acestei comenzi ferme între compania TAROM,
reprezentată de directorul general
Wolff Werner – Wilhelm, și Boeing,
prin Kevin G. McAllister, președinte și
director
executiv
al
Boeing
Commercial, și Ihssane Mounir, vicepreședinte de marketing și vânzări, a
avut loc în cadrul Târgului aviatic
Farnborough International Airshow,
evenimentul aerospațial al anului din
Europa.
Comanda face parte dintr-un contract mai amplu care, pe lângă cumpărarea celor cinci aparate Boeing 737MAX 8, prevede și începerea procedurilor
pentru ca Direcția Tehnică a TAROM să
devină partener oficial Boeing, precum
și achiziția, în leasing operațional, a celor
două aeronave 737-800 Next
Generation, aflate deja în flota TAROM.
„Reînnoirea flotei TAROM, inclusiv în parteneriat cu prestigioasa companie
Boeing, face parte dintr-o strategie pe
termen lung a Companiei Naționale de
Transporturi Aeriene. Cele cinci noi
aparate de zbor 737-MAX 8 ne promovează în rândul jucătorilor importanți de
pe piața transporturilor aeriene. Este un
contract pe care îl consider un pas decis
din partea TAROM, în direcția corectă”,
a declarat ministrul Lucian Șova.

Oportunități de
colaborare

Târgul aviatic de la Farnborough a
reunit peste 70.000 reprezentanți ai
industriei aerospațiale, care își prezintă cele mai noi tehnologii din domeniu.

Majoritatea guvernelor din Europa și
de peste ocean s-au aflat la acest
eveniment. „Prezența reprezentanților
Guvernului României la Farnborough
oferă oportunități reale de colaborare
și dezvoltare a relațiilor punctuale cu
partenerii noștri, inclusiv pe componenta de transporturi aeriene”, a transmis Ministerul Transporturilor.
TAROM operează, în prezent, pe
zborurile externe și interne, cu o flotă
compusă din 25 de aeronave. Numărul pasagerilor transportați de operatorul național a crescut, în primul
trimestru din acest an, cu 22%, comparativ cu T1 2017. În același timp,
factorul de încărcare al aeronavelor
s-a mărit cu circa 11%. Compania a
realizat un plus de venituri de 18%
față de T1 2017. La nivelul anului
trecut, gradul de ocupare al aeronavelor Tarom a fost de 68%.
Pentru acest an, compania a prevăzut 440,24 milioane lei pentru
investiții, din care peste 10% sunt fonduri destinate celor pe sectorul IT.
Creșterea totală, la capitolul investiții,
este de 64,4%, față de bugetul companiei pentru anul 2017.

Două aeronave
Boeing 737-800
Next Generation

Două aeronave Boeing 737-800
Next Generation, unice în România,
prin caracteristicile premium, au intrat
în flota TAROM în luna iulie, fiind aduse din Statele Unite ale Americii. Nu
sunt noi, dar sunt dintre cele mai performante. „Achiziționarea celor două

ACHIZIȚII

TAROM va achiziționa 5 aeronave Boeing 737-MAX 8, construite special pentru
operatorul nostru național, iar semnarea contractului a avut loc la Londra, în
prezența ministrului român al Transporturilor, Lucian Șova.

La manșa celor două aeronave
Boeing 737-800 NG se află
comandanții Florin Susanu,
Mădălin Gherghina și Cristian
Iancu (stânga), Alexandru Ghiurco
(dreapta).

aeronave a fost posibilă datorită unor
eforturi comune și susținute. Nu este
ușor pentru nicio companie aeriană
să activeze în acest mediu competitiv,
însă voi susține cu tărie ca această
companie să devină preferata tuturor
românilor”, a declarat Lucian Șova.
Ministrul Transporturilor și conducerea
companiei susțin strategia pentru
dezvoltarea TAROM, astfel încât noi
aeronave să intre în exploatarea operatorului aerian.
Aeronavele noi pot transporta până
la 160 de pasageri, pe o distanță maximă de 4.260 km. Aparatele au 16
locuri la clasa business, scaune cu prize
USB, ecrane pentru entertainment
montate în tetierele scaunelor și multe
alte facilități. Pasagerii companiei se
vor bucura de confort sporit, la bordul
Boeing 737-800 Next Generation.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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LANSARE

Mercedes-Benz

60

gândește electric

Autobuzul electric nu mai reprezintă, astăzi, o noutate, însă
lansarea eCitaro a stârnit mult interes. Producătorul german a
oferit o imagine clară asupra performanțelor, modului de utilizare
și evoluției în timp a autobuzului. Și, în plus, arată foarte bine...

