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tiți cum sunt evenimentele Ziua
Cargo – abundă în exemple de
bune practici, oferă sfaturi din
partea specialiștilor, dezbat aspecte
ale afacerii, atât din punct de vedere
funcțional, cât și moral, analizează
noile tendințe... Dacă nu ați participat
încă, merită să o faceți... măcar o dată.

EDITORIAL

Organizator

Ceva
care să
ajute...

„Dar ceva care chiar să fie de
ajutor?”, mă întreabă un transportator.

Păi... Nu am știut ce să îi răspund,
pe moment. Dar să ne gândim! Mai
întâi, ar fi prețul carburantului. Să se
dea o lege prin care, indiferent de variațiile prețului, transportatorul să plătească aceeași sumă pe litrul de motorină – să dea și Statul o mână de
ajutor, că doar avem creștere economică.

Apoi vin șoferii. Măi, dar aici lucrurile au luat-o razna rău. Să se dea o
lege prin care un șofer să trebuiască
să lucreze la o singură firmă pe perioada de un an, sau, mai bine, doi ani.
Dacă este dat afară sau își dă demisia, să nu mai poată lucra în transporturi până se împlinește perioada.
Ei, asta ar trebui să îi cumințească.
Și încă ceva – șoferii au devenit prea
reclamagii. Orice reclamație ar trebui,
de acum înainte, plătită, că doar nu
avem bani de aruncat pe tot felul de
controale făcute degeaba de instituțiile
statului.
Iar, la final, dacă stabilim un preț
fix pentru toate camioanele și piesele
de schimb – și să nu uităm nici de
asigurări... Am dat lovitura.

Noi, ca presă de specialitate, am
putea să începem o campanie susținută pentru aceste deziderate... Dar
nu o vom face. De ce credem în democrație, în economia de piață și în
exprimarea liberă a fiecărui individ?
Nu este locul pentru a dezbate aceste
lucruri. Am să spun doar că, dacă
sunteți antreprenori și nu sunteți siguri

de răspuns, sunteți într-o postură cel
puțin ciudată, în condițiile în care tocmai acest tip de organizare a societății
v-a permis să ajungeți acolo unde sunteți.

Cum poate presa de specialitate să
fie de ajutor? Am primit un telefon de
la un alt transportator. Are probleme
cu șoferii (ca toată lumea) și a dorit să
se asigure că face tot ceea ce este
posibil pentru a remedia situația. Mă
întreba dacă sunt firme care abordează situația diferit. Discuția a fost atât
de interesantă, încât am considerat că
ar fi de ajutor să vă descriu, pe scurt,
câteva metode mai puțin „clasice” pentru acoperirea necesarului de șoferi.
Și, dacă sunteți interesați să aflați
ce au mai „inventat” unele firme din
România, pentru a atrage și menține
șoferii, vă invit să dați pagina și să
citiți mai departe.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

Împreună mișcăm lucrurile!
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Experiențe
din piață

EDITORIAL

Soluții la problema șoferilor

Toate firmele suferă la capitolul șoferi, însă nu la fel. Iar motivul
pare să fie legat de „schimbare”. Noi abordări sunt experimentate,
pentru ameliorarea unei probleme aparent fără răspuns.

P

roblema șoferilor continuă să
se agraveze, mai ales că este
una globală, iar Occidentul
continuă să exercite o puternică atracție pentru Est-europeni.
În aceste condiții, nu se mai poate
pune problema prezentării unei soluții
universal valabile, pentru rezolvarea
situației. Sunt multe idei care pot fi
combinate în diferite variante, ajustările fiind, practic, continue, pentru că
a devenit cert faptul că nu este bine
să fii la fel ca majoritatea. Însă, pe de
altă parte, nici nu te poți depărta prea
mult de realitățile pieței, deoarece riști
ca eforturile depuse să fie prea mari,
fără a fi, însă, și apreciate...

Atmosfera contează
cel mai mult

Temelia pentru rezolvarea/ameliorarea problemei este legată de atmosfera din firmă. Deja, sunt firme de
transport care au înțeles că patronul
sau managerul general nu este exclusiv și obligatoriu responsabil cu acest
aspect. Unii „cântă” bine, alții „dansează” bine, sau le poți face pe amândouă
însă... astăzi chiar trebuie făcute bine.
A mima nu mai este o opțiune. Astfel,
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sunt firme care au angajat manageri
pentru resurse umane – persoane cu
experiență (eventual corporatistă) – iar
rezultatele se văd. Tot la acest capitol,
merită consemnat faptul că numeroase
firme au decis să specializeze o
persoană pentru comunicarea cu șoferii
(eventual un fost șofer). Astfel, sunt
evitate sau, măcar, diminuate situațiile
în care apar conflicte gratuite, pentru
că, efectiv, oamenii nu se înțeleg unul
cu celălalt. Cursurile de comunicare
pentru dispeceri sunt, de asemenea,
recomandabile.
În plus, sunt firme care încearcă
o schimbare radicală de abordare.
Noile sisteme (soluțiile telematice) permit comunicarea facilă cu șoferii și,
totodată, urmărirea și evaluarea activității acestora. Astfel, de câte ori
apare o problemă, managerul are
posibilitatea să o vadă și să contacteze șoferul, pentru remediere. Dar
dacă șoferul ar fi lăsat să constate
singur eventualele probleme și firma
s-ar concentra să pună la dispoziția
acestuia un departament suport, la
care să poată apela oricând? Șoferul
ar suna atunci când consideră el că
are nevoie de ajutor și ar deveni parte
din „comisia” care îi evaluează, în per-

manență, activitatea. Parcă te simți
mai bine în postura de conducător
auto, nu-i așa? Lucrurile nu funcționează perfect, dar pare să fie o direcție de luat în seamă. Sigur, asta înseamnă acces pentru șofer la anumite
informații, eventual unele legate de
performanțele colegilor...
Un aspect foarte important este
legat de predictibilitatea programului.
Este de ajutor să fie diminuate „surprizele”. Nu ar fi frumos ca fiecare șofer
să știe ce program va avea în perioada sărbătorilor, sau pe perioada verii...
să zicem, cu șase luni înainte? Totodată, perioadele lungi de așteptare
pot avea efect devastator, indiferent
dacă acestea sunt într-o parcare, între
două curse care nu au fost „legate”
cum trebuie, sau acasă, pentru că plecarea în cursă s-a amânat din diverse
motive.
La capitolul păstrarea șoferilor pe
o perioadă cât mai lungă în firmă,
merită întărită ideea că salariul/venitul
este hotărâtor la angajare, însă senzația de echipă și familia sunt aspectele care pot asigura rămânerea în
firmă. O companie care cunoaște și
nu uită zilele de naștere ale soțiilor și
copiilor angajaților și le trimite felicitări,
sau chiar cadouri... De ce ai pleca de
la un asemenea angajator?
De asemenea, sunt firme care
încurajează comunicarea informală
între angajați, înlesnind procesul de
împrietenire. Cu tehnologia de astăzi,
nu ar trebui să fie o problemă, nici
măcar pentru angajații aflați tot timpul
pe drumuri.
Și să nu uităm de concursuri,
lunare și anuale. Cei mai buni șoferi
merită să fie apreciați și sunt firme
care fac acest lucru într-un cadru
festiv, iar premiile sunt consistente.
Productivitatea și atitudinea (comunicarea cu ceilalți) sunt principalele aspecte evaluate de către un juriu format
din angajați ai companiei, care interacționează cu șoferii (decizia nu este
doar a patronului).
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Imaginea este
importantă

în transporturi – „Șoferii angajați la o
companie se împart în două categorii:
cei care au plecat și cei care urmează
să plece!” Păi, dacă așa stau lucrurile,
de ce să ne încrâncenăm să luptăm
împotriva realității?
Mai mult decât atât, sunt companii
care caută contrabalansarea procesului continuu de angajare cu renunțarea la angajații puțin productivi. A da
afară pe cei care nu fac treabă bună
poate avea un impact pozitiv asupra
celorlalți angajați. Totuși, până acum,
nu am văzut o companie autohtonă
care să pună la punct un proces funcțional, în acest sens.
Ați observat faptul că nu am amintit
despre salarii sau diurne. Nicio firmă
nu ar trebui să își dorească să fie percepută ca „cel mai generos plătitor”.
Iar motivarea prin salariu este riscantă
și cu efecte restrânse, în timp.
Am amintit doar câteva dintre metodele utilizate, astăzi, pentru problema șoferilor. Sau, poate, ar trebui să
o privim ca pe cea mai frumoasă provocare managerială cu care s-a confruntat, până în prezent, piața de
transport?

EDITORIAL

Să trecem și la angajarea de noi
șoferi.
Vechile metode nu mai funcționează sau, în orice caz, nu mai produc
efectele scontate. Aș include, la acest
capitol, încurajarea șoferilor de a aduce la firmă și alți conducători auto –
prieteni, rude...
Procesul de angajare ar trebui să
fie, astăzi, unul continuu. A te opri din
angajarea de șoferi pentru că, la ora
actuală, „ești acoperit”, reprezintă un
lux pe care nicio firmă de transport nu
ar trebui să și-l permită.
Imaginea companiei este importantă
– dacă nu se știe nimic despre tine,
atunci ai mari șanse ca nimeni să nu se
prezinte la angajare. Ați observat,
bineînțeles, că nici reclamele nu mai
funcționează ca altădată. Totuși, ar trebui
să aveți în vedere presa locală, afișe în
zone publice și internetul. Iar mesajul
ar trebui să se concentreze pe șofer, pe
experiențele lui pozitive în cadrul
companiei, și mai puțin pe companie și
nevoile/solicitările acesteia. Și dacă am
vorbit de internet – sunt firme care au
diminuat semnificativ problema angajărilor devenind active pe internet. Este

important să ai un specialist pe social
media, care să mențină și să construiască imaginea companiei. Este greu
de crezut că mai sunt șoferi care să se
prezinte la angajare fără a pune întrebări
legate de angajator. Internetul este cel
mai facil mediu, iar a nu fi prezent acolo
și a lăsa aspecte negative să fie postate,
la care să nu ai reacție... De ce să vrei
să te angajezi la o firmă despre care nu
știi nimic, sau, mai rău, citești că este
„așa și pe dincolo”?
Un alt aspect luat în calcul (cu succes) de unele firme este legat de carieră. Pentru că da, există, sau ar trebui să
existe o carieră și pentru meseria de
șofer de camion. Promovarea pe criterii
de performanță și vechime în firmă este,
deja, o metodă larg răspândită în piață,
cu diferite variații. Șoferii „mai buni” pot
primi camioanele cele mai noi și, chiar,
trasee preferențiale... Sunt firme care au
dus lucrurile mai departe – școlarizare
gratuită pentru obținerea permisului de
conducere și a atestatelor, angajarea în
cadrul firmei, iar, dacă, după o anumită
perioadă, șoferul dorește altceva... tot
firma îl ajută să găsească un alt angajator, potrivit cu dorințele șoferului. Asta
da schimbare de atitudine!
Îmi vin în minte cuvintele unui
mare profesionist pe zona de pregătire

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
PUBLICITATE
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CUGETARE

„Nu munci atât de mult, că nu mai
rămâne timp ca să câștigi bani.”

Consultanță

ȘTIRI

TRAFICUL DE DROGURI,
O PROBLEMĂ... MAJORĂ
GRAP International se ocupă
cu reprezentarea societăților
de transport străine pe
teritoriul francez, conform
Legii MACRON. Compania
oferă, în plus, consultanță 24
de ore din 24, pentru orice altă
problemă pe care cărăușii o
pot întâmpina în țările unde se
vorbește limba franceză. ... Ca
de fiecare dată, vă prezentăm
exemple privind problemele
întâmpinate de societățile pe
care le reprezentăm. Una
dintre problemele majore de
care ne-am lovit este traficul
de droguri. Am avut
nenumărate cazuri de
camioane oprite și controlate
de vama franceză, unde s-au
descoperit cantități
semnificative de droguri. În
cele mai multe cazuri,
drogurile pleacă pe cale
rutieră, din Spania, pentru a
alimenta piețele din Franța,
Belgia și Anglia. De obicei,
remorcile camioanelor sunt
sigilate, dar există și cazuri în
care, în locația de unde se
încarcă marfa, sigiliul este
înmânat șoferului, care, din
motive puerile, nu-l pune.

ATENȚIE! ÎN CAZUL UNUI
CONTROL, FIRMA DE
TRANSPORT ȘI ȘOFERUL
SUNT RESPONSABILI.

Trebuie să avem în vedere că
procedura este destul de
complicată și costisitoare,

Proverb evreiesc

șoferul fiind arestat, iar
camionul și remorca
imobilizate, pe timpul
anchetei. Pentru a se putea
recupera camionul și remorca,
se plătește o garanție – 15.000
de euro, de regulă, pentru
capul tractor și 20.000 de euro
pentru remorcă. Dacă se
dovedește că societatea nu a
fost implicată, aceasta va
recupera garanția plătită, dar
numai după ce ancheta va fi
închisă. Menționăm că
ancheta se poate întinde pe
2 – 5 ani. De aceea, sfătuim, în
special, șoferii să verifice bine
CMR-ul, faptul că remorca a
fost sigilată și, mai ales, să
asiste la încărcarea mărfii și
să verifice că numărul
paleților sau pachetelor
încărcate corespunde cu cel
de pe actele care însoțesc
marfa.

Pascale RICAILLE

office@grap.eu.com
Contact limba română Adrian Gegiu:
0033 645 666 694

GUVERNUL A
ADOPTAT OUG
PRIVIND RECEPȚIA
LUCRĂRILOR

Guvernul a adoptat, în ședința din
13 septembrie, la propunerea
ministrului Transporturilor, Lucian
Șova, Ordonanța de Urgență care
modifică și completează acte
normative din domeniul
construcțiilor, ce reglementează
recepțiile lucrărilor. Astfel, se vor
putea da în circulație sectoare,
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loturi, secțiuni sau obiecte de
lucrări incluse în autorizația de
construire, prevăzute într-un
contract sau în contracte de

execuție diferite, dacă acestea pot
fi utilizate separat, conform
destinației lor. Potrivit prevederilor
de până acum, lucrările de
construcții autorizate se
considerau finalizate dacă erau
realizate toate elementele
prevăzute în autorizația de
construire și dacă s-a efectuat
recepția, la terminarea lucrărilor.
Astfel, era imposibilă
recepționarea pe loturi, secțiuni,
sectoare sau obiecte de lucrări
incluse în autorizația de
construire, prevăzute într-un
contract sau în contracte de
execuție diferite, care fac parte
din proiecte complexe pentru
care s-a emis o singură
autorizație de construire, în
situația în care acestea pot fi
utilizate separat, conform
destinației lor.

PROGRAME DE
ASIGURĂRI PENTRU
TRANSPORTATORI
REUNIȚI
Ștefan
Ichim

În următorii 3 ani, peste un sfert
dintre asigurările auto ar putea fi
parte a facilitaților dezvoltate de
brokeri pentru asociațiile
transportatorilor. Micii
transportatori au acces la
programe de asigurare în condiții
similare produselor de asigurare
complexe, dedicate marilor
companii. Programele de
asigurări dezvoltate de brokeri
pentru transportatorii reuniți în
asociații de profil ar putea
reprezenta 25% din piața locală a
asigurărilor, în următorii 3 ani.
„Reușim să implementăm
programe de asigurare în
beneficiul partenerilor noștri din
asociațiile de profil și, implicit, al
transportatorilor. Succesul ideii a
fost amplificat de unitatea și
deschiderea membrilor APTE
2002 către acest tip de programe
de asigurare”, a spus Ștefan
Ichim, Deputy Manager, Motor
Insurance Department, Marsh
Romania.
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ȘTIRI

103 AUTOBASCULANTE FORD TRUCKS
PENTRU CNAIR

Compania Națională de
Administrare a Infrastructurii
Rutiere (CNAIR) și Cefin
Trucks anunță semnarea
contractelor de furnizare a
unei flote de 103
autobasculante Ford Trucks
3542D. Câștigător al licitației
publice cu numărul 170049 din
2 septembrie 2016, atribuită în
luna iulie 2018, având ca
obiect furnizarea de
autobasculante 6x4 dotate cu
Lamă pentru zăpadă și
Răspânditor de materiale
antiderapante, Cefin Trucks va
livra aceste vehicule până la
finele anului.
Flota de 103 vehicule
comerciale este constituită din
5 loturi, valoarea contractelor
se ridică la peste 9,8 milioane
de euro și include atât livrarea
vehiculelor comerciale, cât și
un pachet de servicii asociat
care urmează să se deruleze
pe parcursul următorilor 2 ani.

SCANIA – CARAVANA
TRANSPORTUL
VIITORULUI

Scania vine, și anul acesta, în mai
multe orașe din țară. Începând din 7
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Autobasculantele Ford Trucks
3542D, 6x4, cu ampatament de
3.800 mm, Euro 6, sunt dotate
cu motor Ecotorq Diesel, 6
cilindri în linie, capacitate
cilindrică de 12.740 cmc, 420
CP/1.800 rpm, cuplu maxim
2.150 Nm/1.000 – 1.300 rpm,
cutie de viteze ZF
sincronizată, 16+1 trepte.
Sistemul de frânare cu două
circuite independente,
conform normelor EEC,
asistență
EBD+ABS+ASR+ATC și frână
staționare pe axele spate
asigură controlul asupra
oricărei manevre efectuate în
orice regim de încărcătură și
în orice condiții de teren.
Cele 103 autobasculante Ford
Trucks 3542D vor fi livrate
către Direcțiile Regionale de
Drumuri și Poduri din orașele
Constanța, Timișoara,
Craiova, Brașov, Iași, Cluj și
București.
septembrie, companiile de transport
rutier, șoferii și pasionații de
camioane și automobile din țară pot
participa la „Caravana Transportul
Viitorului”. Ca în fiecare an,
Caravana va fi găzduită începând
cu Brașov și terminând la Sibiu.
„Anul acesta, ne vom concentra
asupra condusului responsabil și
asupra reducerii impactului pe care
transportul de mărfuri îl are asupra
mediului, aspecte strâns legate de
consumul de carburant. Proiectul
Transportul Viitorului a început
printr-o serie de filmulețe educative
dedicate publicului din industria
transporturilor – pe scurt, un
consum «smart» asigură atât
diminuarea emisiilor de CO2 în
atmosferă, cat și a costurilor”, se
precizează în comunicatul remis
redacției.
Programul este următorul:
- Scania Brașov – 7 septembrie;
- Rolex Suceava – 11 septembrie;
- Scania Luncani – 14 septembrie;

- LKW Store Craiova – 28
septembrie;
- Scania Bacău – 5 octombrie;
- Scania Oradea – 9 octombrie;
- Scania Pitești – 18 septembrie;
- Scania București – 21 septembrie;
- Expo Arad – 12 octombrie:
- Scania Sibiu – 19 octombrie.
Totodată, în Brașov, Cluj-Napoca,
București, Bacău și Arad, șoferii de
toate vârstele sunt așteptați la
Scania Driver Competitions.
Trecând de probele teoretice și
practice, fiecare dintre cei 5
câștigători ai semifinalelor, pe lângă
calificarea în etapa națională, va
primi un cec în valoare de 1.000 de
euro net și o invitație pentru 2
persoane la finala națională, ce va
avea loc pe data de 4 mai 2019.
Câștigătorul marii Finale din Suedia,
de pe 25 mai 2019, va primi un
camion Scania în valoare de
100.000 de euro.

TRANSPORT AUTONOM
HYUNDAI

Hyundai Motor Company a realizat,
la sfârșitul lunii august, primul
transport cu un camion autonom pe
autostradă din Coreea de Sud.
Camionul Hyundai Xcient, cu o
capacitate maximă de 40 t, a rulat
aproximativ 40 km, pe autostrada
între Uiwang și Incheon, tractând o
semiremorcă. Vehiculul a fost
echipat cu un sistem de conducere
autonomă de Nivel 3, dezvoltat de
către Societatea Inginerilor din
Automotive, care controlează
direcția, accelerația, decelerarea și
manevrele din trafic, fără
intervenție umană. Totuși, la bord a
fost prezent un șofer, pentru a
prelua controlul, în caz de
necesitate.
Pentru această demonstrație, a fost
emisă o autorizație specială
temporară, de către Ministerul
coreean al Terenurilor, Infrastructurii
și Transporturilor. Hyundai dorește
să continue testele cu tehnologia de
navigație autonomă, în mai multe
zone din Coreea și se concentrează
pe activitatea de cercetaredezvoltare, pentru a putea atinge
Nivelul 4 de autonomie, în viitorul
apropiat, și pentru o comercializare
timpurie a acestei tehnologii.
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Despre recrutarea
șoferilor

SFATUL AVOCATULUI

Î N T R E BA R E A LU N I I

Spune-ți părerea!

Care este cea mai bună metodă de recrutare a șoferilor profesioniști?
1. Motivarea angajaților să atragă șoferi noi în firmă.
2. Social media, în special Facebook.
3. Site-urile specializate în anunțuri de angajare.
4. Afișaj stradal (bannere, postere, panouri electronice etc.) în
zone cu potențial.
5. Angajarea de agenții specializate în recrutare.
6. Altele.

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

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

D

in ce în ce mai mult, auzim despre vehicule autonome, care
vor ajunge să ia locul celor convenționale și care ne vor îmbunătăți simțitor condițiile de viață, prin rapiditate sau
siguranță. Deși legislația nu permite, momentan, folosirea unor astfel de mașini

fără a avea un șofer la bord, lucrurile
par a se îndrepta în această direcție. Indubitabil, se așteptă ca și segmentul de
vehicule comerciale să se bucure de
avantajele acestora. În urma unui sondaj
efectuat pe site-ul ziuacargo.ro, am aflat
că 67% dintre respondenți sunt de părere

că, în următorii 5 ani, vehiculele autonome NU vor reuși să facă saltul spre
utilizarea lor în scopuri comerciale. Există
și o treime mai optimistă, cei 33% ce
cred că următorii 5 ani vor fi decisivi și
aceste vehicule se vor impune și vor
deveni vehicule comerciale de masă.