M

ercedes-Benz eCitaro – autobuz urban 100% electric
– a fost prezentat în cadrul
evenimentului de presă organizat în
avanpremiera expoziției IAA.
eCitaro asigură emisii zero și un
nivel al zgomotului „electric”. La baza
autobuzului, se află platforma deja celebrului model Citaro, însă, în ceea ce
privește design-ul, au fost preluate elemente din conceptul Mercedes-Benz
Future Bus. Rezultatul este spectaculos, iar constructorul german s-a asigurat, astfel, că autobuzele sale electrice
nu vor trece neobservate.
În ceea ce privește performanțele
tehnice, pentru a asigura un randament energetic optim, producătorul

400 de kilometri autonomie, până în 2022

Actuala generație de baterii (NMC) – capacitate 243 kWh, asigură o
autonomie de aproximativ 250 km, sau 150 km în cel mai solicitant scenariu.
Următoarea generație de baterii (NMC) va fi disponibilă din 2020 – capacitate
330 kWh, va asigura o autonomie de 200 km în cel mai solicitant scenariu.
O tehnologie suplimentară va fi disponibilă din 2020 (bazată pe substanțe în
formă solidă) – capacitate 400 kWh, 250 km în cel mai solicitant scenariu.
Din 2020, va fi disponibil și autobuzul articulat eCitaro G, care va utiliza
opțional noua tehnologie pentru baterii.
Din 2022, eCitaro cu celulă de combustibil va asigura creșterea autonomiei la
400 km.

german a echipat eCitaro cu un sistem
de management al temperaturii în
compartimentul acumulatorilor. Lansarea autobuzului electric reprezintă,
doar, un prim pas pe un drum ce pre-

supune îmbunătățirea continuă tehnologică a autovehiculului, scopul fiind
oferirea unei soluții capabile să înlocuiască în totalitate transportul urban ce
utilizează carburanți clasici.

.................................................................................................................................................. august 2018

LANSARE

eCitaro face parte din sistemul
integrat eMobility, ce asigură
servicii de consultanță pentru
operatorii ce țintesc electrificarea
transportului. Experții EvoBus
analizează toate rutele operate de
transportator, iar un program de
simulare calculează nevoile de
energie pentru autobuze.
Rezultatul constă în recomandări
și calcule precise privind
consumul de energie,
infrastructura necesară și modul
de reîncărcare a bateriilor. În ceea
ce privește partea de service, o
componentă specială din cadrul
Omniplus va asigura mentenanța
și reparațiile autobuzelor electrice.

Sistem modular de
baterii

Pentru a răspunde nevoilor unui
număr cât mai mare de operatori, a
fost dezvoltată, special pentru eCitaro,
o structură modulară a bateriilor. Astfel, echiparea standard include patru
baterii Litiu-ion, amplasate în partea
din spate a autobuzului, însă pot fi
adăugate module adiționale de până
la zece baterii, pe plafonul autovehiculului. Bateriile au o capacitate de
până la 243 kWh și sunt răcite la temperatura ideală, pentru a maximiza
durata de viață. La scurt timp după

demararea producției de serie a autobuzului eCitaro, vor deveni disponibile și alte variante de acumulatori, ce
vor permite inclusiv încărcarea intermediară („fast charging”), în timpul
utilizării.
Cu cele zece baterii modulare,
eCitaro are o masă proprie, în specificațiile standard, de aproximativ 13,5
tone. Astfel, unei mase maxime admise de 19,5 tone, îi corespunde o
încărcare de până la 6 tone, respectiv
în jur de 88 de pasageri.
Primele
comenzi
pentru
Mercedes-Benz eCitaro vor fi livrate
până la finalul acestui an, când va fi

Pentru a furniza date de încredere,
Mercedes-Benz a preferat să ia în
considerare cel mai solicitant
scenariu, utilizând standardele
SORT 2 și, în plus, adăugând
energia necesară funcționării
consumatorilor auxiliari. În aceste
condiții, eCitaro atinge o
autonomie de 150 km, pe timpul
verii. În condiții ideale, autonomia
urcă la aproximativ 250 km.

demarată producția de serie pentru
noul autobuz 100% electric, la fabrica
din Mannheim, Germania. Operatorii
de transport din Hamburg şi Berlin au
comandat, deja, 35 autobuze eCitaro.
În ceea ce privește prețul pentru
eCitaro, acesta va fi de aproximativ 2,5
ori mai scump decât omologul său
diesel.