Buturuga mică
răstoarnă carul mare
C

itește cu atenție TOATE clauzele
contractului de transport, și cu mare
atenție pe cele scrise cu litere mici.
Nu este suficient să citești prima pagină,
scrisă de obicei cu litere (și cifre) mari, deoarece în clauzele scrise cu litere mici se găsesc cele mai multe capcane. Sunt multe societăți care folosesc formatul cu prima pagină
scrisă cu litere și cifre mari – deoarece aici
sunt menționate principalele clauze contractuale – însă clauzele scrise cu litere mici aduc
lămuriri/precizări cu privire la aceste clauze,
și chiar le modifică. Sunt situații în care clauzele scrise, de obicei, cu litere și cifre mari,
pe prima pagina, sunt suficiente pentru buna
desfășurare a transportului și toată lumea
este mulțumită. Însă, sunt și situații, destul
de multe în practică, în care se ajunge la aplicarea clauzelor scrise cu litere mici și necitite,
de cele mai multe ori. Deci, citește cu atenție
toate clauzele contractelor pe care urmează
să le semnezi, sau le-ai semnat deja.

avocat George IACOB-ANCA
SCA IACOB-ANCA & ASOCIAȚII
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ACTUALITATE

100 de conturi active pentru
restituirea de accize

În primele 3 săptămâni de la intrarea în vigoare a Hotărârii de
Guvern 549, privind procedura de restituire a unei părți din accize
din motorină, pe site-ul Autorității Rutiere Române au fost
deschise 100 de conturi active, 33 de dosare fiind, deja, depuse.

P

ublicarea, la sfârșitul lunii iulie,
în Monitorul Oficial, a Hotărârii
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 marcat startul unei etape noi pe
un segment extrem de disputat. Conform legii, schema de ajutor de stat a
început să funcționeze în 30 de zile
de la publicarea hotărârii, adică din
25 august, pentru motorina achiziționată după 29 martie. „Restituirea de
accize se face pentru motorina achiziționată începând cu data 30 martie
2018 și utilizată drept combustibil pentru motor în transportul rutier de mărfuri cu autovehicule având o greutate
brută maximă autorizată de cel puțin
7,5 tone, sau în transportul de persoane cu un autovehicul din categoria M2
ori M3, excepție făcând transportul
public local de persoane”, a explicat
Aurelia Surulescu, directorul general
ARR, prin intermediul unui comunicat
transmis la redacție.

Mai simplu și mai
repede

Procedura de restituire a fost simplificată față de cea aplicată în cursul
anilor trecuți, dosarele fiind depuse
online, în condițiile în care interconectarea bazei de date ARR cu platforma
pe care se înscriu transportatorii scapă
companiile de multe bătăi de cap.
Concret, operatorii economici trebuie să își creeze un cont personalizat,
pentru a se autentifica în sistemul informatizat pentru restituirea de accize,
disponibil pe site-ul accize.arr.ro.
Cererile de restituire, împreună cu
documentele prevăzute de lege, sunt
transmise prin intermediul acestui
sistem și înregistrate în ordinea venirii,
primind un număr electronic unic.
De menționat că termenul de analiză a cererii de restituire s-a redus de
la 45, la 35 de zile lucrătoare, suma de
restituit fiind de 183,62 lei/1.000 litri,
față de 189,52 lei, în schema anterioară.
„Verificarea eligibilității vehiculului se
realizează, în prezent, automat, datele
fiind puse la dispoziția operatorului prin
intermediul sistemului informatizat. În
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• 1 octombrie 2018 – poate fi depusă solicitarea pentru trimestrul 3 (1 iulie – 30 septembrie);
• 1 ianuarie 2019 – pentru trimestrul 4 din 2018;
• 1 aprilie 2019 – pentru trimestrul
1 din 2019;
• 1 iulie 2019 – pentru trimestrul
2 din 2019;
• 1 octombrie 2019 – pentru trimestrul 3 din 2019;
• 1 ianuarie 2020 – pentru trimestrul 4 din 2019.

Aurelia
Surulescu

plus, nu mai trebuie depuse, la cererea
de restituire, anexele la facturi emise de
stațiile de distribuție”, a precizat directorul general ARR.

Calendarul de
restituire

Iată calendarul după care operatorii de transport pot solicita restituirea
de accize.
În prezent, poate fi solicitată restituirea pentru perioada 30 – 31 martie
2018 și pentru trimestrul al doilea (1
aprilie – 30 iunie), iar începând cu:

Bugetul total maxim estimat al schemei este de 60 de milioane de lei, cu
posibilitatea suplimentării, fiind repartizat în mod egal (câte 20 de milioane)
în bugetele anilor 2018 – 2020.
Reamintim, până la 31 decembrie
2017, a fost valabilă schema de ajutor
de Stat instituită în 2014, prin HG
537/2014. Potrivit ARR, restituirea de
accize s-a efectuat pentru motorina
achiziționată până la data de 31 decembrie 2016. În perioada 2014 –
2017, au fost consemnați 882 de beneficiari reali, dintre care 373 în ultimul
an, bugetul total consumat fiind de
aproximativ 70 de milioane de lei.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

Cererea de restituire se depune electronic, împreună cu următoarele
documente:
a) certificatul de înregistrare fiscală în scopuri de TVA;
b) certificatul de atestare fiscală, valabil la data depunerii, eliberat ANAF, din
care rezultă că nu înregistrează obligații fiscale restante;
c) certificatul fiscal privind impozitele și taxele locale, valabil la data
depunerii cererii de restituire, din care rezultă că nu înregistrează obligații
fiscale restante;
d) contractele încheiate cu emitentul cardului de gestiune a alimentărilor ori
cu al inelului emițător/receptor, după caz;
e) dovada deținerii dispersorului electronic pentru distribuție;
f) declarație pe propria răspundere din care rezultă că îndeplinește condițiile
prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) pct. (i) și (ii), lit. d), f) și g) din HG
549/2018;
g) declarație pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în
categoria IMM;
h) declarație pe propria răspundere din care rezultă că operatorul economic
nu este încadrat în categoria IMM, după caz;
i) borderou centralizator al cantităților de motorină alimentate de fiecare
vehicul eligibil în parte;
j) facturile de achiziție a motorinei;
k) dovada deschiderii contului la Trezoreria Statului;
l) copii ale scrisorilor de transport prevăzute în CMR, aferente transporturilor
pentru care solicită restituirea, în cazul operatorilor economici stabiliți în alte
state membre care efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu.
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Provocarea noilor modele

CONCURS

Concursul Romanian Transport Company of the Year (RTCY) a
ajuns la cea de-a noua ediție, marcând o nouă etapă de dezvoltare
pentru piața de profil.

A

n de an, discutăm despre
schimbările care au loc în
transporturi, iar concursul
RTCY reprezintă cea mai bună modalitate de a lua pulsul pieței.
Situația continuă să fie bună și,
aparent, cerea de transport este greu
de acoperit. Mai mult decât atât, marii
expeditori sunt în căutare de noi colaborări cu transportatori din România,
aspect care întărește încrederea în
dezvoltarea pieței de transport și pentru următorii ani.
Bineînțeles, nu toate aspectele
sunt pozitive – modificările legislative
la nivel european creează multă îngrijorare, aspect care a temperat semnificativ elanul investițional. De asemenea, lipsa șoferilor afectează întreaga
piață și, practic, reprezintă principalul
aspect care „reglează” nivelul de dezvoltare a fiecărei firme de transport în
parte. Veniturile șoferilor au crescut
tot mai mult și pachete tot mai complexe de motivare și atragere de noi
șoferi au fost implementate la nivelul
companiilor de transport.

Momentul
parteneriatelor

Creșterea cererii de transport aduce stabilitate pentru multe firme de
Gala Ziua Cargo are loc în data de
15 noiembrie, la Club Face,
București. Puteți confirma
participarea pe www.ziuacargo.ro.
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CONCURS

Votați compania de
transport a anului,
accesând
www.ziuacargo.ro.

Finaliști Romanian Transport
Company of the Year 2018 –
Hankook: Asexpress, H.Essers,
Ilonbob, Licurici Impex, Logistic E.
van Wijk, Tramar și Vectra
International.

profil și nu puține sunt companiile care
folosesc această oportunitate pentru
a crea un nou impuls de dezvoltare.
Cu alte cuvinte, identifică și dezvoltă
colaborări cu acei clienți pe care îi
consideră „de cursă lungă”.
Iar această direcție se împletește
cu o altă tendință, tot mai întâlnită –
prima generație de administratori (în
general cei care au înființat firma) „învață” să se dea la o parte. Indiferent
dacă discutăm de schimbul de generații sau angajarea unei echipe de
manageri, aceste companii par să cunoască un nou imbold de dezvoltare.
În ultimii ani, s-a investit tot mai mult
în soluții IT pentru monitorizare și control și, de asemenea, încet dar sigur,
s-a dezvoltat conceptul de training,
cursurile de pregătire fiind destinate
tuturor angajaților, și nu doar șoferilor.
La ora actuală, „cifrele” care definesc
performanțele firmei și ale angajaților
acesteia nu mai sunt doar monitorizate, ci au devenit premisele ce stau la
baza deciziilor de îmbunătățire. Totul
este evaluat: clienți, curse, șoferi, dispeceri, camioane, anvelope... Astfel,
apare și posibilitatea unei specializări
profunde. Departamentele companiilor
de transport sunt ajustate pentru a
răspunde cât mai bine structurilor întâlnite la clienți. Politica investițională
este, de asemenea, concentrată pe
nevoile precise ale acestora.
Această hiperspecializare creează
premisele creșterii profitabilității și întăririi parteneriatelor pe termen lung,
însă există și un neajuns – atragerea
de noi clienți devine o misiune mai dificilă.

Concursul RTCY a
ajuns la cea de-a
noua ediție.

Câștigătorii edițiilor precedente
sunt:
2010 - Com Divers Auto Ro
2011 - Edy Spedition
2012 - International Lazăr Company
2013 - Dianthus
2014 - Com Divers Auto Ro
2015 - Vio Trans Grup
2016 - International Lazăr Company
2017 - International Alexander
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Poate acesta este motivul pentru
care întâlnim multe companii care lansează proiecte noi, aparent fără nicio
legătură cu activitatea anterioară.
Nișele asigură, în general, tarife
superioare, însă profitabilitatea este
afectată dacă apar prea mulți kilometri
parcurși pe gol și/sau respectiva industrie cunoaște fluctuații pronunțate.
Găsirea simbiozelor între mai multe
nișe ar putea duce afacerea la un nivel
superior. La acest capitol, o atenție
specială trebuie acordată și inovațiilor
tehnice, lansate, cu o viteză tot mai
accelerată, de către producătorii de
vehicule comerciale.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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ANTICORUPȚIE

Reținuți pentru
fapte de corupție
După cum știți, Direcția Generală Anticorupție (DGA) este
structura Ministerului Afacerilor Interne (MAI), specializată în
prevenirea și combaterea corupției în rândul personalului MAI.

C

ompetențele sale se referă la
infracțiunile de corupție prevăzute de art. 289 – 292 din Codul penal, respectiv: luarea de mită,
darea de mită, traficul de influență și
cumpărarea de influență, dar și la cele
din Legea 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea și sancționarea faptelor
de corupție.
Astfel, activitățile desfășurate de
personalul DGA au un caracter de
anticipare și identificare a vulnerabilităților și factorilor de risc, urmărind
minimizarea acestora, în vederea
oferirii unui serviciu public de calitate,
neviciat de fapte de corupție.
Cu toate acestea, unii cetățeni încearcă vigilența funcționarilor ministerului (polițiști, polițiști de frontieră, jandarmi etc.), neînțelegând la ce riscuri
se supun atunci când oferă sume de
bani sau alte foloase necuvenite.

Mită refuzată la
frontieră

Un exemplu este și cel petrecut la
Mehedinți, pe 20 august, unde, la nivelul serviciului județean anticorupție,
s-a primit denunțul telefonic al unui
ofițer de poliție de frontieră din cadrul
Punctului de Trecere a Frontierei Porțile de Fier II. Acesta semnala că. pe
sensul de intrare în țară. s-au prezentat doi cetățeni de naționalitate albaneză, iar unul dintre aceștia nu îndeplinea condițiile legale pentru a trece
frontiera. După ce i-a relatat cetățeanului albanez motivele refuzului intrării
în țară, acesta i-a oferit polițistului suma de 200 de euro pentru a-și încălca
atribuțiile de serviciu și a-i permite
trecerea frontierei. În urma sesizării,
a fost organizată și desfășurată acțiunea de prindere în flagrant, iar cetă-
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Robert Neacșu

nu-i întocmi dosar penal. Tânărul nu
deținea permis de conducere. Cetățeanul a fost condus la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul București,
în vederea continuării cercetărilor
pentru săvârșirea infracțiunilor de dare
de mită și conducerea unui vehicul
fără permis de conducere. Procurorul
de caz a dispus, în primă instanță,
reținerea pentru 24 de ore a tânărului,
iar Tribunalul București a dispus măsura arestului la domiciliu.

Concluzii

țeanul străin a fost condus la sediul
Parchetului de pe lângă Tribunalul
Mehedinți, în vederea continuării cercetărilor pentru săvârșirea infracțiunii
de dare de mită.

Prins în flagrant
conducând fără
permis

Un alt exemplu este cel din data
de 2 august, ce a avut loc în București,
unde ofițeri de poliție ai DGA – Structura centrală, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului
de pe lângă Tribunalul București, au
prins în flagrant un tânăr în vârstă de
20 ani, în timp ce oferea unui ofițer de
poliție din cadrul Brigăzii de Poliție
Rutieră, suma de 900 de lei, pentru a

Din cele două cazuri prezentate,
reiese că cetățenii în cauză, români
sau străini, au încercat să scape de
rigorile legii, primul lor instinct fiind
acela de a duce mâna la buzunar.
Reamintim că promisiunea, oferirea
sau darea de bani ori alte foloase, se
pedepsește cu închisoarea de la 2 la
7 ani, conform art. 290 din Codul
penal.
Reacția promptă a lucrătorilor MAI
a fost una normală într-o societate democratică, firească, de refuz, conform
jurământului depus la intrarea în
instituție.
În acest context, ne adresăm deopotrivă și cititorilor revistei Ziua Cargo,
transportatori rutieri sau cei care lucrează în domeniul logistic, să manifeste vigilență sporită cu privire la
corupție și să nu ezite să semnaleze,
de fiecare dată, Direcției Generale
Anticorupție, aspectele pe care le
întâlnesc în activitatea pe care o
desfășoară.
Comisar-șef de poliție
Robert NEACȘU
Direcția Generală Anticorupție
– Serviciul Prevenire
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PREMIERĂ

Noul Actros –
totul pentru șoferi
MERCEDES-BENZ

Mult aclamata lansare a noului Actros a avut loc la începutul lunii septembrie
și... autovehiculul ne-a depășit așteptările... cu mult! Mercedes-Benz lansează o
nouă generație de camioane, care oferă conducătorilor auto toate beneficiile
posibile, din punct de vedere al tehnologiilor actuale utilizate în industria auto.

E

xperiența la volanul noului
Actros schimbă semnificativ
rolul șoferului, de la manipularea comenzilor, către supravegherea
modului de funcționare a unui sistem,
în mare măsură, autonom.
Informații complete legate de dotările noul autovehicul au fost, deja, postate pe site-ul ziuacargo.ro, încă din ziua
lansării. Astfel, am decis ca, în acest
articol, să ne concentrăm pe experiența
la bord, semnalând aspectele principale
care vor încânta și, totodată, probabil, vor
intriga șoferii, atunci când îl vor conduce
pentru prima dată (primele livrări vor
avea loc în primăvara anului viitor).

Patru ecrane în loc
de oglinzi, ceasuri și
butoane

Suntem încântați chiar de la început – am scăpat de cheie. Telecoman-
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da elegantă este utilizată pentru deschiderea și închiderea ușilor, precum
și verificarea sistemului de iluminare.
În rest, poate sta în buzunar, iar motorul se pornește din buton.
Bordul noului Actros a trecut printr-o „restructurare” masivă, iar suportul
este asigurat de patru ecrane (două
țin loc de oglinzi laterale). Toate informațiile și comenzile sunt comasate
pe două display-uri – ușor de vizualizat, simplu de accesat și, nu în ultimul
rând... extrem de spectaculos.
Un rol important îl joacă cele două
zone cu senzitivitate tactilă, amplasate
pe volan. Partea din stânga controlează ecranul din fața volanului, iar
cea din dreapta are legătură cu display-ul central. Am scăpat de ceasurile
din bord și de majoritatea butoanelor
și îndrăznesc să spun că era și cazul.
Doar am intrat în era digitală! Chiar
dacă nu am avut la dispoziție mult

timp pentru „joacă”, m-am putut convinge de buna funcționalitate a sistemului. În plus, toată lumea este, astăzi,
familiarizată cu utilizarea telefoanelor
smart și a tabletelor, iar sistemul gândit
pentru noul Actros vine în aceeași linie
intuitivă.
Și pentru că tot discutăm de
telefoane... sistemul conceput de
Mercedes-Benz poate interacționa cu
două telefoane în același timp, fiind,
totodată, compatibil cu AppleCar și
Android Auto.
Este important să menționăm și
harta specializată pentru vehicule
comerciale aflată în dotarea noului
Actros, ca urmare a unei colaborări
cu TomTom.
Siguranța la un nou nivel – Active
Brake Assist 5 protejează bicicliștii
și pietonii.
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de pe loc, de asemenea automat. În
plus, funcția „hold”, ce se activează
printr-o apăsare mai fermă a pedalei
de frână, va elimina orice stres legat
de plecarea din rampă sau așteptatul
la semafor.

Frâna de parcare, electrică, are,
de asemenea, un important impact
pozitiv asupra siguranței și confortului
– se activează automat la oprirea motorului și se dezactivează la plecarea

Noile „oglinzi laterale” – ecran sunt
fantastice. Vizibilitatea superioară
oferită și faptul că este urmărită partea
din spate a semiremorcii, ajustând
imaginea în funcție de înclinarea acesteia, sunt aspecte importante. Dispariția oglinzilor clasice înseamnă și o mai
bună vizibilitate în lateral-față. Am
scăpat, astfel, de momentele în care
trebuia să te apleci în scaun în anumite intersecții pentru a te asigura că
nu vine din stânga vreo mașină, mascată de oglinzi. Camerele sunt sus,
se murdăresc mai greu și se curăță
mai ușor și, totodată, este mai redus
riscul de lovire. Este interesant și faptul
că, chiar dacă deschizi ușa, continui
să vezi ce se întâmplă în jurul camionului (brațul camerei nu este montat
pe portieră).
Un alt aspect foarte util este reprezentat de marcajele prezente pe ecran.
Astfel, a ști când este sigur să depășești sau să reintri pe bandă, sau unde
este capătul semiremorcii atunci când
tragi la rampă nu mai reprezintă un atu
al experienței. Practic, una dintre zonele
cele mai solicitante, manevrarea la
încărcare/descărcare, este simplificată
foarte mult, oferind siguranță și precizie,
indiferent de „vechimea” șoferului.
Și, pentru că tot sunt ecrane și nu
oglinzi, șoferul poate vedea ce se întâmplă în jurul camionului, oriunde s-ar
afla în interiorul cabinei... De exemplu,
chiar și din pat, în timpul nopții, pentru
a se asigura că totul este în regulă.

Șoferul, spectator...
aproape

Nu „imediat” te obișnuiești cu toate
sistemele de asistență prezente pe
noul Actros. Practic, îți trebuie ore
bune de condus pentru a înțelege cum
funcționează și, probabil, zile sau,
chiar, luni pentru a le utiliza în mod
optim. Este doar o părere personală...
Dacă un șofer își propune să conducă în mod „clasic”, camionul, nu va
observa, probabil, nimic, însă, în acest
caz, nu știe ce pierde.
Noul Actros aduce condusul autonom mai aproape decât puteam crede
că este posibil astăzi. Și aici merită să
reținem denumirea Active Drive Assist,
sistemul care poate accelera, frâna și
menține banda de rulare, complet autonom. Complexitatea sistemului este
impresionantă. În primul rând, trebuie
spus că poate fi utilizat la orice viteză
și pe toate tipurile de drum, inclusiv
în interiorul localităților.
În ultimii ani, conceptul de cruise
control a fost permanent îmbunătățit,
de la menținerea unei viteze constante, la adaptarea acesteia față de vehiculul din față și, chiar, optimizarea strategiei de schimbare a treptelor de viteză
în funcție de topografia drumului, așa
numitul PPC (Predictive Powertrain
Control). De asemenea, funcția stopand-go a putut crește confortul șoferilor
în situații de trafic intens, cu multe opriri
și plecări de pe loc. Să amintim și de
funcția de alertare a șoferului în cazul
părăsirii accidentale a benzii – extrem
de enervantă în 90% din cazuri, dar
foarte utilă pentru siguranță.
Toate sunt bune, dar niciodată
toate împreună, în același timp.
De exemplu, PPC poate fi utilizat
pe autostrăzi sau drumuri expres.
Dacă traficul este aglomerat, poate fi
preferabil (pentru optimizarea consumului) să utilizezi funcția de cruisecontrol fără menținerea automată a
distanței față de vehiculul din față. La
viteze mai mici și, eventual, pe drumuri
secundare, PPC este indisponibil, iar
folosirea cruise-controlului... Cu un
vehicul în față care merge „decent”,
te poți baza, într-o anumită măsură,
pe ACC (Adaptive Cruise Control).
Dar dacă vine o curbă periculoasă și
nu ai nici o mașină în față? Camionul
nu va reduce viteza și șoferul este
obligat să intervină... Iar exemplele
pot continua.
Noul Actros poate acoperi toate
aceste situații, păstrând activate toate
sistemele. Este, într-adevăr, impresio-
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MirrorCam în dotarea
standard

Poate vă întrebați cât timp îți ia să
te obișnuiești cu noul sistem de oglinzi/ecran? Răspunsul este: imediat.
Practic, ai impresia, încă de la început,
că așa trebuie să stea lucrurile.
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nant să vezi cum camionul menține
singur banda de circulație, încetinește
înaintea unei curbe, pentru a putea fi
abordată în siguranță, chiar și pe drumuri secundare, sau reduce viteza,
atunci când intri în localitate. Și în toate aceste situații PPC este activ, optimizând consumul de carburant. Pe
ecranul din fața volanului, sunt oferite,
permanent, informații care să îl ajute
pe șofer să înțeleagă ce are în vedere
să facă sistemul. Bineînțeles, șoferul
poate interveni oricând. Pentru un confort și mai mare, există funcția Traffic
Sign Assist și, astfel, semnele de circulație sunt „citite” de camera instalată
pe camion și afișate pe ecran. Dacă
vreodată v-ați întrebat, în timp ce conduceți, care este limita legală pentru

viteză pe segmentul de drum pe care
rulați și nu vă amintiți semnul pe lângă
care ați trecut... Cu noul sistem nu
veți mai avea această grijă. De asemenea, șoferii se vor bucura și de
Highbeam Assist, sistemul care asigură comutarea automată între faza
scurtă și faza lungă.
În legătură cu noul Actros, sunt deja
disponibile multe informații pe care nu
le putem cuprinde în acest articol. Astfel,
dacă sunteți interesați să aflați cum
funcționează noul sistem ABA 5 (Active
Brake Assist 5) cu posibilitatea detectării
pietonilor, care sunt motivele pentru care
consumul noului Actros este redus cu
5% sau ce opțiuni există la comandarea
camionului, vă recomandăm să vizitați
site-ul nostru (www.ziuacargo.ro/stiri/

Noul Actros asigură o reducere a consumului de carburant cu până la 3% pe
autostrăzi și 5% pe drumuri secundare.

Brațele camerei video se pot plia,
reducând riscul deteriorării în caz
de impact.

focus-stiri/lansarea-mondiala-a-nouluimercedes-benz-actros).
Înainte de a încheia, consider oportun să amintesc faptul că, în ciuda
pașilor realizați către condusul autonom,
și la bordul noului Actros șoferul rămâne
100% responsabil. Chiar dacă, în cele
mai multe cazuri, camionul reacționează
spectaculos de precis, atât în ceea ce
privește direcția (menținerea benzii), cât
și viteza, „surprize” pot apărea în mod
neașteptat. Dispariția sau deteriorarea
marcajelor care definesc banda de
circulație, pierderea conexiunii cu
satelitul, sau schimbarea unor aspecte
pe șosea, înainte ca acestea să fie
actualizate pe harta digitală, ar putea
duce la funcționarea defectuoasă a
sistemului. Conducătorul auto trebuie
să poată interveni în orice moment.
Ar mai fi de spus ceva: prin această lansare, Daimler punctează puternic
la capitolul imagine.
Îmi amintesc cum, după lansarea
actualului model Actros, în 2011, toată lumea dorea să vadă noul camion. Acum,
având în vedere sistemele noi introduse,
îmi imaginez că toată lumea va dori să
conducă noul Actros. Daimler a reușit,
din nou, să mixeze ingredientele necesare pentru a crea un grad ridicat de interes.

Radu BORCESCU,
Berlin, GERMANIA

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Plăcerea de a
conduce... economic

DRIVE-TEST

RENAULT TRUCKS T HIGH 480 COMFORT

26

Confortabil la interior, echipat cu un motor puternic și economic,
Renault Trucks T High 480 Comfort reprezintă o opțiune echilibrată
pentru transportul pe distanțe lungi.

C

amioanele Renault Trucks au
atins, de ceva vreme, maturitatea pe piață. Firmele de
transport, dar și șoferii îi cunosc calitățile și îi apreciază performanțele. Astăzi, se lucrează în zona optimizărilor
„fine”. De exemplu, ar putea cabina T
High Comfort să reprezinte standardul
atunci când achiziționezi un vehicul
pentru transportul pe distanțe lungi,
alături de versiunea Maxispace? Sau
motorul de 480 CP asigură puterea
necesară inclusiv pe porțiuni grele de
drum, acolo unde, la prima vedere,
poate te-ai gândi că motorul de 520
CP ar fi mai potrivit?

Configurație utilă

Spațiul din cabină contează, mai
ales atunci când discutăm de transportul internațional, unde șoferii petrec
zile sau, chiar, spătămâni la bordul
camionului. În cazul T High Comfort,
cabina are podea dreaptă și o înălțime
interioară generoasă, ce asigură o deplasare ușoară în interior. Spațiile de
depozitare, numeroase și bine repartizate, oferă șoferului posibilitatea de
a menține cabina ordonată și, totodată, diferitele obiecte vor putea fi găsite
cu ușurință. Un plus important, despre
care am mai amintit și cu ocazia altor

teste, este posibilitatea de a rabata
partea din capăt a patului superior.
Astfel, se obține o zonă de depozitare
uriașă, fără a exista riscul ca lucrurile
așezate acolo să cadă în timpul mersului.
Bineînțeles, nu lipsesc sistemul de
climatizare în staționare și numeroase
surse de iluminare.

Putere la discreție

Am afirmat-o și cu alte ocazii: noua
generație Renault Trucks asigură o
experiență foarte plăcută la condus.
Scaunul confortabil, comenzile la în-
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traseul de la București către Râmnicu
Vâlcea și retur. Dealul Negru nu reprezintă cea mai dificilă probă pe care ar
putea să o întâlnească un camion de
cursă lungă, însă are porțiuni care pun
la încercare calitățile motorului. Iar T
High 480 nu a dat niciun semn de slăbiciune. Transmisia și motorul lucrează bine împreună și reacționează
prompt la condițiile de drum. Să urci
39 de tone pe un drum în rampă cu
înclinație mare și, eventual, în curbe
strânse reprezintă un test pentru orice
camion, iar senzația de control și de
rezervă de putere erau aspectele pe
care le așteptam de la camionul testat.
Și mi le-a oferit din plin.
Nici la viteze mari lucrurile nu stau
rău. Cele câteva depășiri de pe autostradă (încă mai apar autoturisme sau
camioane extrem de vechi care...
merg așa cum arată) au scos din nou
la treabă cei 480 CP. De la 70 sau 80
km/h, camionul accelerează rapid la
90 km/h. În rest... pilot automat și ascultat de muzică bună.

Odată ajuns acasă, nu te poți abține și arunci un ochi asupra performanțelor tale, ca șofer. Nu am avut în vedere
un test de consum așa că... probabil puteam să obțin și un consum mai mic,
dacă m-aș fi concentrat pe asta. Am apreciat, încă o dată, complexitatea informațiilor oferite de raportul Optifuel Infomax.
Iată câteva exemple: număr turații motor
pe tot parcursul, timp cuplare compresor
de aer, timp angajare compresor aer condiționat, emisii de CO2, consum în afara
zonei economice, număr activări ABS,
ESP sau asistență la frânare, piciorul pe
pedala de frână... La ultimul, nu am stat
prea bine, am apăsat frâna, în medie,
de 35,3 de ori la 100 km.
Asta este, data viitoare voi încerca
să anticipez mai bine.
Și să nu uit, dacă sunteți curioși
de consumul obținut, acesta a fost de
26,5 l/100 km, iar cel de uree 1,9 l/100
km, la o viteză medie de 63,9 km/h.

DRIVE-TEST

demână, vizibilitatea bună și, mai ales,
ținuta de drum sunt atuuri importante.
Însă, în cazul acestui test, ne vom
concentra asupra puterii.
Camionul testat a fost încărcat,
având o masă totală de 39 t. Pentru
a avea o imagine cât mai bună atât
în zona vitezei de croazieră, cât și pe
porțiuni mai dificile de drum, am ales

Radu Borcescu

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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VOLVO TRUCKS

Vera – viitorul
transporturilor autonome

Volvo Trucks prezintă, acum, o nouă soluție de transport,
constând din vehicule comerciale autonome, care pot contribui la
un transport mai eficient, mai sigur și mai curat. Obiectivul, pe
termen lung, este de a le oferi companiilor care au nevoie de
servicii permanente de transport între noduri logistice fixe o
suplimentare a ofertelor curente. Ca să nu mai spunem și că Vera
– numele sub care începe să fie cunoscut noul concept – arată
de-a dreptul spectaculos!

C

reșterea populației lumii și
dezvoltarea urbanizării determină provocări semnificative
în direcția soluționării problemelor de
mediu, cum ar fi ambuteiajul, poluarea
și zgomotul excesiv. Creșterea consumului, dezvoltarea rapidă a comerțului
electronic și lipsa generalizată a șoferilor pun presiuni tot mai mari asupra
găsirii soluțiilor eficiente de transport.
„Potențialul complet al industriei
transporturilor nu a fost dovedit încă.
Totul sugerează că nevoia globală de
transport va continua să crească în
mod semnificativ, în deceniul următor.

Dacă trebuie să satisfacem această
solicitare într-un mod durabil și eficient,
trebuie să găsim noi soluții. Pentru a
asigura un sistem de fluxuri de mărfuri
care funcționează bine, trebuie să exploatăm mai bine infrastructura existentă decât o facem în prezent. Sistemul de transport pe care îl dezvoltăm
poate constitui o suplimentare importantă a soluțiilor de astăzi și poate contribui la satisfacerea multor provocări
cu care se confruntă societatea, companiile de transport și cumpărătorii de
soluții de transport", spune Claes
Nilsson, președintele Volvo Trucks.

Mikael Karlsson:

Precizie maximă, în
operațiuni repetitive

Soluția viitoare de transport concepută de către Volvo Trucks este destinată să fie utilizată pentru sarcini frecvente și de rutină, caracterizate prin
distanțe relativ scurte, volume mari
de mărfuri și prin precizia ridicată a
livrărilor. Transporturile între centre
logistice sunt exemple tipice, dar pot
fi considerate și alte situații de utilizare.
„Sistemul nostru poate fi văzut ca
o extensie a soluțiilor avansate de
logistică pe care multe industrii le

„Desigur, nu se poate ca șoferii din aceste aplicații să nu fie afectați, dar, ca
perspectivă, noi anticipăm o creștere a nevoii de a avea șoferi foarte bine
pregătiți. Cred cu tărie că tehnologia antrenează prosperitate și face să evolueze
societatea. În multe fabrici, în zilele noastre, parte a producției este
automatizată, în timp ce o altă parte este încă necesar să fie operată de către
oameni. Consider că industria transporturilor va evolua de aceeași manieră.
Prevăd că va fi un grad crescut de automatizare acolo unde va avea rost, așa
cum este cazul sarcinilor repetitive. Ceea ce va genera prosperitate și va crește
nevoia de șoferi de camion în alte aplicații.”

28

............................................................................................................................................ septembrie 2018

Vehiculele sunt folosite ca
autotractoare și sunt compatibile
cu vehiculele/remorcile existente.

aplică, deja, astăzi. Deoarece folosim
vehicule autonome cu zero emisii de
gaze și fără nivel de zgomot, acestea
pot rula în orice moment al zilei sau
al nopții. Soluția utilizează infrastructura rutieră și platformele de încărcare
existente, facilitând recuperarea cos-

turilor și permițând integrarea cu operațiunile existente" explică Mikael
Karlsson, vicepreședintele diviziei de
soluții autonome.

Tehnologie bazată pe
cloud

Operațiunea este efectuată de vehicule electrice autonome, conectate
la un serviciu cloud și la un centru de
control al transportului. Vehiculele sunt
echipate cu sisteme sofisticate de rulare autonomă. Acestea sunt concepute

AVANPREMIERĂ

Propulsia Vera este complet
electrică, având zero emisii și
niveluri reduse de zgomot. Lanțul
cinematic și bateria sunt identice
cu cele care sunt utilizate pentru
autocamioanele electrice Volvo.

să localizeze poziția actuală, la nivel
de centimetri, pentru a monitoriza în
detaliu și a analiza ce se întâmplă cu
ceilalți utilizatori ai drumului, apoi să
reacționeze cu o precizie ridicată.
Centrul de control monitorizează
continuu evoluția transportului și asigură o supraveghere precisă a poziției
fiecărui vehicul, a încărcării bateriilor,
a conținutului încărcăturii, a solicitărilor
de service și a altor parametri. Ca în
cazul procesului de producție industrială, viteza și progresul sunt adaptate, pentru a evita așteptarea inutilă
și pentru a crește precizia de livrare.
În acest fel, vor fi posibile reducerea
stocurilor tampon și creșterea disponibilității. Vehiculele care operează pe
aceeași rută cooperează între ele,
pentru a genera un flux optim.
În viitorul apropiat, soluția de transport a Volvo Trucks va fi dezvoltată și
mai mult, alături de clienții selectați
pentru aplicații prioritare. Așa cum
subliniază Mikael Karlsson, Vera demonstrează că Volvo Trucks este pregătit să se angajeze, alături de clienți,
în dezvoltarea unei soluții customizate,
care să recolteze toate beneficiile
noilor tehnologii. Iar acesta este doar
începutul!
Adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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KRONE

Conexiuni inteligente
pentru valoare
adăugată
Conectarea inteligentă a tuturor participanților la lumea
transporturilor, pentru crearea de valoare adăugată – acesta este
principiul care stă la baza motto-ului Krone pentru această ediție
a expoziției IAA Hanovra – „Clever Connections”.

B

ernard Krone, managing
partner al companiei, a precizat, în cadrul evenimentului
de avanpremieră organizat la Werlte,
Germania, la sfârșitul lunii august, că
producătorul își pregătește trailerele
pentru viitor prin intermediul inteligenței artificiale, conectând produsele la
servicii specifice, pentru un grad ridicat
de mobilitate și pentru o logistică mai
eficientă. Dar să nu mai lungim vorba
și să prezentăm, pe scurt, câteva dintre noile soluții Krone.

Cool Liner

La IAA 2018, în Hanovra, Krone
va prezenta modelul Cool Liner
Duoplex Steel, destinat transportului
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sub temperatură controlată, în versiune
cu două niveluri (double-deck), echipat
cu elemente telematice inteligente.
Cool Liner este echipat cu un șasiu
continuu, cu ranforsări diagonale și
elemente robuste de protecție la impact, care „apără” partea posterioară
a semiremorcii, în timpul operațiunilor
intensive de încărcare sau descărcare
la rampă.
În cooperare cu Krone Telematics,
senzorul de capacitate al rezervorului
facilitează verificarea nivelului exact de
combustibil, iar indicatorul LED montat
pe peretele anterior oferă avertizările
necesare. Luminile de stop montate
în partea superioară a ramei posterioare fac și mai vizibil procesul de
frânare, crescând siguranța traficului.
Peretele despărțitor interior, care poate fi mutat pe toată lungimea compartimentului de marfă, este excelent
izolat și testat în conformitate cu
normele ATP.
Tot cu ajutorul Krone Telematics,
operatorul poate obține numeroase
informații despre vehicul. În plus de
funcțiile clasice, cum ar fi informațiile
despre temperatură sau cele despre
vehicul, există posibilitatea comunicațiilor bilaterale, senzori pentru componentele supuse uzurii și pentru presiunea în pneuri, iar, în viitorul apropiat,
vor fi disponibile și aplicații WLAN.
Nu în ultimul rând, sistemul de încuiere a ușilor Krone Telematics Door
Protect oferă protecție specială bunurilor care trebuie transportate. Supravegheat telematic, sistemul monitorizează statusul ușilor spate și a
componentelor de securitate, raportând alertele sau anomaliile direct
către dispecerat sau, dacă este de
dorit, către un centru de securitate
desemnat.

Profi Liner TIR

Profi Liner TIR este o semiremorcă
echipată cu prelată glisantă prezentând o tehnologie specială de închi-

dere. Coarda de sigilare vamală asigură elementele de tensionare ale prelatei împotriva accesului neautorizat în
compartimentul de marfă. Profi Liner
TIR este disponibil și în versiune
„piggyback”. Pentru piața internațională, are o lungime standard de 13,6 m,
masa proprie fiind de 6.290 kg și sarcina utilă de 32,7 t.

Krone Safe Curtain

O altă noutate este prelata de securitate Safe Curtain, prevăzută cu
fibre de oțel de înaltă rezistență integrate în „buzunare” verticale din PVC
la nivelul „perdelelor” laterale. Datorită
acestei tehnologii, Krone oferă un grad
mai înalt de protecție, făcând, în același timp, operarea prelatei mai rapidă
și mai sigură. Comparativ cu prelatele
convenționale, acest nou model este
mai ușor cu 90 kg. Dacă prelata este
tăiată intenționat, este posibilă numai
tăierea între două „nervuri” verticale,
ceea ce nu permite accesul la marfă,
iar reparațiile sunt la fel de simple ca
în cazul unei prelate normale. Safe
Curtain poate fi montată pe orice semiremorcă Krone cu prelată, aflată

deja în utilizare, fiind disponibilă pentru
Mega Liner și Profi Liner.

Smart Birdview

Sistemul Smart Birdview oferă o
mai bună vizibilitate, manevrabilitate și
siguranță în timpul conducerii. Șoferul
are o perspectivă completă asupra vecinătății imediate a trailerului, prin intermediul a trei sau patru camere montate
pe toate părțile, în partea superioară a
semiremorcii. La IAA, sistemul este
montat pe un Profi Liner și funcționează
ca niște ferestre posterioare și laterale.
Vizibilitatea la 270 – 360° ajută șoferul
în timpul conducerii și manevrelor, în
special în zone cu acces dificil.
Krone Smart Birdview va putea fi
montat și pe semiremorcile aflate deja
în circulație și va fi disponibil pe piață
în al doilea trimestru al anului 2019.

Alte sisteme
interesante

În cadrul evenimentului de la Werlte,
Krone a mai prezentat și alte sisteme
care vor face deliciul publicului, la
Hanovra. Printre acestea, se numără
Smart Capacity Management – care
conectează sistemul Krone Telematics
cu bursele de transport, Smart Scan –
care detectează spațiul liber din compartimentul de marfă, pentru o mai bună
utilizare a acestuia, Smart Track and
Trace – care supraveghează procesele
de încărcare și descărcare, prin intermediul senzorilor, Smart Trailer Check
– care realizează inspectarea vizuală
a trailerului prin intermediul realității
augmentate etc. Despre toate acestea
și despre multe altele veți putea citi în
numărul următor, în cadrul materialelor
realizate direct de la IAA Hanovra.
Raluca MIHĂILESCU
Werlte, GERMANIA

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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TRANSICS

Soluții care fac viața
șoferilor mai ușoară

Companiile de transport trebuie să le ofere șoferilor lor o flotă
modernă, cu un echipament de ultimă oră, care să îi ajute să-și
facă treaba cât mai ușor și mai confortabil cu putință. Pe de o
parte, aceasta presupune echiparea flotei cu sisteme de înaltă
calitate, care garantează standarde înalte de siguranță, precum și
reducerea timpului de imobilizare a vehiculelor. Pe de altă parte, și
confortul joacă un rol major: șoferii au nevoie de instrumente și
procese care să poată fi administrate cu ușurință, care să
presupună un minimum de muncă administrativă din partea lor.

T

ransics, o companie WABCO
si furnizor de soluții complete
pentru managementul camioanelor, șoferilor, trailerelor, încărcăturii și al subcontractorilor, oferă un
portofoliu extins de soluții telematice
fixe și mobile, care se potrivesc nevoilor specifice oricărei flote.
De exemplu, computerul de bord,
programat în mai multe limbi, TX-SKY
reduce eforturile administrative ale
șoferilor. Acesta este complet integrat
cu software-ul TX-CONNECT și conectat la sistemul CAN bus și la tahograful vehiculului. FMS înregistrează
informații cheie în legătură cu camio-

nul și șoferul, precum și date din alte
surse. Ca portal securizat, TX-SKY
permite șoferului și dispecerului să
schimbe informații în timp real, în deplină siguranță. Datorită acestui FMS,
șoferii nu mai trebuie să completeze
manual jurnalul de bord și se pot concentra în întregime asupra condusului.

FMS mobil

Mai mult decât atât, Transics a lansat, de curând, cea mai recentă
versiune a aplicației pentru șoferi
TX-FLEX. Această soluție telematică
mobilă avansată permite șoferilor să

participe la planificarea curselor și la
comunicarea directă, precum și la
navigație, cu ajutorul dispozitivelor
mobile. Astfel de elemente au fost,
anterior, disponibile numai prin intermediul computerului de bord fix,
TX-SKY. Prin extinderea portofoliului
cu această versiune updatată a
aplicației pentru șoferi, Transics oferă,
acum, o soluție pentru flote care
valorizează mobilitatea și libertatea
de a alege dispozitivul, la bordul sau
în afara vehiculului. Prin utilizarea
aplicației de pe smartphone, șoferii
pot realiza activități specifice în afara
cabinei, cum ar fi scanare de coduri

Sistemul FMS Transics
conectează camionul,
trailerul, încărcătura, șoferii și
operatorii de flote, recoltând
date operaționale vitale,
generate în interiorul și în
exteriorul vehiculelor,
făcându-le mai inteligente și
mai sigure.
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Aplicația Transics TX-FLEX
permite realizarea unor activități
specifice, cum ar fi scanarea de
coduri de bare, încărcarea de
imagini, stocarea de feed-back al
clienților sau raportarea
problemelor din afara cabinei
șoferului, prin intermediul unui
martphone sau al unei tablete.

ZONA IT

ele. Sistemele telematice pe bază de
internet, în care datele sunt stocate în
cloud de către un furnizor de servicii,
sunt, astfel, interesante în mod parti-

Material furnizat de către
WABCO
PUBLICITATE

de bare, încărcare de imagini, înregistrare feed-back din partea clienților
sau emitere de rapoarte. Datele sunt
sincronizate cu computerul de bord
din cabina camionului.
Interfața API avansată a aplicației
TX-FLEX permite integrarea și a altor
aplicații și software-uri la nivelul dispozitivului mobil al șoferului, cum ar fi
aplicații de inspecție a camionului și
trailerului, software de navigație și platforme CMR digitale.

cular și mai puțin costisitoare pentru
flotele mici. Noua soluție WABCO de
management TRAXEE complementează perfect soluțiile și serviciile premium FMS pentru flote mai mari,
oferite de către compania Transics.
Este o soluție de înaltă calitate, care
nu presupune investiții înalte sau costuri
administrative, oferind elemente adaptate necesităților specifice ale flotelor
mici și medii. Cu TRAXEE, șoferii pot
accesa toate datele relevante despre
camion, prin intermediul unei aplicații pe
telefon sau tabletă și, în plus față de
managerul de flotă, pot să-și supravegheze timpii de conducere și odihnă,
schimbările de rută și stilul de conducere – oricând și de oriunde.