Strategia CASE

Pentru a contura viitorul mobilității,
Daimler Buses va investi, până în
2020, în jur de 200 milioane de euro
în implementarea strategiei CASE
(Connected, Autonomous, Shared &
Services, Electric).
Ținta producătorului este ca viitoarele generații Mercedes-Benz eCitaro
să înlocuiască autobuzele cu motor
cu combustie, în doar câțiva ani.
O altă premieră o reprezintă lansarea noii generații de microbuze, având la
bază noul Sprinter.

Radu BORCESCU
Mainz, GERMANIA

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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PRE-IAA

Electric și gaz

Soluțiile alternative de propulsie reprezintă principala preocupare
pentru producătorii de autovehicule comerciale, iar MAN nu face
excepție. Astfel, în cadrul IAA Hanovra, vor fi expuse noi variante
de motorizări – electric și CNG – pentru recent lansatul autobuz
urban MAN Lion’s City.

L

ansat în primăvara acestui an,
noul autobuz urban Lion’s City
se remarcă printr-o largă paletă de posibile motorizări, eficiență în exploatare și un design foarte reușit, care
face legătura între clasic și modern, între
tradiție și un viitor al inovațiilor.
La capitolul motorizări, un loc important îl ocupă MAN Efficient Hybrid.
Autobuzele dotate cu acest sistem
asigură o reducere a consumului de
carburant, prin recuperarea energiei
de frânare și, totodată, prin suportul
pe care îl oferă funcției stop – start,
oferă opriri în stații foarte silențioase
și cu emisii zero. Autobuzul expus în
cadrul IAA va avea și o inovație pe
partea de design – uși iluminate în
culori diferite, indicând închiderea sau
deschiderea acestora.

MAN Lion’s City eBus

Autobuzul electric MAN este echipat cu un motor central, iar producătorul
german a optat pentru reîncărcarea bateriilor la garaj. Astfel autobuzul oferă
o autonomie de 200 km, în condiții reale de trafic, pe toată durata de viață a
bateriilor. Montarea pe acoperiș a bateriilor oferă mai mult loc pentru zona
pasagerilor (până la patru scaune suplimentare). Motorul, amplasat central,
asigură o mai bună accesibilitate față de soluția cu motoare montate lângă
roți. Sistemul modular de baterii oferă 480 kWh.
O reîncărcare completă se realizează în mai puțin de trei ore, cu o putere
medie de încărcare de 100 kW.
Producția de serie va demara în 2020. Serviciul de consultanță oferit de MAN
va ușura procesul de tranziție al operatorilor către transportul electrificat.
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Vedetele standului vor fi, însă, reprezentate de autobuzul CNG – premieră mondială, și prototipul Lion City E
– autobuz electric.
Noul autobuz electric va beneficia
de ușoare modificări ale design-ului,
pentru a fi ușor de recunoscut. În special dispariția compartimentului pentru
motor și, implicit, scaunele suplimentare în partea din spate oferă o imagine distinctă autobuzului electric.
Motorul electric asigură o putere de
160 kW, până la un maxim de 270 kW.
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Noul motor pe gaz
E18

treia axă este viratoare, utilizând un
sistem electro – hidraulic, iar cutia de
viteze este MAN TipMatic Coach, cu
12 trepte. Motorul MAN D2676 LOH
oferă o putere maximă de 470 CP și
cuplu maxim de 2.400 Nm.

Neoplan ridică
ștacheta

Nu va lipsi din stand spectaculosul
Skyliner, într-o versiune destinată
transportului pe distanțe lungi. La primul etaj, podeaua este coborâtă, oferind o bună accesibilitate, inclusiv
pentru pasagerii cu mobilitate redusă.
Pentru a crește capacitatea de transport (numărul de scaune) și a optimiza
fluxul călătorilor, producătorul a mutat
scara din față pe partea dreaptă.
Această configurație, ce poate fi oferită
opțional, asigură spațiul necesar pentru 78 de scaune. Motorul care echipează acest autocar supraetajat este
D26, cu 510 CP și un cuplu maxim
de 2.600 Nm. Transmisia automată
este MAN TipMatic Coach.
Ca o măsură de prevenire a accidentelor cauzate de „unghiul mort”,
atât Skyliner, cât și Cityliner expuse