Soluții cloud pentru
flote mici și mijlocii

De vreme ce costurile și profitul
au, adesea, o mai mare importanță în
cazul flotelor de dimensiuni mai mici,
este posibil ca investiția într-o soluție
FMS de vârf să nu fie profitabilă pentru

Soluția WABCO de fleet
management TRAXEE este
concepută să se potrivească
necesităților specifice ale flotelor
de dimensiuni mici și medii.

septembrie 2018 ..........................................................................................................................................
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O afacere
se conduce
după cifre

Pe Tudor Oancea, primul director general al Practicom, așa cum le
place acționarilor să îi spună, l-am găsit îmbrăcat lejer
(surprinzător pentru un corporatist!), urmărind, cu atenție și
entuziasm, instrumentele de previziune financiară pe care tocmai
le-a implementat. Ne-au atras atenția birourile amplasate într-o
clădire de sticlă, într-un mod neașteptat pentru o companie de
transporturi, și faptul că, în perioada discuțiilor, care s-au întins pe
mai mult de patru ore, nu am auzit nici măcar o dată o persoană
ridicând tonul...
Ziua Cargo: Ați preluat
funcția de director general
al Practicom în urmă cu 6
luni. Cum a fost această
perioadă?
Tudor Oancea: În urmă cu 6
luni, aveam foarte puține cunoștințe
despre lumea transporturilor, dar importante sunt cunoștințele de management, acumulate în decursul a 20
de ani de experiență într-o multinațională. Am pus accent pe bunele practici
pe care le-am aplicat de-a lungul timpului, iar dacă am reușit sau nu, timpul
o va arăta. Avem proiecte pe termen
lung, și aici mă refer, în special, la
transportul intracomunitar unde, prin
strategia companiei, am urmărit să fim
admiși la masa celor mari din domeniu. Sunt anumite aspecte cu care
m-am acomodat puțin mai greu, dar
sunt, în general, deschis la nou și la
schimbare.

Provocarea de a prelua
conducerea unei astfel de
afaceri mi-a plăcut! Cred în
Practicom, un proiect care mă
entuziasmează și m-a făcut să
schimb, după 20 de ani,
industria hotelieră cu cea a
transporturilor.

Când m-am alăturat echipei
Practicom, împreună cu acționarii am
gândit proiectul pentru următorii 7 ani,
însă primele rezultate vor fi văzute de
la 1 ianuarie 2021. În paralel, gândim
și alte proiecte, printre care avem în
vedere extinderea portofoliului de acti-
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vități, prin abordarea de segmente noi;
vizăm inclusiv înființarea de filiale în
alte țări decât cele deținute până în
prezent, Germania și, respectiv,
Ungaria.

Sunt ușor de adaptat
tehnicile corporatiste
dintr-un domeniu într-altul?
Nu știu dacă o să vă surprindă
răspunsul sau nu, dar, cu toate că
Practicom a debutat ca o afacere de
familie, am găsit reguli, politici și bune
practici bine puse la punct, care au
susținut creșterea accelerată a companiei. De aceea, venirea mea nu face
altceva decât să continue un proces
de dezvoltare deja început. Cred că,
pentru îmbunătățirea activității, este
vitală capacitatea de accesare a
informațiilor, în timp real. Încă întâmpinăm unele dificultăți în această arie,
dar avansăm rapid. Ne dorim ca datele financiare să fie actualizate automat, în fiecare zi, și lucrăm cu furnizorul de ERP pe baza unor diagrame
care ne vor oferi informații complete.

Este în regulă pentru
angajații Practicom să
urmărească, în mod
continuu, evoluția
bussines-ului ?
Dacă de la început era clar că,
pentru a obține profit, trebuie crescut
rulajul, era dificil de estimat numărul
suplimentar de kilometri pe fiecare camion. Prin urmărirea tuturor bugetelor
gândite pe camion, pe contract și pe
total flotă și prin crearea unui P&L pe

contract, am reușit ceea ce ne
doream.
Ținând cont de toate costurile
fixe și variabile, putem să
identificăm numărul
kilometrilor care trebuie făcuți
suplimentar (pe fiecare cursă,
cu particularitatea ei, pe
fiecare tip de activitate),
pentru a atinge punctul de
break-even sau, de exemplu,
un profit de 5%.

Urmărim fiecare acțiune cu impact
pozitiv sau negativ în buget. Este
foarte important ca toate aceste informații să fie comunicate către echipă,
care trebuie să fie responsabilă, să
știe care este numărul de kilometri la
care își atinge target-ul. Comunicarea
este importantă, pe toate palierele,
vertical și orizontal. În cazul nostru,
bugetele, obiectivele și previziunile
sunt comunicate și discutate, pentru
a identifica unde s-a făcut bine sau
nu și ce putem face pentru ca, pe viitor, să obținem rezultate mai bune, fie
maximizând satisfacția clientului, fie
îmbunătățind performanța financiară.

Ați „desenat” în minte
fluxurile informaționale din
firmă?
Cele formale sunt, deja, definite.
Am preluat din experiența anterioară
regula privind comunicarea și transparența asupra rezultatelor financiare.
Septembrie va fi prima lună în care
vom analiza rezultatele financiare în
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costurilor, în urma
informațiilor primite de la
clienți?
În septembrie 2015, pentru prima
trecere prin Mont Blanc, compania plătea aproximativ 1.300 de euro; în
prezent, plătim 232 de euro. Am obținut reducerea pentru că am reușit să
accesăm furnizorii reprezentativi, cu
volumele potrivite. Astfel de aspecte au
fost identificate și de către companie,
dar am primit și ajutor din partea clienților, pentru că s-au convins că dorim,
într-adevăr, să creăm un parteneriat
real cu ei. Este foarte importantă comunicarea într-o astfel de construcție.
Pentru a menține acest parteneriat, de
câteva ori pe an, au loc întâlniri bilaterale între conducerile companiilor,
inclusiv de la nivel internațional.

Pe ce parte vă
concentrați, ca director
general?
Ca director general, este necesar
să te concentrezi pe toate aspectele
companiei, dar, prin natura background-ului meu, privesc și prin prisma
financiară.

timp real. Fiecare membru din echipa
de management va avea acces la evoluția în timp real a performanței sale,
precum și la rezultatele întregii companii. S-au definit centrele de cost, ținând
cont de contract și de tipul de activitate, pentru că sunt zone în care, pe
lângă transport, oferim și alte servicii.
Urmărim, permanent, 108
centre de cost și realizăm P&L
pentru fiecare mașină în parte.

Este necesar să ne menținem motivați angajații, să oferim feedback și
să acordăm suport, să simtă că managementul le este aproape. Discuția cu
angajații, în mod deschis și onest, este
vitală pentru bunul mers al companiei.

Ce ne puteți spune despre
proceduri?
La peste 800 de angajați și o cifră
de afaceri de aproximativ 36 de milioane de euro, fără proceduri nu poți face
nimic. Încercăm să aplicăm modelul
de lucru plecând de la sloganul „Politica se aplică, nu se discută”. Așa cum
am menționat anterior, la venirea mea,
existau, deja, proceduri, pe care încercăm și să le adaptăm situațiilor noi.

Cum ați luat decizia de a
renunța la anumiți clienți?
Decizia de a renunța la anumiți
clienți și de a continua cu alții am
luat-o după analiza în detaliu, timp de

mai multe luni, a tuturor contractelor.
Am avut în vedere două aspecte: în
primul rând, am urmărit partea
financiară – am ales contractele cele
mai profitabile, în al doilea rând, a fost
o decizie strategică. Ne-am concentrat
pe 2 clienți importanți, care și-au dorit
să ne fie parteneri în planurile noastre
de viitor. Acești clienți au afirmat că
vor să susțină dezvoltarea Practicom,
iar parteneriatul cu ei ne motivează și
ne obligă să performăm la standarde
înalte.

Veniți dintr-un domeniu în
care clientul este foarte
important. Ați găsit bune
practici, care pot fi
transferate din industria
ospitalității în
transporturi?
Categoric. În ceea ce privește
cunoscuta sintagmă „Clientul nostru e
stăpânul nostru”, aceasta a suferit
anumite modificări, în ultimii ani. Aplicată în bussines-ul recent, se traduce
prin „clientul trebuie tratat corect și la
timp”, pentru serviciile plătite. Asta
încercăm să facem și noi în Practicom.
Am discutat cu clienții despre servicii
oferite, indicatori de calitate, marja de
profit într-un sistem open book, care
a ridicat semnificativ credibilitatea și
competențele companiei.
Ne puteți da un exemplu
concret de reducere a

Vă implicați în atmosfera
din companie?
Întotdeauna. Fără să te implici,
fără să știi cu adevărat ce se întâmplă
în companie, nu poți să faci nimic.
Cred că, în orice domeniu, respectul
ți-l câștigi știind business-ul și transmițându-le oamenilor încredere și
feedback.
Sunt momente în care apar
disensiuni între
departamente?
Evident, ca în orice organizație.
Întotdeauna sunt păreri și personalități
diferite și vom vedea opinii diferite
între departamente, în general între
Operațional și funcțiile de suport.

Ne puteți da exemplul unei
provocări operaționale
recente?
Recent, am renunțat la un contract
cu un client și, implicit, la o anumită
rută, iar cei 40 de șoferi care lucrau
pe această relație au plecat în același
timp, cu o zi înainte de preluarea rutelor noi, lăsând camioanele, după ce
ne asiguraseră verbal că vor rămâne
în companie. Din punct de vedere
operațional, a fost dificil, dar a reprezentat o altă provocare. Sunt convins
că astfel de evenimente se întâmplă
în orice bussines, iar aici intervine rolul
nostru, de lideri, de a găsi soluții.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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Se cere calitate! La
prețuri mici... dar calitate!
ICT Logistics este o companie daneză, înființată în 1997, cu scopul
de a crea o legătură între Scandinavia și Comunitatea Statelor
Independente (CSI). În 1999 – 2000, a fost deschis primul birou din
afara Danemarcei, la Moscova. După acesta, au urmat Țările
Baltice, Ucraina și, în 2009, a venit și rândul României.

D

eschiderile de birouri au continuat cu Polonia, o piață enormă a transporturilor, pentru
ca, în prezent, să funcționeze birouri,
inclusiv, în Germania și Anglia. Cele
două din urmă „tratează” mai mult latura de vânzări orientate către Europa
de Est și CSI.

Nișa ICT

Compania deține 55 de capete
tractor, ce operează exclusiv pe ruta
Danemarca – Rusia, fiind înmatriculate
în Rusia și Lituania. În materie de semiremorci, flota proprie numără 560 de
unități, înmatriculate în Danemarca. Tractoarele se folosesc pe Danemarca,
intern, până la ferry-ul de la Fredericia,
unde se încarcă numai remorcile până
la Klaipeda, în Lituania, fiind, apoi, trase
mai departe, spre Rusia. Biroul deschis
în România, în 2009, reunește o echipă
de 12 persoane și, ca în toate birourile
ICT, activitatea este de 100 % de expediții, toate celelalte activități fiind externalizate. „Avem contracte, în România, cu
depozite, amplasate în Oradea, Arad,
București sau Brașov, pentru a putea
asigura distribuția și colectările, pentru
că am vrut să oferim o flexibilitate cât mai
mare clienților”, ne-a explicat Mihai
Teodorescu, country manager al ICT
Logistics.
Obiectivul a fost crearea unei linii de
grupaj și de 3PL cu Danemarca. În prezent, ICT Logistics operează, săptămânal, 5 – 6 camioane de grupaj, care
vin din Danemarca, fluxul invers, dinspre România, fiind deservit cu 4 – 5
camioane de grupaj, în fiecare săptămână. Pe segmentul full truck, sunt înregistrate, în aceeași perioadă de timp,
10 – 15 camioane, în ambele sensuri.
Fermierii cu
origini
daneze, cei
mai
importanți
clienți de
transport pe
relația
România –
Danemarca.
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Mihai Teodorescu, country manager ICT Logistics:

„Pentru noi, transportatorul ideal, care oferă flexibilitate și stabilitate, are un
parc de 5 – 10 autovehicule.”

Un segment
particular

Piața pe care ICT Logistics o deservește are o particularitate care susține activitatea expeditorului. În
România, sunt foarte mulți fermieri
danezi ce lucrează doar cu produse
din Danemarca și care, bineînțeles,
au nevoie de transport. Este vorba,
însă, de un flux mult mai redus decât
cele înregistrate în Germania sau
Italia. „Concurența nu este acerbă și
prețul se menține. Noi lucrăm pe relativ aceleași tarife ca și în 2009, ceea
ce este fantastic, dacă faci o comparație cu situația care caracterizează
destinații precum Italia. Am dezvoltat,
însă, și alte rute, pe lângă Danemarca,
precum Anglia, Italia, Suedia și Belgia.
Pentru aceste trasee, abordate mai recent, am reușit să ajungem la 10 – 15
camioane săptămânal, în total”, a
menționat Mihai Teodorescu, adău-

gând că ICT Logistics se află în parteneriat cu transportatori autohtoni
având o flotă însumată de 200 de
camioane. „Cele mai multe camioane
care deservesc rutele noastre sunt
Euro 5 sau 6, pentru că avem contracte unde este stipulată această condiție
și 80 % dintre acestea autovehicule
au ADR, pentru că transportăm mărfuri
periculoase. Din punctul de vedere al
calității serviciilor de transport, domeniul s-a schimbat mult, în ultimii 6 ani.
În prezent, realizăm, cu adevărat, livrări just-in-time și reușim să ne încadrăm în ferestrele de 2 ore de descărcare, fără să mai așteptăm 8 ore sau
să ajungem la destinație cu o zi înainte”, a afirmat Mihai Teodorescu,
director general ICT Logistics.

Evoluția cererii

Chiar dacă prețul rămâne elementul principal în luarea unei decizii de
„În România, nu se realizează
tranzacții în măsura în care ne
dorim. În multe cazuri,
multinaționalele deschid fabrici
sau sucursale în România, dar
decizia de achiziție se ia în țara
mamă, unde se realizează tenderurile. Este motivul pentru care
avem birouri în mai multe state
europene, care abordează
licitațiile, pe lângă gestiunea
operațiunilor.”
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„În acest moment, într-un mod
straniu, ținând cont de Brexit,
volumele par să crească, pe relația
Anglia.”

Transport intra și
extra comunitar

Către Rusia, există puțini exportatori, cunoscuți, de altfel, de toată lumea; în privința importurilor, însă, lucrurile stau puțin mai bine. „Către
Rusia, încărcăm săptămânal, în
România, 9 – 10 camioane. Pe această rută, lucrăm, în principal, cu transportatori moldoveni ce și-au deschis
firme în România. Este vital ca șoferul
să vorbească limba rusă și să cunoască mentalitatea zonei, iar cei din
Moldova sunt potriviți pentru acest job.
La nivel de Danemarca, traficul ajunge, însă, la 30 – 40 de camioane, în
fiecare săptămână”, a mai arătat Mihai
Teodorescu. Clienții ICT Logistics din
România sunt, în mare parte, companii daneze cu care există încheiate
contracte stabile.

Va urma...

În materie de oportunități și provocări, ICT Logistics așteaptă intrarea
în vigoare a Brexit-ului, în martie 2019,
care, în mod obligatoriu, se va reflecta
pe piața de transport. „Va fi o provocare, pentru că timpii de staționare
vor crește semnificativ, dacă nu vor fi
pregătiți pentru operațiunile vamale.
Se estimează că timpul alocat unui
camion se va majora de la 2 la 20 de
minute, un interval enorm”, a apreciat
country managerul ICT Logistics.
Prima decadă de viață a companiei a fost una de dezvoltare și consolidare a poziției pe piață... misiuni
îndeplinite! Nu poți spune altfel, când
cifra de afaceri de anul trecut, în ceea
ce privește expedițiile, a fost de
aproximativ 9 milioane de euro, iar,
pentru anul acesta, este prognozată
o creștere de aproape 10 procente. Ce
le rezervă viitorul... în ce parte se va
înclina balanța în transporturi… rămâne de văzut. Dar bazele care au fost
bine puse la punct și faptul că ICT
Logistics urmărește o nișă a pieței de
transport sunt elemente care vor
conta.
Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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achiziție în transporturi, lucrurile încep
să se schimbe. „Clienții sunt, în continuare, extrem de orientați pe preț, dar
începe să se contureze o categorie ce
pune accent și pe calitate, bineînțeles
fără a avea flexibilitate în ceea ce privește tariful. Ar vrea să aibă parte de
aceleași tarife mici, dar cer și calitate.
Este bine că a apărut această noțiune
în transporturi. Până nu demult, nici nu
puteam defini calitatea serviciului de
transport... totul era relativ. Erau promise
servicii de calitate, de fiecare dată, fără
a fi punctat ceva concret. În prezent,
operăm pe baza unor indicatori foarte
clari, care definesc încărcarea și descărcarea la timp, integritatea mărfii,
modul în care sunt transmise informațiile
și poziția GPS a camionului. De menționat că se manifestă o tendință de
reducere a termenelor de livrare, pe
fondul utilizării de echipaje formate din
doi șoferi”, a mai arătat country managerul ICT Logistics. „Piața de transport
urmează să se așeze, cumva. Acum
se lucrează, în special, pentru industria
auto, așa cum se întâmpla în trecut cu

lohn-ul, dar, la un moment dat, volumele vor scădea și pe acest segment.
De altfel, lucrurile se schimbă de-a
lungul timpului, așa cum se întâmplă,
spre exemplu, și cu șoferii. După polonezi, a urmat valul românilor să ia cu
asalt Europa, iar, acum, se pare că
ucrainenii sunt «pe val», cel puțin din
informațiile pe care le am din piața poloneză”, a continuat acesta.

Pagube majore,
în urma furturilor

SECURITATE
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Speranța că furturile de marfă se află în scădere, în regiunea
EMEA, după o reducere a incidentelor înregistrate în primele 5 luni
ale anului 2018, s-a destrămat în luna iunie, care a înregistrat o
primă creștere de la un an la altul. În iulie, cifrele au fost de
natură să zdrobească orice umbră de optimism rămasă, cu o
valoare totală a pierderilor cu până la 29,3% mai mare decât în
iulie 2017, atingând valoarea de 15,8 milioane de euro.

A

ceasta completează cea mai
recentă analiză realizată de
către Serviciul de Informații
privind Incidentele al TAPA (IIS), vizând trimestrul al doilea al anului 2019,
raport care a dezvăluit o creștere cu
58% a incidentelor majore (cu o valoare de peste 100.000 de euro) în regiune, în prima jumătate a anului. Numai
aceste 98 de incidente au produs pierderi totale în valoare de 31,7 milioane de euro, generând o medie de
324.334 de euro per incident.
Speranțele că situația s-ar putea
îmbunătăți în a doua jumătate a anului
arată deja destul de slăbite, după ce
IIS a înregistrat, în iulie, un total de
223 de incidente, a doua valoare a
anului până acum, fiind în creștere cu
25,9% față de cele 177 de furturi sau
tentative de furt din supply chain în
zona EMEA, în iulie 2017.
Valoarea medie a pierderilor în
această lună – pe baza celor 170 de
incidente în cadrul cărora s-a raportat
o valoare – a crescut, de asemenea,
de la an la an, cu 78,5%, la 93.000
de euro.
Mai mult de jumătate din valoarea
totală a pierderilor, în iulie 2018, a fost
atribuită unui singur incident: furtul a
112 t de cobalt, în valoare de 8,5 milioane de euro, dintr-o zonă securizată
a unui depozit din Rotterdam, care,
conform presei, a avut loc între 5 și 9
iulie. Poliția olandeză investighează
modul în care o asemenea cantitate
de metal a putut dispărea fără ca hoții
să fie văzuți de cineva.
Rapoartele au relevat un incident
similar în Anvers, în 2008, când o bandă de hoți a furat 20 t de cobalt dintr-un depozit. Poliția a efectuat arestări
și documentele legale ale cazului arată
că unul dintre inculpați – un angajat
al unei companii de transport – a mărturisit că s-a încuiat în facilitate și a
dezactivat alarma, înainte de a petrece

șase ore manipulând cobaltul cu ajutorul unui buldozer. Acest exemplu ilustrează anvergura efortului logistic
implicat în incidentul din Rotterdam...
Organizației TAPA EMEA i s-a solicitat să nu publice informații despre
două dintre cele nouă incidente majore raportate în iulie. Vă prezentăm, în
continuare, detalii despre câteva dintre
celelalte.

Un milion de euro
pierdere

Este vorba despre o oprire forțată
și o deturnare de camion, pe Autostrada 16, în regiunea Apulia (Italia),
pe data de 4 iulie, pentru furtul de produse farmaceutice. Conform raportului, vehiculul călătorea de la un centru
de distribuție din Roma, către
Modugno, lângă Bari, când drumul a
fost blocat de două mașini, având la
bord mai multe persoane înarmate,
care i-au răpit pe cei doi șoferi și care,
se pare, au utilizat un dispozitiv special
pentru a deschide semiremorca și a
fura încărcătura. Deși camionul era
echipat cu alarme și alte sisteme de
securitate, poliția nu a putut interveni
la timp.

392.351 de euro

Pe 11 iulie, a avut loc operațiune
de preluare falsă de marfă, în cadrul
căreia un infractor a intrat într-o facilitate autorizată de depozitare, la volanul
unui cap tractor, în urma unui telefon
către companie, care s-a descoperit
a fi furnizat informații false. Șoferul a
colectat o semiremorcă încărcată cu
băuturi alcoolice și a părăsit incinta.

244.528 de euro

Un șofer care a parcat într-o locație nesecurizată la Ulricehamn, în

Västra Götaland, Suedia, s-a trezit, în
dimineața zilei de 4 iulie, fără 14 paleți,
conținând 182 televizoare, furați peste
noapte.

134.458 de euro

Acesta a fost primul dintre cele
două furturi aproape identice care au
avut loc în Rugby, Warwickshire, în
Marea Britanie, pe 29 iulie. Ambele
furturi din vehicule s-au desfășurat
prin tăierea prelatei camioanelor, pentru subtilizarea unor echipamente
sportive. În cel de-al doilea incident,
valoarea pierderilor a fost de 108.900
de euro.

107.670 euro

Zona de servicii Beaconsfield
(MSA) din Buckinghamshire, Marea
Britanie, a fost scena unei infracțiuni,
pe data de 20 iulie, în cadrul căreia
hoții au tăiat prelata unui camion și
au furat computere și laptopuri.
Valoarea combinată a celor nouă
incidente majore din luna iulie a fost
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de 10,9 milioane de euro, cu o valoare
medie de 1,2 milioane per eveniment.
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Alte pierderi cu
valori mari

Încă 26 de incidente au fost raportate către IIS, cu valori ale pierderilor
între 50.000 și 100.000 de euro, totalizând 1,8 milioane de euro, cu o valoare
medie de 70.498. Cele mai costisitoare 10 s-au produs în Marea Britanie:
• 99.133 de euro – Hoții au deschis
ușa de incendiu a unei facilități 3PL în
Banbury, pentru a accesa ușa depozitului. După ce au tras un camion la rampă, au pornit un stivuitor și au încărcat
26 de paleți cu marfă, pe 21 iulie.
• 99.022 de euro – Au fost furate
computere și laptopuri dintr-un camion
parcat într-o proprietate industrială din
Milton Keynes, pe 27 iulie, după ce
hoții au tăiat prelata.
• 99.022 de euro – Pe 18 iulie, au
fost furate computere și laptopuri, întrun incident similar în pădurea
Leicester, East Midlands.
• 98.934 de euro – Mai multă marfă, printre care și ceasuri, a fost furată
dintr-un camion parcat într-o locație
nesecurizată din Aylesford, Kent, pe
31 iulie, după tăierea prelatei.
• 96.510 de euro – Hoții au spart
încuietorile de securitate și sigiliile unui
camion parcat la Trowell, în
Nottinghamshire, pe 27 iulie, furând o
întreagă încărcătură de îmbrăcăminte
de damă.
• 87.143 de euro – În cadrul încă
unui incident cu tăiere de prelată,
într-o parcare, au fost furate anvelope,
în Bedfordshire, pe 19 iulie.
• 75.587 de euro – A fost furată o
încărcătură de pantofi, dintr-un vehicul, în Aylesford, Kent, pe 24 iulie,
dintr-o proprietate industrială.
• 74.370 de euro – Au fost furate
mixere pentru alimente, dintr-un camion parcat la Beaconsfield, pe 20 iulie.
• 74.370 de euro – Parcare în
Leicester Forest East, prelată tăiată,
furt de baterii auto, pe 23 iulie.
• 72.619 de euro – Prelată tăiată,
pentru furtul de laptopuri dintr-un camion, la Hartshead Moor, în Bradford,
West Yorkshire, pe 14 iulie.

Alte statistici...

Dintre cele 16 categorii de produse
înregistrate de către IIS ca fiind furate
în lina iulie, patru au înregistrat statistici de două cifre:
• alimente și băuturi – 36 de incidente, 16,1% din total;
• îmbrăcăminte și încălțăminte –
17 incidente, 7,6%;
• tutun – 15 incidente, 6,7%;
• produse cosmetice și de igienă
– 10 incidente, 4,5%.

42

În total, 188 (84,3%) dintre incidente au fost furturi din camioane, 174
(78,1%) petrecându-se în parcări nesecurizate.
Au fost raportate incidente în nouă
țări din această regiune, Marea Britanie
și Olanda totalizând 90,1% din aceste
evenimente, cu 165 și, respectiv, 36.

Marea Britanie

Cele 136 de infracțiuni înregistrate
în Marea Britanie, în iulie, au inclus
152 (92,1%) cu valoare declarată, producând pagube cumulate de 5,3 milioane de euro și o medie de 35.429
de euro. În aproape fiecare caz, au
fost furate bunuri în urma tăierii prelatei camioanelor parcate sau au fost
sparte încuietorile ușilor din spate.
Categorii de produse:
• alimente și băuturi – 31 de incidente, pierdere totală de 1,4 milioane
de euro;
• tutun – 12 incidente, pierdere
totală de 45.896 de euro;
• îmbrăcăminte și încălțăminte –
10 incidente, pierdere totală de
739.170 de euro.

În trimestrul al doilea 2018 și, din
nou, în iulie, IIS a înregistrat mai multe
incidente în Londra, în care hoții au
atacat camioane blocate în trafic. În
Clapton și Edmonton, două astfel de
evenimente au implicat vehicule transportând țigări. Zona East Midlands a
rămas, însă, cel mai fierbinte punct
pentru infracțiunile legate de marfă din
Marea Britanie, cu 81 de incidente raportate în Derbyshire, Leicestershire,
Northamptonshire și Nottinghamshire,
ceea ce reprezintă 49% din totalul lunii
iulie.
Numărul de furturi de marfă în
stații de servicii de pe autostradă rămâne un motiv de îngrijorare. După ce
s-au înregistrat 152 de astfel de incidente în trimestrul al doilea 2018, în
luna iulie s-au înregistrat încă 84, cu
o valoare totală a pierderilor de 2,6
milioane de euro.

Olanda

Furtul de cobalt a fost unul dintre
cele două incidente majore din luna iulie,
dar asociației TAPA i s-a solicitat să nu
publice informații în ceea ce privește
cea de-a doua infracțiune. Cele șase
incidente în care s-a raportat o valoare
a pierderilor au totalizat 8,7 milioane de
euro. La fel ca în Marea Britanie, cele
mai multe au implicat tăierea prelatei,
inclusiv 16 incidente întâmplate în
aceeași noapte, în Veldhoven, Brabantul
de Nord, pe 30 iulie, la care se adaugă
cele șase camioane atacate într-o
parcare nesecurizată pe A 50, în Schaijk,
Brabantul de Nord, pe 10 iulie.

Bunurile furate au inclus telefoane,
materiale pentru podele, îmbrăcăminte
și încălțăminte, vodcă, monitoare pentru computere, produse cosmetice și
de igienă, aspiratoare, pantofi sport,
unelte și nichel.

Franța

Trei din cele șase incidente raportate au implicat furturi sau tentative de
furt de țigări, în zonele Auvergne-RhôneAlpes și Île-de-France. Printre bunurile
furate din supply chain, s-au numărat
echipamentele sportive și berea.

Italia

În plus față de furtul de produse
farmaceutice, menționat anterior, IIS
a înregistrat:
• un furt intern de produse farmaceutice dintr-o facilitate din Bologna,
pe 19 iulie, în valoare de 6.848 de euro;
• furt de 100 kg de cupru, 100 kg
de bronz și 50 kg de aluminiu, cu ajutorul unui camion, dintr-un depozit din
San Giovanni, Apulia;
• 12 hoți, unii dintre ei înarmați cu
arme automate, au fost implicați în
deturnarea violentă a unui unui vehicul
de transport bani, în Foggia, Apulia,
pe 6 iulie.

Germania

TAPA nu poate publica informații
despre două dintre cele trei incidente,
dar, în total, au produs o pierdere de
peste 300.000 de euro. Cel de-al
treilea incident a implicat doar o pierdere de mici dimensiuni, dintr-un camion aflat într-o parcare nesecurizată
în Garbsen, Saxonia Inferioară.

Africa de Sud

Cele cinci incidente înregistrate au
fost deturnări de camioane transportând îmbrăcăminte, carne și alte produse alimentare și băuturi, în Eastern
Cape. În provincia Gauteng, o marfă
nespecificată a fost furată, după ce
un șofer de camion a fost oprit, pe
N 12, de către o mașină cu girofar albastru. Șoferul a fost amenințat cu o
armă, înainte ca marfa să fie luată.

Spania

Se pare că hoții au utilizat gaze,
injectate prin intermediul sistemului de
ventilație al unui camion, pentru a seda
șoferul și pentru a intra prin efracție în
trailer. Dar TAPA nu deține mai multe
informații despre acest incident.

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

Deja pentru a 8-a oară la rând, TIMOCOM expune, la târgul IAA
2018, de la Hanovra, ca lider european în domeniul IT al logisticii.
În acest an, TIMOCOM profită de ocazie pentru o atracție specială.
Firma se prezintă la târgul de mobilitate, transporturi și logistică
având un logo nou, flexibil, ca sistem Smart Logistics în premieră
și va reprezenta, de acum, Augmented Logistics.

D

e mai mult de douăzeci de
ani, TIMOCOM și clienții săi
modelează și digitalizează, în
mod sustenabil, branșa logisticii.
Acum, firma va păși, împreună cu
dumneavoastră, într-o nouă fază de
dezvoltare și se va transforma. La
baza acestor schimbări, se află o
viziune și o misiune reînnoită al firmei.
Astfel, TIMOCOM dorește o lume fără
provocări logistice și își propune să
creeze o logistică inteligentă, sigură
și simplă. Această orientare strategică
se reflectă, desigur, și în noua imagine
a mărcii.
Care sunt, însă, factorii relevanți
ai acestei transformări?

Sistemul Smart
Logistics

Ansgar Max, director IT, explică trecerea de la bursa de transporturi, la un
sistem care va deschide noi drumuri
pentru viitorul logisticii: „TIMOCOM a
devenit, în timp, mai mult decât o bursă
de transporturi sau o platformă destinată

exclusiv transporturilor. Sistemul Smart
Logistics reprezintă suma unor
numeroase aplicații, servicii și interfețe.
Din punct de vedere tehnic, vorbim
despre servicii Micro sau REST, Docker
– Container și instrumente de
orchestrare ca Kubernetes.
În corelație cu Continuous Integration și Continuous Delivery, precum
și cu procesele noastre de dezvoltare
agile, avem posibilitatea de a reacționa foarte eficient la provocările de pe
piață.” Pentru TIMOCOM, sistemul
Smart Logistics reprezintă următoarea
fază logică, prin care clienții săi pot
profita de servicii inteligente.

Augmented Logistics,
pentru viitor

Deja, de mai mulți ani, firma
TIMOCOM a devenit cunoscută ca
fiind legătura dintre „mărfuri și capacitățile de transport”. Clienții se vor bucura, în continuare, de plusvaloarea
și avantajele oferite de cea mai mare
bursă de transport din Europa.

IAA

Promotor al sistemului
Smart Logistics
„Augmented Logistics” promite, în plus,
la peste 127.000 de utilizatori, mai
multă flexibilitate și eficiență în susținerea proceselor logistice. Purtătorul
de cuvânt al firmei, Gunnar Gburek,
explică termenul folosit de TIMOCOM
pentru noua orientare strategică: „Ne
concentrăm, în permanență, asupra
automatizării proceselor logistice și
integrării simple a clienților în sistemul
nostru. «Augmented» înseamnă «extins», «îmbunătățit», «mărit». Fiecare
nouă etapă de dezvoltare a sistemului
nostru face ca procesele clienților
noștri să devină mai inteligente și,
astfel, aceștia își pot extinde, în
continuare, avantajul concurențial.
Pentru TIMOCOM, aceasta înseamnă
că în focarul atenției se vor afla, în
viitor, și mai mult dezvoltarea sistemului Smart Logistics și integrarea în rețea a clienților.”

Logo flexibil și
imagine nouă a
mărcii

Noul logo flexibil vine în completarea noii imaginii a mărcii, la nivel
vizual. Pélagie Mepin, director de
marketing, vorbește despre sigla
nouă, inovatoare: „Noua noastră siglă
simbolizează conștiința noastră de
sine ca lideri de piață și deschizători
de drumuri în domeniul IT al logisticii.
De aceea, ne-am decis pentru un
design modern și flexibil. Dorim să
reprezinte diversitatea și dinamica de
la TIMOCOM, din domeniul logisticii
și a celor peste 40.000 de clienți ai
noștri.” Logo-ul flexibil facilitează o comunicare mai precisă și mai specifică
între TIMOCOM și clienți.
În mod oficial, noua imagine a
mărcii a fost prezentată de TIMOCOM
la IAA 2018 în hala 13, standul C29.
La târg vizitatorii au aflat toate detaliile
noii strategii de la TIMOCOM și s-au
putut informa despre numeroasele
posibilități oferite de sistemul Smart
Logistics.
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VIAȚA VAZUTĂ PRIN PARBRIZ

Codul rutier și
comportamentul
în trafic

Conducerea unui vehicul se realizează în spațiul
rutier, fiind o activitate care, pe lângă stereotipurile
motorii, necesare deplasării, implică atât respectarea strictă a
unei legislații, cât și raportarea atitudinal comportamentală,
calibrarea propriilor capacități cu situațiile reale din trafic și
calibrarea socială indirectă cu ceilalți factori care sunt implicați
în activitatea de transport (poliția rutieră, beneficiarii, controlorii
ISCTR, funcționarii vamali etc.).

P

rimele ore de legislație, primele sfaturi pe care transportatorii le dau șoferilor nou angajați se referă la respectarea normelor
de circulație, în esență a Codului rutier.
Toata lumea știe că respectarea legislației rutiere nu numai că este obligatorie, dar ea reprezintă principalul suport privind siguranța rutieră și, de ce
nu, civilizația în trafic.
Din păcate, nu puțini conducători
auto consideră că legile rutiere pot fi
încălcate, că acest aspect nu are legătură directă cu comportamentul în
trafic. Acest sentiment apare din inconsistența unor atitudini de civism rutier,
din neconsolidarea credinței că normele rutiere trebuie respectate firesc,
de bunăvoie și pe deplin acceptate.
Prin comportamentul nostru, influențăm traficul și, la rândul nostru, suntem influențați de el. Conform Comisiei
transporturi a Uniunii Europene, dacă
toată lumea ar purta centura de siguranță, ar respecta limitele de viteză și
nu ar conduce sub influența alcoolului,
anual, peste 12.000 de vieți ar putea
fi salvate pe șoselele europene.
În raport cu Codul rutier, în trafic
putem întâlni trei tipuri de comportamente rutiere inadecvate.

Comportamentul
non agresiv

Comportamentul non agresiv, ultra
permisiv. Este un tip de comportament
care poate deveni periculos tocmai
prin gradul accentuat de permisivitate.
Codul rutier poate fi încălcat și prin
„cedarea” unor norme rutiere. Deși
are prioritate, șoferul se oprește pentru
a-l lăsa pe cel fără prioritate să treacă.
Din păcate, un alt șofer care respectă
prioritatea poate avea, în astfel de
situații, neplăceri. Acest comportament
se naște, în principal, pe de o parte
din cauza necunoașterii codului rutier,
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„Oamenii buni nu au a
nevoie de legi pentruiar
acționa responsabil,
oamenii răi vor găsi
întotdeauna o
modalitate de a le
ocoli.”
Platon

Cristian
Sandu

iar, pe de altă parte, din cauza unui
sentiment de inferioritate, de nesiguranță comportamentală.

Comportamentul
agresiv liber
consimțit

Șoferii care, deși știu că încalcă
regulile de circulație (de la cele mai
puțin riscante, cum ar fi o parcare
nereglementară, până la cele cu grad

ridicat de risc, cum ar fi consumul de
alcool, depășirea în curbă etc.), o fac
în mod voit, conștient. Acest comportament este rezultatul unei imaturități
emoționale, dar și a unei imposibilități
de apreciere corectă a riscului.

Comportamentul
agresiv involuntar

Poate cel mai periculos comportament este cel pe care putem să-l
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numim „comportament agresiv involuntar”. Este vorba despre acei conducători auto care, din diferite motive,
lipsă de atenție, necunoaștere a codului rutier, încalcă legislația fără să
știe că fac acest lucru. Acest tip de
comportament, prin gradul ridicat de
imprevizibilitate, este, de multe ori,
cauza unor accidente rutiere grave.

Nu contează numai
infrastructura...

Nu de puține ori, cei responsabili
cu siguranța circulației, șoferii și, nu
în ultimul rând, politicienii, în general,
referindu-se la nedoritul „record” care
ne situează pe primul loc în rândul
statelor europene la numărul de decedați în accidente rutiere la un milion
de locuitori dau vina pe infrastructură.
Este adevărat, nu ne putem lăuda
cu infrastructura, dar ea reprezintă
doar o parte a întregului care determină insecuritatea în trafic, la nivel
național, comportamentele inadecvate
în spațiul rutier, nerespectarea, sau
ignorarea Codului rutier.
Fără măsuri care să se refere la
educația rutieră, fără stagii de siguranță rutieră pentru reabilitarea șoferilor
problemă, Codul rutier rămâne doar

o lege pe hârtie, o lege pe care, atunci
când nu ne vede nimeni, o putem încălca. Cel mai concret caz este cel al
autostrăzilor (aici nu mai putem vorbi
de starea infrastructurii) unde, zi de zi,
poliția rutieră depistează, frecvent,
șoferi care conduc cu peste 180 km/h!
Și, cum poliția nu poate pune câte un
agent la fiecare intersecție, degeaba
amenzile usturătoare, degeaba suspendarea permiselor de conducere.
Statisticile arată că un procent de sub
5% din încălcările legilor circulației
produc accidente. Sancțiunile pentru
nerespectarea legislației rutiere nu pot
schimba doar ele comportamentele
greșite sau agresive din trafic.

Schimbare de
mentalitate

Rezultatele sancțiunilor nu vor da
roade dacă mentalitatea conducătorului
auto, indiferent dacă este profesionist
sau amator, rămâne aceeași. O problemă fără soluție? Nicidecum. Trebuie,
doar, schimbate și mentalitățile celor
care compun reglementările rutiere.
Factorii implicați trebuie să înțeleagă că, pentru îmbunătățirea siguranței
rutiere, pentru formarea unor comportamente adecvate în trafic, sunt

necesare măsuri coerente în domeniul
educației rutiere. Măsuri coerente și
pe termen lung. Plecând de la educația copiilor încă de la grădiniță și terminând cu școlile de șoferi și centrele
de pregătire profesională. Și nu numai.
Măsurile corective, la rândul lor, trebuie să reprezinte o pondere majoră
în modalitățile concrete de acțiune.
Un șofer care a comis o abatere penalizată cu o amendă usturătoare și cu
suspendarea permisului pe perioada
maximă, va fi oare peste 3 luni, atunci
când va putea să-și redobândească
permisul, mai responsabil, va avea el
comportamente de trafic mult schimbate în bine?
Codul rutier trebuie sa rămână un
set de reglementari care să faciliteze și
să asigure siguranța tuturor celor implicați, direct sau indirect, în trafic și nu
să devină un simplu instrument de aplicat amenzi și suspendări de permis.
Lucru posibil în cazul în care cei răspunzători de siguranța rutieră vor fi și responsabili, acordând atenția cuvenită și
măsurilor preventive și corective.

Psiholog pr. Cristian SANDU
Cabinet de psihologie autorizat

E-mail: psih.cristian.sandu@gmail.com
Mobil: 0751 364 575
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Anvelope – criteriile
care contează

Costul cu anvelopele reprezintă aproximativ 3% din totalul costurilor
de operare a unei flote de vehicule comerciale grele. Deși ponderea în
costul total este mică, influența anvelopelor poare fi mult mai mare...

D

e aceea, atenția care li se acordă anvelopelor depășește
mult costul în sine.
Achiziția anvelopelor pare un proces simplu, la prima vedere, dar nu
este chiar așa. Pe lângă produsele
propriu-zise, trebuie avute în vedere
și serviciile asociate. Din costul total
legat de anvelope, aproximativ 80%
reprezintă ele, în sine, iar restul serviciile.
„Criteriul principal după care ar trebui alese produsele este reprezentat
de costul/kilometru cel mai scăzut. Din
păcate, singura modalitate de a afla
acest lucru este testarea, care se face
pe propriul buzunar. Este important
ca această testare să nu se facă pe
un singur vehicul, ci să se aibă în vedere mai multe vehicule cu operare
similară. La fel de importantă este monitorizarea acestora și mentenanța, în
primul rând a presiunii de lucru. În general, mărcile premium sunt cele care
asigură cel mai scăzut cost/km, chiar
dacă prețul de achiziție inițial este
ridicat”, a explicat Cosmin Lixandru,
director general Tyre Management
Consulting.
La capitolul servicii, sunt mai multe
elemente care trebuie avute în vedere
și care depind și de tipul de operare
a flotei: nivelul de stoc, acoperire națională, suport pentru asistență rutieră,
atât național cât și internațional, program de lucru, proximitate de garaj.

Serviciile scad
costurile

Serviciile conexe anvelopelor pot
aduce reduceri de costuri.
„De exemplu, un contract cu un furnizor care are acoperire națională îmi

MIRCEA NICOLAE MĂNESCU, MANAGING DIRECTOR AHEAD LOGISTIC:
„Monitorizăm kilometrii parcurși de diferitele brand-uri de anvelope și, în
funcție de rezultate, ne orientăm către cele care au cel mai scăzut cost/km. În
general, folosim mărci premium și evităm anvelopele ieftine, dar slabe
calitativ. Ne interesează și anvelopele care pot fi recanelate, pentru că se mai
câștigă și de acolo kilometri în plus.
Anvelopele trebuie monitorizate strict, făcute permutările la timp și verificat,
permanent, presiunea. Mulți șoferi deteriorează anvelopele și, apoi, firma
trebuie să plătească pagubele.
În piață, trebuie să fii atent și la capcane contractuale. Am avut pe masă
contracte care stipulau că primitorul anvelopelor trebuie să nu refuze
anvelope, chiar dacă nu erau cele comandate, urmând ca furnizorul să le
retragă la momentul dorit de el. Și să le poată și factura, deși nu rămân la
client.
Considerăm externalizarea managementului anvelopelor ca fiind o soluție
bună.
În general, având în vedere un parcurs mediu al anvelopelor folosite de noi,
costul per vehicul este în zona 0,021 euro/km. Calculul este: Cost
anvelopă/număr mediu de kilometri parcurși x 12 anvelope/vehicul + servicii
conexe – montaj/permutări/presiune, recanelare etc...”

simplifică administrarea internă, pentru
că am un singur interlocutor, reduc deplasările pe gol și beneficiez de același
preț peste tot, în rețeaua lui. Pentru
flotele care au operare internațională,
accesul la un dispecerat de asistență
care să aibă garanția de plată de la
furnizorul național poate fi un avantaj
important”, a arătat Cosmin Lixandru.
Un alt aspect de luat în calcul este
proximitatea față de furnizor. Pentru
a limita la minimum deplasările pe gol
care, pe lângă faptul că generează
un cost neacoperit de o comandă de
transport, consumă și din timpii de
conducere ai șoferului.
Și gestiunea parcului de anvelope
poate fi o sarcină ușoară, sau foarte
grea, depinzând foarte mult de organizarea acestei activități. În funcție de
contractul avut, care poate varia de la
externalizarea completă, la internalizarea completă, fluxurile de lucru vor
fi diferite.