PRE-IAA

Accesul în autobuz se face prin trei uși,
acționate electric, iar interiorul este
amenajat cu 29 de scaune.
În ceea ce privește soluția CNG,
MAN va prezenta, în cadrul IAA, noul
motor pe gaz MAN E18, care, de asemenea, poate fi livrat opțional cu MAN
Efficient Hybrid.
La standul MAN, va putea fi admirat și autocarul MAN Lion’s Coach L,
în versiunea destinată transportului pe
distanțe lungi, echipat cu lift și două
locuri pentru scaune cu rotile. Cea de-a

Acest motor va echipa noul Lion’s
City G. Noua serie de motoare E18
a fost proiectată pentru a oferi un
cuplu mai mare, având o cilindree
mai mică, în comparație cu
modelul precedent.
Zgomotul scăzut și emisii ce se
încadrează în standardul Euro 6
sunt, de asemenea, avantaje
asigurate de noul motor.
E1856 are o cilindree de 9,5 l, șase
cilindri în linie și patru valve. Este
disponibil în două variante de
putere, de 276, respectiv 316 CP.
Cuplul maxim este de 1.200 sau
1.400 Nm, la 900 – 1.500 rpm.
Carburantul este stocat în patru
sau cinci butelii montate pe
acoperișul autobuzului,
capacitatea de stocare fiind
cuprinsă între 1.260 și 1.875 l.

în cadrul IAA vor fi dotate cu un sistem
de camere, ce înlocuiesc oglinzile laterale. Imaginile sunt vizualizate pe
două ecrane, plasate în câmpul vizual
al șoferului, fiind eliminată problema
„unghiului mort”.
Imaginile cu rezoluție înaltă oferă
o bună calitate, indiferent de condițiile
exterioare – schimbări de lumină, zi
sau noapte.
În plus, Neoplan Cityliner a fost
echipat cu un sistem suplimentar de
camere, ce asigură o imagine de 365°
în jurul autocarului. Sunt utilizate șase
camere, iar imaginea este disponibilă
pe un monitor separat, plasat pe consola șoferului.
În ceea ce privește confortul pasagerilor, Cityliner a fost configurat pentru experiențe exclusiviste – doar 35 de
locuri, zonă VIP, bucătărie, sistem de
încărcare prin inducție a telefoanelor...
Radu BORCESCU
Berlin, GERMANIA

radu.borcescu@ziuacargo.ro

august 2018 ..................................................................................................................................................

63

INEDIT

ARO, jeep-ul
autohton

Continuăm povestea autovehiculelor de legendă din România,
iar episodul din această lună ne reamintește de un model drag
românilor, dar pe care nu mulți au putut să pună mâna, ARO.

N

umele provine de la sintagma
„Automobil Românesc”, iar
filele de istorie ne spun că a
fost un producător autohton de vehicule cu profil off-road, ce avea cartierul
general la Câmpulung – Muscel, în
România.

IMS 57

IMS-ul, piatra de
temelie

Producția la această fabrică a demarat în 1957, cu modelul IMS-57, de
unde și denumirea, iar, până în anul
1959, sunt fabricate circa 2.000 de
unități. Este inspirat din modelul
rusesc GAZ și este echipat cu un motor pe benzină, de 3.260 cmc, cu 50
CP, cu o cutie de viteze manuală, cu
ARO 244

ARO a produs aproximativ
380.000 automobile de teren,
care au fost exportate în
proporție de două treimi, în
peste 110 țări, de pe toate cele
5 continente.
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ARO 241

Legenda ARO 24

Seriile ARO 24 au apărut în anul
1972, după 6 ani de proiectări. Primul
ARO 10

model al seriei a fost 240, un model
decapotabil, cu 2 uși, prelată, suspensie față independentă (o noutate, la
acea vreme, pentru mașinile de teren),
cutie de viteze cu 4 trepte, cutie transfer, tracțiune integrală și un motor nou,
de 2.500 cmc, ce dezvolta 75 CP, în
condițiile în care primele modele
aveau motorul moștenit de la ARO
M461. Exporturile au început după
anul 1973, însă modelele destinate
altor piețe aveau alte motoare, pentru
a corespunde normelor de poluare. În
anul 1975, este lansat modelul 241,
un model decapotabil, de această dată
cu 4 uși, și modelul 243, un model cu
caroserie spate complet închisă,
asemănător cu 240. Acest model
avea, opțional, geamuri și avea în total
8 locuri, sau perete despărțitor și spațiu de marfă. În anul 1976 – 1977 sunt
lansate și modelele 244, cu 5 uși, dar
și modelul 320, care este, de fapt, o
camionetă bazată pe un sașiu lungit
al ARO 24. Aceste modele au fost fabricate de către Rocar.
În anul 1975, este lansat și modelul 242, o camionetă derivată din modelele 240 / 243. Primele ARO seria
24 aveau faruri rectangulare tip Dacia
1300 și lămpi stop tip camion Bucegi,