„Provocările principale vin din două
direcții: resursa umană și instrumentele pe care le au la dispoziție angajații,
pentru a-și îndeplini sarcinile. Resursa
umană trebuie instruită. Ca orice altă
activitate de mentenanță, gestiunea
parcului de anvelope nu se poate face
după ureche, sau după «sfaturile înțelepte» de prin parcări. Nu este o activitate foarte complexă, dar are particularități și lucrurile trebuie să fie cunoscute
în mod corect. Anvelopa reprezintă un
element de siguranță rutieră și nu poate
fi tratată cu superficialitate.
Instrumentele pe care le au cei care se ocupă cu gestiunea anvelopelor
variază de la agendă, fișiere Excel,
până la utilizarea unui soft de managementul anvelopelor. Cu cât flota
este mai mare, cu atât necesitatea
implementării unui soft este mai
stringentă. Pe lângă funcția de bază
de date pe care acesta o îndeplinește,
rapoartele și analizele care se pot

CRISTIAN HELWIG, MANAGER GENERAL TRANSPORT AQUILA: „Între criteriile
ce stau la baza deciziei de achiziție a anvelopelor, primează experiența pe care
o avem cu utilizarea anvelopelor. Nu achiziționăm constant un tip de anvelopă,
dacă nu a fost testat, însă contează, bineînțeles, și prețul de achiziție.
Ne-am dori să avem posibilitatea de a face un contract, la nivel național și
internațional, de închiriere a anvelopelor la costuri reale.
Avem un cost calculat per fiecare vehicul, pe un istoric de circa 5 ani de
activitate. Acest cost diferă la flota de camioane pe trafic intern, față de cea
din trafic internațional, dar se cifrează, în ambele cazuri, sub un eurocent per
kilometru.
Diferența este dată de numărul de kilometri parcurși între cele două flote și
tipurile de anvelope folosite.”
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accesa reprezintă un instrument decisiv în luarea deciziilor de management. Aceste decizii nu merg decât
într-o singură direcție: reducerea inteligentă a costurilor”, a precizat directorul
general Tyre Management Consulting.

Capcane
contractuale

Furnizarea anvelopelor în sistem
de preț per kilometru reprezintă un tip
de contract care poate pune probleme.
„Aceste contracte sunt făcute, de
obicei, de producătorii de anvelope
sau de dealerii mari de anvelope, pe
o perioadă de minimum 3 ani. Acest
tip de contract presupune o externalizare completă a gestiunii anvelopelor
și plata unei sume lunare egală cu rulajul în kilometri înmulțit cu prețul pe
kilometru. Este o variantă de contract
la care trebuie făcută o analiză foarte
riguroasă a tuturor aspectelor, întrucât
presupune riscuri și pierderea independenței pe o perioadă lungă de
timp”, a comentat Cosmin Lixandru.
Contractul în sine este dificil de
înțeles și este obligatorie cooptarea
unui specialist, pentru a avea toate
datele necesare și a lua o decizie cunoscând toate avantajele și dezavantajele.
Dezavantajele majore ale unui
astfel de contract sunt: legarea de un
singur furnizor pe o perioadă lungă
de timp, evaluarea financiară a parcului de anvelope, mai ales la terminarea contractului, care nu este certă
și clară, rigiditate în efectuarea serviciilor doar în centrele agreate de furnizor, care nu sunt întotdeauna ușor accesibile ca program de lucru și
amplasare.
Un alt tip de contract care poate
fi făcut de producători sau dealeri este
cel de furnizare a anvelopelor împreună cu serviciile aferente. În cazul
acestui tip de contract, riscurile sunt
mai scăzute și elementele contractuale nu sunt atât de stricte, oferind
flexibilitate, însă responsabilitatea
performanței rămâne la flotă.

LIVIU DAMIAN, DIRECTOR COMERCIAL INT. TRANSPORTE POPOVICI:
„Căutăm, în general, raportul preț/calitate cel mai bun. Avem 2-3 brand-uri cu
care lucrăm, care au fost testate și satisfac cerințele noastre. Alegerea ține
cont de preț – brand – performanțe – tipul de drum.
Principala provocare este faptul că întreaga flotă este departe de bază și nu
putem verifica, în mod continuu și constant, modul de utilizare al
anvelopelor. Avem o echipă care are ca atribuții verificarea ansamblurilor în
trafic. Încercăm, astfel, să acoperim acest dezavantaj.
Nu am găsit, încă, o metodă eficientă de monitorizare continuă a presiunii –
cu posibilitatea de a transmite informația către bază în timp real.
Departamentul tehnic discută cu șoferii referitor la legătura dintre starea
anvelopelor și consum, uzuri, amenzi, siguranță în circulație, distrugeri
cauzate de explozii...
Costul per kilometru variază în jurul valorii de 0,015 euro/km.”

Bune practici

„La o flotă de peste 50 de ansambluri, este necesară o persoană care
să aibă ca responsabilitate principală
gestiunea anvelopelor. Beneficiile
aduse de un angajat care urmărește
proactiv parcul de anvelope depășesc
cu mult costurile lunare cu acel angajat. În plus, nefiind o activitate care
solicită 8 ore/zi, persoana respectivă
mai poate îndeplini și alte sarcini”, a
arătat Cosmin Lixandru.
De asemenea, un software de management al anvelopelor ajută în
luarea deciziilor cu privire la produsele
care oferă cel mai bun raport de
cost/km, cât și în evaluarea activității
de mentenanță a anvelopelor.
„Un responsabil informat și un manager care deține informația și controlul vor fi preferați și de un furnizor serios,
care va face eforturi să-și țină alături
un client care are o atitudine profesionistă și cu care poate avea un dialog
bazat pe cifre”, a declarat directorul
general Tyre Management Consulting.
Mentenanța anvelopelor, cel puțin
odată la 3 luni, este obligatorie, pentru
a le monitoriza corect și pentru a duce
performanța lor către potențialul maxim. Presiunea este un element care
nu trebuie sub nicio formă neglijat,
știut fiind faptul că afectează în mod
negativ atât consumul de carburat, cât
și siguranța rutieră.
Analiza performanței anvelopelor
și a modului în care se face mente-

TUDOR OANCEA, DIRECTOR GENERAL PRACTICOM: „Criteriile cele mai
importante sunt legate de performanțele care influențează consumul de
combustibil și costul de întreținere a mașinilor (compoziția materialului
utilizat la construcția anvelopei, greutatea anvelopei, sarcina suportată,
rezistența la rulare, rezistența la uzură).
Ne-am dori să avem garanție directă la furnizor, nu la reprezentantul zonal al
brand-ului.
Principalele provocări sunt reprezentate de pregătirea tehnică de bază a
șoferilor și conștientizarea lor pentru beneficiile aduse firmei prin: verificarea
zilnică a presiunii în anvelopă, identificarea din timp a anvelopelor cu
defecte, inclusiv scăderea presiunii pe parcursul zilei, stabilirea gradului de
uzură al anvelopei prin măsurarea corectă.
Costul per kilometru este: pentru un cap tractor avem 6 anvelope x 2.000 lei
(fără tva) = 12.000 lei/200.000 km = 0,06 lei/km, în cazul unei intervenții cu o
anvelopă putem ajunge la 0,08 lei/km. Autoutilitară 3,5 t – 6 anvelope x 350 lei
= 2.100 lei/50.000 km = 0,042 lei/km. Autoutilitare mici sub 3,5 t – 4 anvelope
x 260 lei = 1.040 lei/60.000 km = 0,017 lei/km.”

48

nanța acestora trebuie să se facă lunar, o dată cu analiza întregii activități
de mentenanță.

Costul per km

Costul per kilometru poate avea
variații importante, chiar și în cadrul
aceleiași flote, care folosește același
tip de operare, dar pe drumuri de
categorie diferită.
Teste efectuate în România au
arătat că anvelopele rulate exclusiv
pe drumuri din Sudul și Estul țării (drumuri cu aliniamente lungi fără pante
și rampe semnificative) au o durată
de viață mai mare cu aproximativ 30%
față de același tip de anvelope care
rulează pe același tip de vehicule și
având aceeași încărcătură, dar pe drumuri naționale din Transilvania. Acestea sunt mult mai sinuoase, cu pante
și rampe mai pronunțate și, astfel, duc
la un consum mai mare de anvelope.
„Ca ordin de mărime, în cazul unei
flote care operează la internațional,
costul per kilometru (dat doar de anvelope, fără servicii) este de aproximativ 0,0190 euro/km, pentru un ansamblu cap tractor-semiremorcă. În cazul
unei flote care operează în transport
intern, costul per kilometru în aceleași
condiții este de aproximativ 0,0215
euro/km, pentru un ansamblu cap tractor-semiremorcă. Trebuie avut în vedere că, la o operare regională, pot
exista diferențe mari, în funcție de aria
geografică în care se desfășoară
activitatea. Cum am văzut, între 2 regiuni din România pot fi diferențe de
30% în rulajul anvelopelor.
Serviciile adiționale, cum ar fi montajul, echilibrarea, rotația, refacerea
presiunii și inspecția, au un cost mediu
de aproximativ 0,0034 euro/km. Diferența nu este mare între prețurile practicate în România și cele care se cer
în Vestul Europei, deci între o flotă
care rulează la intern și una care rulează la internațional nu există diferențe, la acest capitol”, a arătat Cosmin
Lixandru.
Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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ALCOA WHEELS

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

P

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

Sarcini utile crescute
cu până la 250 kg

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

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

CONSULTANȚĂ

Piața de transport –
evoluție și perspective
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2018 marchează 10 ani de la criza financiară. Pe un trend de
creștere economică, bazat pe consum, piața de transport a
crescut. O spun cifrele oficiale, dar, probabil, doriți să aflați unde
vă poziționați în raport cu această creștere. Într-o analiză de
business, care este etapa primară a definirii strategiei pe perioada
următoare, se evaluează obiectivele financiare și se explică
realizarea/nerealizarea acestora, pe categorii de factori.

C

reșterea transportului rutier se
vede în numărul de companii
active, cu 5,9% mai multe
(31.140 companii la 31 decembrie
2017, față de 29.406 companii la 31
decembrie 2016), și, mai ales, în cifra
de afaceri globală, unde raportăm o
creștere apreciabilă, de 12% (de la
35.697.923.707 la 39.990.775.216 lei).
Și mai interesant, profitabilitatea netă a
acestora a crescut de la 3,9 la 4,2%,
iar în valoare – cu 22%, de la
1.397.636.113 de lei la 1.711.509.301
de lei. Mai mult, capitalizarea urmează
același trend, cu o majorare de aproximativ 100 de milioane de lei, adică 20%.
În 2017, conform datelor furnizate
de specialiștii de la ICAP, numărul
companiilor de transport rutier cu cifră
de afaceri de peste 10 milioane de
euro a fost de 102, față de doar 87
de companii de mărime similară, în
2016. Dacă, la nivel de cifră de afaceri,
polarizarea se păstrează, în sensul
că doar 102 companii (0,3% din numărul total) realizează aproape 28% din
cifra de afaceri globală, totuși, profitabilitatea companiilor mari s-a deteriorat, costul forței de muncă și al motorinei reprezentând, cu siguranță, o
parte importantă din explicații.

Ioana
Arsenie

În acest context,
unde se află
compania ta?

Pornind de la datele acestea, poți
compara performanța ta financiară cu:
• performanța medie a industriei;
• rezultate top companii peste 10
milioane de euro;
• media rezultatelor companiilor
similare ca talie cu compania ta;
• rezultatele anterioare în industrie
și în intern, în compania ta.
Analiza financiară se completează
cu o analiză SWOT (puncte tari, punc-

te slabe, oportunități, amenințări), prin
care identificăm cauzele rezultatelor
și construim, mai departe, strategia
de dezvoltare.
Analiza de piață te ajută să definești potențialul de dezvoltare și să
stabilești obiectivele pe termen mediu
și bugetul pentru investiții.
Să considerăm, de asemenea, variabilele din 2018, care afectează, cu
siguranță, profitabilitatea companiilor
de transport. Numai motorina a crescut, în ultimele 12 luni, cu 20%.

Te invităm să continui această
analiză, cu ajutorul specialiștilor de la
ICAP, și să o corelăm, în continuare,
cu date interne, pentru planificarea
anului 2019.

Ioana ARSENIE
www.ioanaarsenie.ro
Tel.: 0727.765.520

Ioana Arsenie este expert în
strategii de business, cu
experiență în consultanță
financiară, fiscală și de
management, care oferă, prin
compania sa, servicii integrate de
strategie financiară și
contabilitate, pentru antreprenorii
români. Ioana are o experiență de
peste 17 ani în management
strategic și financiar și a ocupat,
într-o companie de top din
agribusiness, poziții de la CFO, la
Financial Business Partner, la
nivel național, dar și la nivel de
grup, în țări precum Turcia, Grecia,
Ucraina, Republica Moldova,
pentru implementarea și
actualizarea proceselor financiare,
ca parte din direcțiile strategice.
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DIRECTOR NOU LA AFER
Autoritatea Feroviară
Română (AFER) are un nou
director general, Marian
Mihail Călin, desemnat prin
Ordin de ministrul
Transporturilor, Lucian Șova.
Călin îl înlocuiește pe
Constantin Andronache, care
s-a aflat la conducere din
luna martie 2018. Anterior,
Marian Mihail Călin a ocupat
postul de Director General
Adjunct al aceleiași Autorități.

STUDIU DESPRE
TRANSPORTUL
INTERMODAL

Absolvent al Universității
Politehnica București, în anul
1996, în anul 2014 a obținut
titlul științific de Doctor în
științe inginerești.

precum și pe alte platforme de
interes. Cei care doresc să se
înscrie în acest proiect pot trimite
un e-mail la adresa
caem@caem.ro.

METODOLOGIE PENTRU
ATESTAREA
MANAGERILOR
Comisia Europeană, prin
intermediul Departamentului de
Mediu (DG ENV), acordă, în
ultima perioadă, o atenție specială
susținerii segmentului feroviar,
alocarea de fonduri substanțiale
pentru transportul intermodal fiind
una dintre măsurile anunțate în
acest sens. „Este motivul pentru
care, în condițiile în care
transportul rutier se confruntă cu o
serie de restricții impuse de
statele din Vest, transportul
intermodal devine din ce în ce mai
interesant pentru piață, trenul
oferind o soluție reală, în acest
moment, pe anumite trasee”, a
apreciat Marius Cae, președintele
Uniunii Societăților de Expediții
din România (USER).
Uniunea a inițiat, împreună cu
redacția revistei „Ziua Cargo”, un
studiu – inventar al traseelor de
transporturi intermodale.
„Lucrarea ar putea fi de folos atât
organizatorilor traseelor
evidențiate în proiect, cât și
potențialilor beneficiari:
transportatori, societăți de
expediție, societăți producătoare
sau comercianți de mărfuri. Ne
propunem să putem reda, în viitor,
un tablou complet al traseelor
intermodale”, a concluzionat
Marius Cae. De menționat că
inventarul traseelor intermodale
va fi publicat pe site-ul USER,
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Autoritatea de Siguranță
Feroviară Română a publicat,
recent, pe site, metodologia de
atestare a managerului de
transport feroviar, inclusiv pentru
intermedierea activității de
transport pe calea ferată.
„Concret, realizarea atestării
managerilor din acest segment nu
va fi, însă, posibilă, până în
momentul în care vor fi publicate
tematica și bibliografia care vor
sta la baza examenului”, a afirmat
Marius Cae, președinte USER.
Reamintim, societățile care
prestează servicii de transport
intermodal vor trebui să obțină
licențe din partea OLFR
(Organismul de Licențe Feroviare
Român), în urma publicării în
Monitorul Oficial a HG 361/2018,
care a intrat în vigoare din 27
iulie. „Actul normativ are în vedere
un regulament european, dar
licențierea activității de
intermediere în domeniul feroviar
a fost introdusă suplimentar de

către statul român”, a explicat
președintele USER, menționând
că Anexa 2, dedicată acestui tip
de activitate, este una stufoasă.
Concret, intermediarii trebuie să
îndeplinească mai multe condiții
referitoare la baza materială,
onorabilitate, competență
profesională și capacitate
financiară. Condiția privind
competența profesională este
considerată îndeplinită atunci
când compania a angajat un
manager de transport desemnat
să conducă activitatea de
intermediere, cu contract de
muncă pe durată nedeterminată și
cu normă întreagă. Acesta trebuie
să aibă studii superioare sau
medii de specialitate, experiență
în domeniul feroviar de cel puțin 2
ani și să fie atestat de Autoritatea
de Siguranță Feroviară Română,
din punctul de vedere al
cunoașterii reglementărilor
naționale și internaționale
specifice organizării și derulării
activităților de transport feroviar.

NOUL SHELLCARD,
CU CIP

ShellCard-ul cu CIP crește nivelul
de siguranță pentru alimentările
cu carburant, aducând securitate
avansată și facilități antifraudă
pentru transportatori. Totuși,
ShellCard înseamnă mult mai
mult pentru managementul
alimentării unei flote. Prin
intermediul sistemului Shell,
blocarea/deblocarea cardurilor
respectiv facilitățile de cost control
se pot face acum instant. Există
posibilitatea de blocare instant a
cardului pe stații specifice sau țări.
De asemenea, cardurile pot fi
limitate valoric. Shell Card oferă o
modalitate sigură și eficientă
pentru transportatori de a
cumpăra carburanți, de a plăti
taxele de drum și de a recupera
TVA și accize. Serviciul de plată,
cu o experiență de 50 de ani în
sectorul de carduri pentru plata
combustibilului, este nucleul
soluțiilor integrate pe care le oferă
Shell în ceea ce privește serviciile
și gestionarea combustibilului.
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AMENZI LA UN CLICK
DISTANȚĂ

INFLAȚIE DE 5,1%,
ÎN AUGUST

Inflația a fost de 5,1% în luna
august, comparativ cu luna
corespunzătoare a anului trecut,
potrivit datelor INS. Astfel, prețurile
de consum au crescut cu 5,1% în

luna august 2018, comparativ cu
luna august 2017. Rata anuală
calculată pe baza indicelui
armonizat al prețurilor de consum
(IAPC) este 4,7%. Mărfurile
nealimentare s-au scumpit cu
6,78% față de aceeași lună a
anului trecut, cele alimentare cu
4,15%, iar serviciile – cu 2,61%.
„Rata medie a inflației în ultimele
12 luni (septembrie 2017 – august
2018), față de precedentele 12
luni (septembrie 2016 – august
2017), calculată pe baza IPC, este
4,2%. Determinată pe baza IAPC,
rata medie este 3,5%”, precizează
INS. Comparativ cu finalul anului
trecut, în august s-au majorat cel
mai mult prețul gazelor naturale,
cu 16,61%, al combustibililor cu
5,61%, și cel al tutunului și țigărilor
cu 3,68%. Pe de altă parte, în
perioada menționată, nicio
categorie nu a consemnat o
scădere a prețurilor. Totodată,
citricele și fructele meridionale
s-au scumpit cel mai mult, în
august, cu 9,92%, alte legume și
conserve de legume, cu 6,76%,
fructe și conserve din fructe, cu
3,44% și pâinea, cu 2,64%.
PUBLICITATE

ȘTIRI

Peste 117.000 de amenzi de
circulație, în valoare de 29,5
milioane de lei, au fost achitate de
către contribuabili prin intermediul
platformei Ghişeul.ro, până la
începutul lunii septembrie, potrivit
Ministerului Comunicațiilor. Legea
203/2018 a extins la 15 zile
termenul de plată la jumătate a
amenzii. Pe lista avantajelor utilizării
platformei Ghișeul.ro, se află:
efectuarea plății online a amenzii
fără utilizator și parolă, posibilitatea
încărcării în sistem a unei copii a
procesului verbal, ușurință în
utilizarea sistemului (acesta fiind
deschis și accesibil atât de pe toate
platformele de browsing și sistemele
de operare, cât și de pe dispozitivele
mobile), siguranța tranzacțiilor

garantată, disponibilitate 24 ore pe
zi și 7 zile pe săptămână,
interconectare cu autoritățile publice
locale înregistrate în sistem, crearea
unui istoric al plăților efectuate de
contribuabil. Pentru identificarea și
eficientizarea fluxului plăților
efectuate prin intermediul platformei,
reprezentanții CSI, prin intermediul
Agenției pentru Agenda Digitală a
României, sunt în permanentă
legătură cu primăriile înregistrate în
sistem.

FOCUS

Cum arată liderul
de astăzi? (I)

Ca să înțelegem ce înseamnă să fii lider astăzi, trebuie să învățăm din
trecut, să privim, cu atenție, în jur și să luăm cu asalt viitorul, fără
niciun fel de idee preconcepută. Specialiștii în resurse umane în supply
chain afirmă că lideri buni sunt cei care își ating obiectivele, liderii ieșiți
din comun își ating obiectivele și construiesc echipe excepționale, iar...
marii lideri ai lumii sunt cei care lasă în urma lor o moștenire.

D

espre lideri, ne-a vorbit recent
Mircea Țiplea, senior consultant AMROP România, companie membră a AMROP, unul dintre
cele mai mari grupuri de executive
research din lume.
„Am să abordez leadership-ul
într-un context mai larg, ca să înțelegem ce se schimbă, astăzi, din acest
punct de vedere, de unde venim și,
eventual, să intuim încotro mergem”,
a arătat Mircea Țiplea, precizând că
acest subiect trebuie abordat în
contextul în care, la nivel internațional,
se afirmă, din ce în ce mai des, că
trăim o nouă revoluție industrială.

Mircea Țiplea - despre lideri,
în cadrul celei de-a XVI-a
ediții a Conferinței anuale
ARILOG, dedicată
Centenarului Marii Uniri.

Cum definesc, însă,
economiștii revoluția
industrială?

În primul rând, ea trebuie asociată
cu o nouă sursă de energie, iar, odată
cu apariția acesteia, se dezvoltă un nou
mod de comunicare a ideilor și a mărfurilor. Nu în ultimul rând, trebuie să fie
ceea ce Joseph A. Schumpeter a definit
ca fiind un eveniment economic de distrugere creatoare sau, altfel spus, într-o revoluție industrială: în același timp, se distruge ceva vechi și se câștigă ceva nou.
„Fiecare dintre noi a auzit cuvântul
sabotaj, însă puțini știu de unde vine.
În prima revoluție industrială, atunci când
Watt a inventat o mașinărie care putea
folosi motorul cu aburi, un țesător din
Lyon a cumpărat un motor cu abur și a
dat afară toți țesătorii. Aceștia, fiind amenințați de o sărăcie cruntă, și-au scos
saboții din picioare și au aruncat în
mașinărie, pentru a-i bloca mecanismul.
Primul moment de sabotaj a fost în
prima revoluție industrială, dar și acum
trăim momente de sabotaj. Atunci când
oamenii intră în panică din cauza faptului
că fie tehnologia, fie altceva, le amenință
siguranța... își scot saboții din picioare”,
a apreciat Mircea Țiplea.
„Analfabetul viitorului nu va mai fi
cel care nu știe să citească, ci
acela care nu știe să înțeleagă.”
Alvin Toffler
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Watt

Concret, prima revoluție industrială
a avut loc în secolul 18, o dată cu
inventarea motorului Watt. Invenția a
generat un nou mod de comunicare a
ideilor, pentru că, imediat, cineva și-a
dat seama că așa poate automatiza
presa Gutenberg și... au apărut presa
scrisă și manualele, iar, apoi, democrația modernă bazată pe libera exprimare a ideilor. În paralel, a început să
se manifeste, prin intermediul trenului,
un nou mod de comunicare a mărfurilor – trading. În secolul 19, dacă voiai
să devii o companie care să aibă acces la consumatori, trebuia să îți transporți marfa pe calea ferată, cea care
îți dădea, prin urmare, dreptul să devii

logistician sau un producător la scară
națională. Bineînțeles, a apărut și un
nou mod de producție – manufactura.

Edison, Daimler
și Diesel

Un secol mai târziu, fiindcă un ciclu
se întinde pe aproximativ 100 de ani,
o dată cu Edison, Daimler și Diesel,
a apărut energia electrică și un nou
motor cu combustie internă. Acestora
li s-au adăugat un nou mod de comunicare a ideilor, prin intermediul telegrafului, telefonului, radioului și televiziunii, și, bineînțeles, un nou mod de
comunicare a mărfurilor. În consecință,
a apărut multinaționala, pentru că era
posibil să comunici oriunde în lume.
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Tim Berners-Lee

Bariere...

Cunoașterea e prima dintre ele, iar
depășirea ei a venit o dată cu presa
Gutenberg. O altă problemă a ținut de
capacitatea de a produce la scară largă
– rezolvată o dată cu apariția motoarelor. Ulterior... capacitatea de a comunica în timp real de la un capăt la altul
al lumii a fost rezolvată în a treia revoluție industrială. Mai este, însă, o barieră de trecut: ÎNCREDEREA. „Putem,
teoretic, să facem afaceri, acum, cu
oricine în lumea aceasta, însă nu avem
încredere că de partea cealaltă este
un om sau o mașină care își va respecta promisiunile. Aici intervin digitalizarea și tehnologiile blockchain, care
promit că, în viitor, vom ști că putem
face afaceri în siguranță. Dacă vă uitați
cu atenție... cel mai bine a prins un
concept genial, acela de smart contracts.”
Mircea Țiplea a subliniat că a doua
dimensiune pe care trebuie să o avem
în vedere este cea legată de transumanism. „Până acum, timp de 7.000
de ani, medicina a fost exclusiv terapeutică, te duceai la doctor pentru că

te durea ceva... Acum, analizele vizează ADN-ul și eliminarea secvențelor
deteriorate... Pentru a nu moșteni
Alzheimer, poți înlocui, din faza de
embrion, secvența ADN cu probleme
cu una sănătoasă, iar astfel de analize
sunt, în prezent, disponibile la nivel
internațional pentru sume modice de
3-400 de dolari. Tentația de a face așa
ceva va fi extraordinară. De exemplu,
pe Wall Street, cei mai mulți brokeri
apelează la stimulente neuronale pentru a putea face față nivelului extrem
al competitivității. Astăzi... poți trăi
sentimentul că ești neputincios în fața
mașinilor!”

VUCA

Una peste alta, ceea ce aduce
această revoluție industrială este ceea
ce armata americană a denumit, atunci
când a ajuns în Afganistan, VUCA –
pentru a descrie un teren volatil, incert,
complex și ambiguu. Acronimul a fost
rapid adoptat de economiști.
Despre ce înseamnă să fii lider
într-o lume VUCA, vom vorbi, însă, în
numărul următor.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

PUBLICITATE

FOCUS

A treia revoluție industrială a fost
declanșată de un belgian – Tim
Berners-Lee, care, în 1990, a dezvoltat world wide web-ul, sau internetul.
Putem vorbi, astfel, de „intelligence”
ca despre o nouă sursă de energie,
la care se adaugă un nou mod de comunicare a ideilor prin intermediul
internetului și un nou mod de comunicare a mărfurilor, care devin digitale.
Astăzi, din punctul de vedere al industriei, multinaționala reprezintă o soluție
de secol 20, secolul 21 fiind caracterizat de economia colaborativă. În
paralel, în societate, se schimbă valorile. „Astăzi, indivizii fac ceea ce făceau companiile înainte, companiile
fac ceea ce făceau statele iar statele...
nu prea mai știu ce să facă, decât
reglementări sau dereglementări, în
funcție de nevoile pieței. Din păcate,
se manifestă disputa generată de
faptul că economia este globală, în
timp ce politica a rămas locală. Din
alte puncte de vedere, precum acela
al umanității, vedem și alte mari
schimbări, în toată această poveste
pe care o trăim cu toții”, a menționat
consultantul, propunându-ne să aruncăm o scurtă privire asupra barierelor

care s-au manifestat de-a lungul timpului.

Nou concept
de distribuție
a pieselor

PREZENTARE

KRONE

La începutul acestui an, Krone Commercial Vehicles Group a
implementat un nou concept de distribuție, în cadrul noului său
centru logistic de la Herzlake, Germania. Am avut oportunitatea de
a vizita acest spectaculos centru, cu ocazia evenimentului
pre-IAA, organizat de către constructorul german, la sfârșitul lunii
august.

P

resupunând o investiție de
aproximativ 8,5 milioane de
euro, centrul de distribuție de
piese de schimb al Krone ocupă o suprafață totală de 38.000 mp, echivalentul a cinci terenuri de fotbal și jumătate.
Suprafața totală acoperită este de
8.400 mp și este organizată pe 12
niveluri. Depozitul are o capacitate de
17.500 de europaleți și 16.000 de containere pentru piese de schimb de
dimensiuni mici. În prezent, aproxi-
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mativ 40 de angajați fac picking în
peste 23.000 de poziții cu operare rapidă pe lună, piesele fiind livrate și
peste noapte, în situații de urgență,
sau într-un interval de timp pre-determinat. Aceste picking-uri se realizează
în cadrul a peste 5.000 de comenzi
lunare, pe care le primește acest centru. Timpul mediu de livrare la nivel
european este de 2,9 zile.
În plus față de diferitele piese de
uzură, clienții solicită, în mod frecvent,
înlocuirea completă a ușilor trailerelor.

Astfel, noul centru de piese de schimb
de la Herzlake „rulează” aproximativ
400 de astfel de subansamble lunar,
deținând un stoc permanent de 600
de uși diferite, unele dintre ele chiar
vopsite în culorile clienților importanți.
Centrul la Herzlake aprovizionează
depozite regionale cheie ale Krone
din Istanbul, Budapesta, Lyon, Scandinavia și din regiunea Baltică, furnizând piese de schimb pentru trailere,
suprastructuri, șasiuri pentru containere, semiremorci cu prelată sau tip box,
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cât și pentru vehicule KEP pentru servicii de curierat, sau pentru axele
Krone.

Perspective de viitor

PREZENTARE

Bernard Krone, Managing Director
al Grupului Krone, a explicat: „Prin
lansarea noului nostru centru de piese
de schimb, continuăm să ne construim
oferta de servicii pentru clienții din întreaga Europă, consolidându-ne, în
același timp, avantajul competitiv în
domeniul pieselor de schimb și extinzându-ne disponibilitatea acestora pentru clienți. Dezvoltarea acestui important
serviciu este o componentă centrală a
strategiei noastre pentru viitor.”
Ca dezvoltare ulterioară, Krone intenționează să devină un furnizor complet de servicii, în sectorul pieselor de
schimb. De exemplu, factorii de decizie
din cadrul companiei se gândesc, în
prezent, să ia în considerare varianta
livrării nu numai de piese specifice pentru trailere, ci și pentru diferite mărci și
tipuri de axe, plăcuțe de frână, amortizoare, piese adiționale și accesorii, cum
ar fi, de exemplu, raclete pentru gheață.
Raluca MIHĂILESCU
Herzlake, GERMANIA

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

PUBLICITATE

STILL

TEST

RX 20-16P – în acțiune
RX 20 este un echipament despre care producătorii spun că oferă mai
mult din toate: mai multă putere, mai multă energie și mai multă
disponibilitate. Altfel spus, echipamentul oferă cea mai bună
manevrabilitate din clasa sa, cea mai mare durată de funcționare cu
baterie încărcată, vizibilitate optimă pentru protecția muncii, agilitate
maximă și manevrabilitate precisă. Pentru a verifica, însă, toate
acestea, echipamentul a fost supus unor teste chiar acolo unde calitățile
sale trebuie să își spună cuvântul... direct pe platforma clientului.

E

chipamentul RX 20-16P a fost
testat, recent, în cadrul activităților derulate de DEME
Macarale, lider în furnizarea de
macarale mobile, dispunând de una
dintre cele mai mari flote de astfel de
echipamente din România.
Din 2017, DEME realizează servicii de încărcare produse finite pentru
cel mai mare producător de îngrășăminte chimice la nivel național. „După
preluarea activității, societatea DEME
a investit în achiziția de echipamente
noi și a modernizat tot ceea ce înseamnă logistica aferentă acestui segment”, a explicat Marius Pop, administrator DEME.

Echipamentul și...
serviciile

În contextul înlocuirii parcului existent și optimizării procesului de încărcare, RX 20-16P a fost testat pentru
a-și demonstra calitățile. Clientul a
apreciat, în special, caracteristicile privind viteza și accelerația, frânarea,
ușurința în conducere și vizibilitatea.
Pentru a transmite, însă, mai exact
rezultatele testului, vom publica fișa
completată în urma lui.
Astăzi, însă, echipamentul reprezintă numai o parte din obținerea acelei soluții care să genereze eficiență
în activitate. Relația construită cu furnizorul acestuia este la fel de importantă. „Am apreciat, pe toată durata
testului, răspunsul prompt, profesionist
și rapid, pe care l-am primit din partea

Fișă tehnică:

RX 20-16P
Capacitate de încărcare
nominală/sarcină – 1.600 kg
Distanța dintre axe – 1.429 mm
Greutate gol (inclusiv bateria) –
3.018 kg
Anvelope – Super-elastice
Ecartament – 932/807 mm
Înălțime de ridicare – 3.180 mm
Raza de întoarcere – 1.663 mm
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Criteriu
Eficiența energetică
Viteza și caracteristici privind accelerația
Caracteristici de frânare
Siguranța
Intrarea și ieșirea în/din echipament
Ergonomia
Elemente hidraulice și de absorbție a șocurilor
Ușurința în conducere
Vizibilitatea
Versatilitatea
Calitatea execuției echipamentului (materiale, finisaje)
Sustenabilitatea

reprezentanților STILL. De altfel, încă
de la început, am avut cu reprezentanții STILL o colaborare bazată pe
seriozitate și deschidere, la care s-au
adăugat performanțele bune ale echipamentelor”, a afirmat Marius Pop,
adăugând că, atunci când au apărut
provocări, reacția STILL a fost imediată.

O serie premiată

Noua serie RX 20 a fost lansată
la începutul acestui an, fiind alcătuită

Calificativ
Bună
Foarte Bună
Foarte Bună
Bună
Ușoară
Bună
Bună
Foarte Bună
Foarte Bună
Bună
Bună
Bună

dintr-un total de 13 tipuri de utilaje –
șapte stivuitoare cu trei roți și șase
stivuitoare cu patru roți – și proiectată
pentru încărcături de 1,4 până la 2 t,
cu un centru de greutate al sarcinii de
500 mm. Aparatele sunt ideale pentru
utilizarea mixtă, în interior și la exterior,
și pentru transportul de mărfuri cu o
viteză maximă de deplasare de 20
km/h, rapid și în siguranță, chiar și pe
distanțe mai lungi.
Datorită modului constructiv extrem de compact, modelul este foarte
potrivit pentru aplicațiile unde este
nevoie de lățimi mici ale culoarului de
lucru, în zona preliminară a depozitului, în timpul încărcării și descărcării
camioanelor, containerelor și a rafturilor drive-in, precum și în depozitele
monobloc.
Utilajul are un modul de tracțiune
complet nou, în care sunt integrate
două motoare de tracțiune trifazate,
care nu necesită întreținere, cu răcire
activată și o nouă generație de convertizoare. Acest lucru nu numai că
asigură o performanță ridicată, dar și
o mai bună capacitate de urcare în
rampă.
Reamintim, RX 20 a primit, în
2018, Premiul pentru Intralogistică Internațională și titlul de Stivuitorul cu
Furcă al Anului (IFOY).

Meda IORDAN

Meda.iordan@ziuacargo.ro
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PA S A G E R I

Jos barier ele
d i nt r e m a r f ă
și per soane
V I S I O N U RBAN E T I C

RATB A DEVENIT SOCIETATE COMERCIALĂ

iar sumele vor veni din surse
proprii ale aeroportului.
Ministerului Transporturilor – va
aloca banii pentru exproprieri.

ȘTIRI

ZBOR NOU TIMIȘOARA
– HURGHADA (EGIPT)

Regia Autonomă de
Transport București (RATB)
a fost transformată în
societate pe acțiuni –
Societatea de Transport
București STB SA –, printr-o
hotărâre aprobată de CGMB,
în ședința din 13 septembrie,
la propunerea primarului
general Gabriela Firea.
Decizia survine cu o lună
înainte de livrarea, de către
Otokar, a primelor autobuze
din totalul de 400 contractate
de Primăria Capitalei în
această primăvară. Printr-o
altă hotărâre, CGMB a avizat
documentația de atribuire a
contractului de delegare a
gestiunii Serviciului Public
de Transport în arealul
deservit de Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară
pentru Transport Public
București – Ilfov (ADITPBI),
contract ce se va încheia cu

UN NOU TERMINAL
PENTRU PASAGERI,
LA OTOPENI

Guvernul a aprobat indicatorii
tehnico-economici ai Programului
strategic de dezvoltare a
infrastructurii la Aeroportul
Internațional „Henri Coandă –
Otopeni”, evaluat la 4,75 miliarde
de lei. Documentul prevede
construirea unui nou terminal de
pasageri, capabil să acomodeze
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STB SA. Contractul de
delegare, care a fost agreat
de toți cei 40 de membri
(primarii localităților din Ilfov,
președintele CJ Ilfov și
primarul Capitalei),
reprezintă prima etapă a
reformei și modernizării
transportului public în
regiunea București – Ilfov,
urmând ca, în a doua etapă,
să se realizeze un sistem de
transport integrat și unitar,
cu implementarea tichetului
unic de călătorie.
STB SA administrează 166
de linii de transport în
comun: 26 de linii de
tramvai, 16 de linii de
troleibuz, 73 de linii de
autobuze urbane, 4 linii de
autobuze expres și BCT, 26
de trasee de noapte de
autobuz și 21 de linii de
trasee preorășenești, care
acoperă 17 localități.

traficul existent și prognozat,
realizarea unor noi căi de rulare și
platforme de staționare pentru
aeronave și infrastructura
aeroportuară asociată acestora.
Totodată, în zona de Est, se va
dezvolta infrastructură nouă de
acces la aerogară și adiacentă
activității aeroportuare. Noul
terminal „modular” de pasageri va
avea o suprafață totală 100.000
mp, două module de 1.500 de
pasageri/oră/flux și 25 de porți de
îmbarcare. Platforma de
staționare aeronave va avea o
suprafață de 650.000 mp și 56 de
locuri noi de parcare pentru
aeronave. Vor fi noi căi de rulare
pe o suprafață de 266.000 mp și
9.600 de locuri de parcare pentru
autoturisme. Durata de realizare a
investiției va fi de 60 de luni din
momentul semnării contractului,

Compania Christian Tour și
Aeroportul Internațional Timișoara
anunță o nouă destinație
disponibilă din septembrie,
stațiunea Hurghada, din Egipt.
Zborurile sunt săptămânale, în
regim de curse charter, până în
noiembrie 2018. Cursele sunt
operate de Christian Tour, în
parteneriat cu compania aeriană
Blue Air, în fiecare zi de vineri.
Cursa charter Hurghada va duce
turiștii, după 3h40’ de zbor, mai
aproape de istoria antică a lumii,
de Valea Regilor, de minunatele
piramide, de Sfinx și de muzeele
care păstrează comorile
descoperite de-a lungul timpului
pe teritoriul Egiptului Antic.
Amatorii de aventuri pot face
scufundări în Marea Roșie, pentru
a admira reciful de corali și peștii
multicolori, sau vor putea merge
într-un safari în deșert.

CUM SE ACORDĂ
REDUCERILE LA TREN,
ÎN SEPTEMBRIE

Elevii din învățământul obligatoriu,
profesional, inclusiv postliceal,
liceal acreditat/autorizat,
beneficiază de tarif redus cu 50%
pentru transportul feroviar intern,
la toate categoriile de trenuri
(Regio și InterRegio), clasa a II-a,
pe tot parcursul anului
calendaristic, informează CFR
Călători. Până la 30 septembrie,
se va prezenta controlorului de
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CALEA FERATĂ
DORNEȘTI – GURA
PUTNEI – PUTNA,
REDESCHISĂ

CFR Călători a redeschis linia
feroviară Dornești – Gura Putnei –
Putna, de 39 km. Segmentul
feroviar Suceava – Putna are 11
puncte de oprire. Pentru
satisfacerea cerințelor de
transport local și pentru a permite
transportul către obiectivele
turistice importante, Compania de
Infrastructură a înființat, temporar,
alte 3 puncte de oprire în linie
curentă (halte): Vicov h, Putna
Troiță h, Putna Centru h. Trenurile
sunt tarifate la nivel de trenuri
Regio, astfel că o călătorie la
clasa a II-a costă 10,6 lei pe ruta
Suceava – Putna și 5,3 lei pe ruta
Dornești – Putna. Pasagerii care
urcă în tren din punctele fără case
de bilete au obligația de a se

prezenta imediat la personalul
feroviar pentru a-și cumpăra
bilete.

COMISIA EUROPEANĂ
VA FINANȚA
MAGISTRALA 6 DE
METROU

Ministerul Transporturilor a
informat, în 13 septembrie, că au
loc negocieri privind valoarea
maximă a fondurilor
nerambursabile ce vor fi alocate
prin Programul Operațional
Infrastructură Mare. Valoarea
finală depinde și de discuțiile
dintre autoritățile române, Comisia
Europeană și Agenția
Internațională de Cooperare a
Japoniei. Obiectul cererii de
finanțare este reprezentat de
asigurarea unei conexiuni directe
între București și Otopeni,
respectiv între Gara de Nord –
București și Aeroportul
Internațional „Henri Coandă”, prin
construirea unei noi linii de
metrou, cu o lungime de 14,2 km
și cu 12 stații de metrou. Valoarea
totală a proiectului este de
aproximativ 1,4 miliarde de euro,
iar cofinanțarea va fi asigurată din
împrumut de la Banca Japoneză
pentru Cooperare Internațională,
precum și din fonduri de la
bugetul de Stat.

ECHIPAMENTE DE
INFORMARE A
CĂLĂTORILOR RATB

Primăria Capitalei și Societatea
de Transport București (STB) au
achiziționat un sistem informatic
prin care călătorii vor putea să-și
aleagă ruta optimă între două
puncte de pe raza orașului,
fiindu-le comunicat și timpul
estimat de așteptare până la
sosirea vehiculului dorit. „În urma
licitației organizate de STB pentru
achiziția «Sistemului de informare
a călătorilor privind traseele STB
și timpii estimați de așteptare a
vehiculelor în stații», a fost
declarată câștigătoare firma
RADCOM SRL, valoarea

contractului fiind de 915.000 de lei
(fără TVA)”, precizează STB.
Călătorii vor beneficia de aceste
informații prin intermediul unei
aplicații pentru telefoane mobile
de tip „smartphone”, atât pentru
sistemul de operare Android, cât
și pentru iOS, acestea ocupând,
în prezent, peste 99% din piața de
profil. Această aplicație pentru
telefoanele mobile va fi pusă
gratuit la dispoziția călătorilor,
până la sfârșitul acestui an.
Sistemul de informare va fi
implementat pe tot parcul circulant
al STB, astfel că autobuzele,
troleibuzele și tramvaiele de pe
toate liniile vor fi vizibile, în
aplicație, pentru publicul călător.