dar, în anul 1976, se adoptă faruri de
la camionul Bucegi si un nou model
de lămpi de stop. În anul 1984, este
adoptată o nouă mască de plastic,
care avea 2 faruri rotunde (modelele
243 în special), 4 faruri rotunde (în
special pe 244), și 2 faruri rectangulare
tip Dacia 1300 (241, 242 dar și unele
243, 244). Seria 320 a avut aceleași
restilizări. „Facelift-ul” a atins și interiorul mașinii, fiind introdusă o nouă
planșă de bord, precum și noi aparate
de bord, de exemplu, tabloul de bord
de la Dacia 1310. În anul 1978, sunt
introduse primele motoare diesel
Brașov D127, capacitate 3.119 cmc
și 68 CP, având o viteză maximă de
110 km/h. În anul 1985, se introduce
și cutia de viteze în 5 trepte, precum
și, opțional, frână disc la roțile din față.
În 1985, este lansat și motorul diesel
Câmpulung D27, cu o capacitate de
2.660 cmc, 71 CP, cu injecție indirectă,
și care putea atinge viteza de 115
km/h, dar acest motor nu a fost foarte
apreciat, deoarece avea probleme de
pornire pe timp de iarnă.

INEDIT

trei trepte, nesincronizată, o viteză
maximă de 80 km/h și un consum mediu de 24 l/100 km.
În 1959, debutează un alt model,
IMS M59, produs până în 1964, în
aproximativ 21.000 de unități, prin mai
multe modele M58A și M59A, cu motoare pe benzină, și M59B, cu motor
tip M207. Acesta din urmă avea o
capacitate cilindrică de 3.260 cmc, 56
CP, cutie manuală cu trei trepte, nesincronizată, o viteză maximă de 90 km/h
și un consum de 21 l/100 km. Față de
varianta anterioară, M59 includea ștergătoare acționate electric.
Produs între 1964 și 1975, ARO
M461 (împreună cu modelul M-461
C) în 80.233 de unități, a fost și primul
model exportat. Echipat cu un motor
tip M207 de 2.512 cmc și o putere de
70 CP, în cazul M461 (1964-1969) și
77 CP, în cazul M461 C (1969-1975).
O cutie de viteze manuală, în patru
trepte, din care sincronizate III și IV,
un consum de 14 l/100 km și o viteză
maximă de 100 km/h.

ARO 320

ARO 10

Seriile ARO 10 au intrat în producție din 1980, ca automobile 4x4, echipate cu motoare produse de Dacia, de
1.289 cmc, cu o putere de 54 CP și o
viteză maximă de 90 km/h și, din 1984,
echipate cu motoare 1.397 cmc, cu 65
CP și o viteză maximă de 118 km/h.
În perioada anilor ’80, au avut un mare
succes în export, dar a fost de scurtă
durată, deoarece au apărut probleme
de fiabilitate și legate de dimensiunile
reduse ale roților, fiind aceleași ce erau
folosite și de modelele Dacia, limitând,
astfel performantele off-road. Aro 10 a
fost exportat în Marea Britanie sub
numele de Dacia Duster, iar, în alte
țări, și sub numele de Dacia 10. Deși,
oficial, producția a încetat în 2006,
modelul a fost „băgat sub preșul
istoriei”, asemenea seriei 24, la începutul anilor ‘90. (Sursa: Wikipedia &
www.automobileromanesti.ro)
Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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CALENDAR

23 august

Lovitura de stat de la 23 august 1944 a fost acțiunea prin care
regele Mihai I a decis demiterea și arestarea lui Ion Antonescu,
prim-ministrul României și „Conducătorul Statului”, a dispus
încetarea imediată a colaborării României cu Puterile Axei,
începerea tratativelor de armistițiu cu Aliații, precum și
colaborarea militară cu Uniunea Sovietică.

N

umit de regele Carol al II-lea, prin decretul regal
din 4 septembrie 1940, în funcția de prim-ministru
al României și reconfirmat de Mihai I al României
la 6 septembrie 1940, la 23 august 1944, Antonescu a fost
arestat de regele Mihai și demis prin decret regal. Acest
act a pus capăt regimului instaurat prin puciul lui Ion
Antonescu de la 6 septembrie 1940, în urma căruia acesta se auto-intitulase „conducător al statului” și își însușise
puteri discreționare. Regimul Antonescu s-a aliat puterilor
Axei, refuzând să se supună cererii regale, din 1944, de
semnare imediată a armistițiului cu Uniunea Sovietică,
trecerea țării și Armatei române de partea Aliaților și
încetarea războiului împotriva acestora.
În situația în care Armata Roșie invadase, deja, nord-estul
României, în luna martie 1944 (frontul oprindu-se pe linia
Cernăuți – Botoșani – Iași – Chișinău – Tighina), desprinderea
de puterile Axei și semnarea imediată a armistițiului cu
Uniunea Sovietică devenise o necesitate, iar guvernul sovietic, fiind în tratative cu opoziția românească la Stockholm,
prin intermediarul ambasadoarei Uniunii Sovietice, Alexandra
Kollontai și al trimisului român Frederic Nanu, amenința
România cu reluarea ofensivei în septembrie, în caz de
menținere a țării printre Puterile Axei. Actul de la 23 august
1944 a fost programat, sub auspiciile regale, de către o
coaliție formată din partidele democratice interbelice (liberal,
țărănist și social – democrat) și partidul comunist, aliate în
Blocul Național Democrat), cu colaborarea unor ofițeri superiori ai armatei, precum generalii Constantin Sănătescu,
Aurel Aldea, Ion Negulescu ș.a.

Intrarea Armatei
Roșii în București.
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Rezultatele schimbării

Imediat după demiterea și arestarea lui Ion Antonescu,
România a ieșit din alianța cu Puterile Axei, a declarat
încetarea unilaterală a războiului împotriva Aliaților și a declarat
război Germaniei și Ungariei. Acordul de Armistițiu între
guvernele Statelor Unite ale Americii, Regatului Unit și
URSS-ului, pe de o parte, și guvernul României, pe de altă
parte, a fost, ulterior, semnat la Moscova, pe 12 septembrie
1944, acord în care au fost stabilite modalitățile politice de
guvernare a României, precum și plata de despăgubiri
materiale către URSS, în valoare de 300 milioane de dolari,
defalcate pe 6 ani, sub formă de bunuri. Alt rezultat al schimbării de alianță din 23 august 1944 a fost revenirea
Transilvaniei de Nord în granițele României, în timp ce
Cadrilaterul retrocedat Bulgariei, precum și Basarabia și
Bucovina de Nord, cedate Uniunii Sovietice, în 1940, rămâneau în posesia acestora. Schimbarea de alianță a României
din 23 august 1944 a accelerat înaintarea Aliaților (printre care
se număra, acum, România) spre granițele Germaniei, armata română participând la operațiunile din 1944 contra
Germaniei naziste pe teritoriul țării sale, precum și la cele de
pe teritoriile Ungariei și Cehoslovaciei, până la sfârșitul
războiului.

Istoriografie românească

Deși rolul lor a fost minim, comuniștii și-au atribuit
întreaga acțiune. După o săptămână, liderii comuniști au
organizat acțiuni de întâmpinare a Armatei Roșii.
În perioada comunistă, denumirea actului de la 23 august
1944 a suferit diferite transformări în propaganda oficială,
acesta fiind, însă, permanent promovat ca o mare realizare
comunistă. Insurecția armată din 23 august 1944 a devenit
ziua națională a României în timpul dictaturii comuniste.
Spre sfârșitul acestei perioade, la propunerea lui Nicolae
Ceaușescu, titulatura s-a transformat în „Revoluția de
Eliberare Socială și Națională, Antifascistă și Antiimperialistă”.
După căderea regimului comunist, istoricii români au
putut analiza necenzurat schimbarea de alianță a României
din 23 august 1944. Forurile politice, însă, au scos ziua
de 23 august nu numai din rolul de sărbătoare națională,
ceea ce era firesc, dar și din rolul de comemorare oficială.
Ulterior, totuși, lucrările comisiilor istorice au relevat rolul
schimbării de alianță a României din 23 august 1944 în
revenirea Transilvaniei de Nord în granițele României. Ziua
de aniversare a schimbării de alianță a României din 23
august și a intrării printre Aliați nu a redevenit, însă,
comemorativă, deoarece mulți politicieni și alegători o înțeleg, încă, așa cum a fost prezentată înainte de 1989.
(Sursa: Wikipedia)

Adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
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