ȘTIRI

tren carnetul de elev, vizat pentru
anul școlar în curs (având CNP
completat pe prima pagină).
Pentru elevii claselor pregătitoare,
se va prezenta adeverința
doveditoare și certificatul de
naștere, în copie. În cazul elevilor
care beneficiază de gratuitate,
conducerea unităților de
învățământ va menționa pe
carnet, la rubrica „mențiuni”,
atestarea dreptului de acordare a
gratuității. În plus, elevii orfani,
elevii cu cerințe educaționale
speciale, precum și cei pentru
care s-a stabilit o măsură de
protecție specială sau tutelă,
beneficiază de gratuitate pentru
transportul intern feroviar, pe tot
parcursul anului calendaristic.
Pentru aceștia, se vor elibera,
gratuit, legitimații de
călătorie/abonamente la toate
categoriile de tren, clasa a II-a, pe
distanțe de până la 300 km.

TURISMUL, ÎN TOPUL
ULTIMILOR 10 ANI

Turismul românesc va înregistra,
în acest an, cel mai bun rezultat
financiar din ultimul deceniu.
Impulsionat de voucherele de
vacanță, sectorul HORECA
anunță rezultate excelente,
urmând să treacă peste granița de
15 miliarde de lei, arată o analiză
realizată de firma de consultanță
Frames. Industria hotelurilor din
România a crescut, în ultimii 5
ani, cu aproape 40%, la o cifră de
afaceri de peste 5,5 miliarde de lei
în 2017, iar estimările privind
evoluția din 2018 arată că sectorul
hotelier ar putea atinge afaceri de
5,8 miliarde de lei. În ceea ce
privește restaurantele, industria
are șanse reale ca în 2018, pe
fondul creșterii consumului, să
depășească nivelul de afaceri de
10 miliarde de lei, mai mult decât
dublu față de rezultatul înregistrat
acum cinci ani, de 4,5 miliarde de
lei. Statisticile Frames arată că în
industria HORECA activează
peste 16.000 de companii, dintre
care aproape 10.000 în sectorul
restaurantelor. Firmele raportau,
anul trecut, peste 82.000 de
angajați în sectorul restaurantelor
și 45.000 în hoteluri și pensiuni.
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Nimic clar sub soare

ACTUALITATE

Expresia consacrată este „nimic nou sub soare”, însă
transportatorii români s-au obișnuit (sau ar fi trebuit, până acum)
ca, în apropierea unei atribuiri, lucrurile să devină neclare.

D

upă ce, la începutul anului,
părea aproape sigură prelungirea valabilității programului
de transport, acum... Proiectul de modificare a Ordinului 980/2011, postat
pe site-ul Ministerului Transporturilor,
a luat prin surprindere operatorii de
transport... Însă, în legătură cu organizarea unei atribuiri în care vechimea
parcului reprezintă singurul criteriu –
supărarea și îngrijorarea transportatorilor ce operează pe cursele interjudețene a atins cote maxime.
O eventuală atribuire ar pune firmele într-o situație delicată. Practic,
indiferent de mașina achiziționată, nimeni nu poate fi sigur de victorie, iar,
în acest context, nu puțini au fost cei
care au afirmat că ar prefera liberalizarea.

Modificările care
îngrijorează

Eliminarea vechimii pe traseu
reprezintă principalul „neajuns” al proiectului de ordin. De altfel, întreaga
„construcție” a sistemului actual de
atribuire a avut la bază acest criteriu.
Teoretic, toate celelalte criterii s-au
modificat pentru a contura direcția pe
care trebuie să o ia investițiile (autovehicule mai mari, mai confortabile,
mai noi...).
Chiar dacă, la prima vedere, noul
ordin reprezintă veriga dintre vechiul
sistem și liberalizare, discutăm, în continuare, de o atribuire. Întrebarea este
– se poate organiza atribuirea fără
„vechime pe trasee”?
„Pe de o parte, se elimină vechimea pe traseu și, în același timp, sunt
impuse investiții în parc. O altă anomalie este posibilitatea de a participa
la atribuire cu mașini închiriate. Deși,
declarativ, se vorbește de confortul și
siguranța călătorilor, în textul ordinului
nu se ține cont decât de vechimea
parcului. Sunt încurajate investiții în
mașini noi, cât mai ieftine și, implicit,
mai nesigure și lipsite de confort. Pe
o asemenea propunere de modificare
nici nu se poate discuta și, de aceea,
la ultima ședință, am solicitat suspendarea discuțiilor, ceea ce s-a și întâmplat. Nu este nimic logic în ceea ce
se dorește. Nu putem fi de acord nici
cu atitudinea MT, care tratează transportatorii ca pe niște dușmani. Consider că discuțiile pentru modificarea
Ordinului 980 trebuie să plece de la
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Doru Marian Crăc, președinte onorific FORT: „Nici situația actuală din
transportul de persoane nu este ok, dar să ieși cu un asemenea ordin,
care ne obligă să luăm mașini în termen scurt... Există o neconcordanță
între declarațiile actualei puteri și ceea ce vor să facă.”

zero”, a declarat Doru Marian Crăc,
președinte de onoare FORT.
Și numărul mare de autovehicule
noi ce ar trebuie solicitate de către
operatori poate crea probleme reale,
având în vedere termenul limită.
„Nu am putut înțelege nevoia de
urgență, în condițiile în care atragem
atenția de doi ani de zile asupra faptului că ne apropiem de finalul valabilității programului de transport. Mai
mult decât atât, conform ordinului propus, ar fi necesare aproximativ 2.600
de autobuze noi – imposibil de achiziționat în perioada rămasă. Și ne întrebăm cum vom reuși să amortizăm
aceste autovehicule în cinci ani, când
ele ar trebui să se amortizeze în nouă
ani. În plus, cu un asemenea ordin,
am putea ajunge la situația ca 50 de
transportatori să câștige aceeași
cursă. Cum se va putea rezolva o
asemenea situație?”, a punctat Vasile
Ștefănescu, președinte COTAR.

Alternative...

Cea mai vehiculată (dorită) variantă de către operatori este prelungirea
actualului program și, eventual, găsirea unor soluții menite să îmbunătățească parcul utilizat.
„O soluție ar putea fi prelungirea
programului de transport pe doi ani,
cu respectarea condițiilor inițiale. Cu
alte cuvinte, dacă am câștigat un traseu în 2013, obținând, să spunem, 50
de puncte, în momentul prelungirii valabilității cu încă doi ani, ar trebui să

fac dovada că pot obține tot 50 de
puncte”, a arătat Doru Marian Crăc.
O altă variantă vehiculată este
aceea în care atribuirea are loc, iar
criteriul „vechime pe traseu” este activat doar în caz de egalitate.
Oricum, prelungirea actualului program pare singura opțiune acceptabilă
de către operatorii de transport ce
lucrează pe curse interjudețene.
„După discuțiile purtate de-a lungul
anului, inclusiv în cadrul evenimentelor
organizate de revistele de specialitate,
transportatorii s-au exprimat clar în
favoarea prelungirii. Nu poți lua măsuri
radicale peste noapte, fără nicio explicație. Nu am fost împotriva schimbării, nici dacă acest lucru ar însemna
liberalizare, însă operatorii trebuie să
înțeleagă – ce înseamnă, de când
intră în aplicare... Ne întrebăm cine a
realizat acest ordin? Unde a fost discutat? Viteza cu care s-a dorit trecerea
lui ne face să bănuim că ar exista interese în acest sens... Oricum, niciun
transportator autohton nu și-a dorit
acest lucru. Emiterea unui asemenea
ordin ar duce la proteste în toată țara,
mergând până la oprirea transportului,
la nivel național”, a precizat Vasile
Ștefănescu.

Scenarii posibile

Dacă proiectul de modificare a
Ordinului 980/2011 „dispare”, înseamnă că rămânem cu legislația actuală.
În aceste condiții, atribuirea ar trebui
să aibă loc pentru un program cu vala-
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Augustin Hagiu, președinte FORT:
„Trebuie să blocăm orice fel de
atribuire, și la județean, și la
interjudețean, pe actuala
legislație, care este depășită total
și aduce doar necazuri și procese.
Nu mai dorim să trecem printr-o
nouă atribuire, asemănătoare cu
cea din 2013. Am întors, atunci,
programul interjudețean de
transport de trei ori la ARR, iar la
județene am amânat de trei ori
atribuirea.”

în timpul valabilității acestuia”, a
declarat președintele FORT.

Evoluție etapizată

naturală, sau din cauza zvonurilor privind atribuirea”, a completat Augustin
Hagiu.
Întrebarea este, își va schimba
conducerea Ministerului Transporturilor
viziunea, ca urmare a opoziției operatorilor de transport?
Retragerea ordinului nu reprezintă,
neapărat, un răspuns, ci, mai degrabă,
amânarea deciziei.
În aceste condiții, faptul că în
Parlament există Legea 92 și OG 27
la comisii ar putea juca un rol important.
„Orice modificare a OG 27 ar
impune modificarea Ordinului 980. O
strategie ar putea fi modificarea
OG 27, care să ducă la prelungire,
sau măcar o relaxare a modului în
care se face programul de transport,

Vasile Ștefănescu, președinte COTAR: „Nu știm ce interese sunt în
spatele acestui ordin, însă am cerut să ni se pună la dispoziție studiul
care a stat la baza acestor modificări – flux de pasageri, trasee deficitare
etc. La comisia de dialog social, am cerut retragerea de pe ordinea de zi
și înființarea unui grup de lucru. Ordinul a fost retras de pe ordinea de zi
și, de atunci, nu mai avem nici un feedback.
Problema trebuie tratată foarte serios. Modificarea Ordinului 980/2001
trebuia discutată de MT, împreună cu patronatele. Să iei o hotărâre
unilaterală ar însemna că ne-am întors la comunism.”

Este de așteptat ca orice modificare semnificativă a actualului sistem
privind transportul regulat interjudețean și județean să producă o puternică opoziție în piață. Astfel, înființarea
unui grup de lucru în care reprezentanții transportatorilor să aibă un cuvânt de spus ar putea crea premisele
pentru realizarea unui cadru legislativ
care să încurajeze mai eficient dezvoltarea pieței. Iar etapele principale par
bine conturate.
„Pasul unu ar trebui să fie eliminarea cupoanelor de toate felurile.
Această măsură ar curăța programul
de transport interjudețean în proporție
de 30 – 40%. O parte din curse vor
dispărea și următorul pas este realizarea unui program de transport corect.
Pasul trei este reprezentat de modificarea criteriilor de atribuire, astfel încât
să încurajăm investiții în folosul pasagerilor. Oricum, vechimea pe traseu
trebuie menținută”, a spus Doru Marian
Crăc, președinte onorific FORT.
Un alt aspect care merită menționat este legat de încurajarea colaborării între operatorii de transport, pentru a crește calitatea și transparența
serviciului, oferind, totodată, legături
coerente între diferitele curse.
„FORT a cerut, de multă vreme, o
creștere a flexibilității Ordinului 980, în
contextul pregătirii pentru liberalizare.
Iar scopul este acela de a crea premisele ca firmele de transport să
lucreze împreună. Toată legislația în
transporturi, realizată până acum (o
parte de vină trebuie să ne-o asumăm
și noi), ne-a izolat într-o prea mare
măsură. Fiecare a căutat să își rezolve
doar problema personală”, a arătat
Doru Marian Crăc.
În așteptarea unui răspuns din partea Ministerului Transporturilor, operatorii se pregătesc de protest, hotărâți
să se opună, prin toate mijloacele,
modificărilor propuse la Ordinul 980.

ACTUALITATE

bilitate de șase ani, pe criteriile și condițiile valabile și în 2013.
„Scenariul în care rămânem pe
legislația actuală și se face atribuire
pe șase ani consider că reprezintă
prelungirea unei agonii. În șase ani,
mulți vor renunța la a mai face transport. Astfel, nu se mai justifică procesele care ar urma, pentru că vor fi din
nou sute de procese, în condițiile în
care ARR nu are soluție pentru toate
spețele existente. Sunt sute de procese, astăzi, în diverse stadii, nefinalizate și care vizează atribuirea din
2013 (unele chiar penale). Cum va
putea acorda ARR vechimea, în aceste situații? Singura variantă viabilă
este prelungirea, atât la interjudețene,
cât și la județene”, a explicat Augustin
Hagiu, președinte FORT.
Să fie aceste procese unul dintre
motivele pentru care s-a propus un singur criteriu de repartizare la atribuire?
Nici liberalizarea nu pare o opțiune
luată în calcul.
„Fără pachetul de mobilitate votat,
obligativitatea liberalizării nu mai poate
fi invocată. Liberalizarea pică din start,
nefiind dorită de transportatori. Și,
poate, ar fi fost dorită dacă ar fi fost
anunțată de acum doi ani. Oricum,
acest ordin nu însemna liberalizare.
Prelungirea pe doi ani de zile este
sustenabilă, mai ales dacă venim cu
condiția menținerii vechimii parcului
la nivelul anului 2013. Astfel, nu am
avea mașini mai vechi de 2013 pe trasee. Pentru că, în 2013, având vechime pe traseu, puteai câștiga atribuirea
cu mașini din 2008. Oricum, deja s-au
cumpărat mașini, între timp, pe cale

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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LEGISLAȚIE

Finanțare pentru
autobuze ecologice

Autoritățile publice și societățile vor fi obligate, din anul 2019, să
cumpere vehicule ecologice de transport călători, potrivit Legii
37/2018 privind promovarea transportului ecologic. Din 2020, și
companiile private vor avea aceeași obligație.

M

inistrul Mediului a emis, în
acest sens, prin Ordinul
741/2018, publicat în Monitorul Oficial la 31 iulie, 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.
Obiectul programului îl reprezintă
achiziționarea de autobuze noi electrice, hibride, alimentate cu CNG și troleibuze noi, prin finanțarea nerambursabilă acordată din Fondul pentru
mediu, din sumele obținute în urma
scoaterii la licitație a certificatelor de
emisii de gaze cu efect de seră (GES).

80% finanțare
nerambursabilă

Finanțarea nerambursabilă, asigurată de Autoritate, se acordă în cuan-
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Dumitru Becșenescu,
președinte NGVA România și
președinte Antares Group:
„În contextul preocupărilor majore
privind impactul emisiilor poluante ale
vehiculelor asupra sănătății umane,
măsurile stimulative luate de autorități
sunt binevenite. Salutăm implicarea
responsabilă a Ministerului Mediului
în elaborarea măsurilor stimulative de
îmbunătățire a calității aerului în
România.”

tum de până la 80% din prețul de achiziție al autobuzului/troleibuzului. Suma
maximă finanțată în funcție de numărul de locuitori este:
• 35.000 – 200.000 locuitori – buget maxim 20 de milioane de lei;
• 200.001 – 400.000 locuitori – buget maxim 110 milioane de lei;
• peste 400.001 locuitori – buget
maxim 30 de milioane de lei.

Dumitru
Becșenescu

Finanțarea este nerambursabilă,
ca procent din cheltuielile eligibile ale
proiectului. Contribuția proprie a solicitantului și cheltuielile neeligibile vor fi
asigurate din surse financiare proprii.
Sunt eligibile, în cadrul programului, unitățile administrativ teritoriale –
municipii reședință de județ, inclusiv
Municipiul București, declarate conform prevederilor Legii 351/2001.
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LEGISLAȚIE

Criterii de
eligibilitate

Este eligibil proiectul care îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii:
a) autovehiculele solicitate prin cererea de finanțare vor fi din categoria
M3: autobuze electrice, autobuze electric hibride, autobuze alimentate cu
GNC sau troleibuze;
b) proiectul pentru care se solicită
finanțare nu a beneficiat și nu va beneficia de o altă finanțare pentru aceleași cheltuieli eligibile, din alte fonduri
naționale sau/și comunitare.
Sunt considerate eligibile cheltuielile pentru achiziționarea autobuzelor
electrice, electric hibride, a celor alimentate cu GNC, noi, și a troleibuzelor
noi, precum și TVA, dacă aceasta este
nedeductibilă.
Suma aprobată nu se poate suplimenta, beneficiarul fiind obligat să asigure din surse proprii cheltuielile suplimentare necesare finalizării investiției.
Începând cu cererea de decontare
nr. 2, beneficiarul este obligat să depună dovada achitării valorii finanțate
din Fondul pentru mediu la cererile

Subvenții pentru camioane CNG și LNG,
în Germania

Ministrul Federal al Transporturilor din Germania, Andreas Scheuer, a
prezentat, în vara acestui an, liniile directoare de finanțare privind acordarea
subvențiilor pentru camioanele eficiente din punct de vedere energetic, cu
emisii scăzute de dioxid de carbon, utilizând gaz natural comprimat (CNG) și
gaz natural lichefiat (LNG).
Sunt eligibile firmele de transport public de marfă înregistrate în Germania,
iar cerea pentru primirea subvenției trebuie depusă înainte de contractarea
autovehiculului.
Subvențiile sunt acordate pentru camioane noi CNG sau LNG, cu masă totală
minimă de 7,5 t și norme de poluare peste standardele impuse la nivel de UE.
Valoarea subvenției per autovehicul este de 8.000 de euro pentru CNG și de
12.000 de euro pentru LNG.
Subvenția este limitată la 500.000 de euro per companie și nu poate depăși
40% din costul vehiculului.
Vehiculele care au primit subvenții trebuie să rămână la beneficiar,
înmatriculate în Germania, timp de cel puțin 4 ani consecutiv.
Numai în 2018, 10 milioane de euro vor fi disponibile pentru acest program
de finanțare, care va funcționa până la sfârșitul anului 2020, existând și
posibilitatea de prelungire.
Noua schemă de subvenționare reduce, în mod semnificativ, creșterea
investiției pe care o presupune achiziționarea camioanelor CNG și LNG și
contribuie la creșterea profitabilității acestora.
În plus, acest program indică faptul că, pentru Germania, gazul natural este,
acum, acceptat ferm ca înlocuitor pentru motorină, pentru sectorul de
transport de marfă. Există aproximativ 900 de stații CNG în Germania, iar
rețeaua stațiilor LNG este în curs de dezvoltare. Prima stație LNG din
Germania a fost deschisă în 2016, la Ulm, iar construcția altor 10 stații a
demarat.
Este de așteptat ca și alte state europene să urmeze exemplul Germaniei.
Amintim faptul că, în ultimii ani, constructorii de camioane au dezvoltat
motoare pe gaz de mare putere, ce pot răspunde solicitărilor specifice
transportului greu.

de decontare anterioare, inclusiv
dovada achitării contribuției proprii.

Monitorizarea
finanțării

Monitorizarea finanțării acordate
în cadrul programului se face de către
structura de specialitate responsabilă
cu monitorizarea implementării proiectelor, pe o perioadă de 3 ani de la înregistrarea raportului de finalizare la
Registratura Autorității.
Este obligatorie înmatricularea permanentă, pe numele beneficiarului, a
autovehiculului nou achiziționat în

cadrul programului, în termen de 90
de zile de la data procesului verbal
de predare – primire a acestuia, precum și asigurarea CASCO a acestora,
pe toată durata de monitorizare.
Beneficiarul va menține investiția
realizată, asigurând mentenanța și
serviciile asociate necesare în perioada de garanție stabilită de către producător. Este interzisă înstrăinarea
sau grevarea cu sarcini a autovehiculului nou achiziționat în cadrul programului, în perioada de monitorizare.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

În România, Denisson Energy, firmă
membră a grupului Antares, și
Asociația Gazului Natural pentru
Vehicule, NGVA România, dezvoltă
proiectul CNG România, care vizează
implementarea a 9 stații de alimentare a
vehiculelor cu gaz natural comprimat
(CNG) de-a lungul coridoarelor paneuropene.
Proiectul, în valoare de 5,2 milioane de
euro, este derulat în cadrul programului
CEF al Agenției pentru Inovație și
Rețele (INEA) a Comisiei Europene și
este cofinanțat de Uniunea Europeană cu 85% din valoarea acestuia.
Detalii despre proiect și stadiile de implementare puteți găsi accesând
www.cngromania.eu.
Notă: Responsabilitatea privind această publicație revine integral autorului.
Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru modul în care sunt utilizate
informațiile publicate.
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Primăriile din marile orașe ale țării au depus, anul acesta, cereri
de finanțare pentru fonduri europene, în scopul achiziționării de
autobuze electrice și tramvaie.

P

rimarul general al Capitalei,
Gabriela Firea, a depus 13 cereri pentru 100 de tramvaie,
100 de autobuze electrice și modernizarea unei linii de tramvai. „Primăria
Municipiul București a depus 13 cereri
de finanțare în cadrul Programului
Operațional Regional 2014 – 2020,
Axa Prioritară 3 – Reducerea Emisiilor
de Carbon în Zonele Urbane bazată
pe Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă, pentru proiecte având ca obiective reducerea emisiilor generate de
transportul rutier motorizat la nivelul
Municipiului și îmbunătățirea eficienței
transportului public de călători”, a
anunțat edilul.

Cereri de
finanțare de
283 de milioane de
euro pentru
București

Valoarea investiției pentru cele 100
de tramvaie este de aproximativ 220
de milioane de euro, din care s-a solicitat asistență financiară nerambursabilă de aproximativ 176,4 milioane de
euro. Noile mijloace de transport vor
fi împărțite să circule câte 12 pe liniile
1, 10, 21, 25 și 32, câte 10 pe liniile
40 și 55, iar 20 de tramvaie, pe linia
numărul 41.
Totodată, primarul Capitalei a depus o cerere de finanțare pentru proiectul de modernizare a liniei de
tramvai pe Bd. Vasile Milea, de la intersecția cu Bd. Timișoara până în dreptul intrării în benzinăria OMV. Valoarea
investiției este de aproximativ 6,14
milioane de euro, din care s-a solicitat
asistență financiară nerambursabilă
de aproximativ 6 milioane de euro.

Pentru achiziționarea a 100 de
autobuze electrice sunt 4 cereri de
finanțare. Din total, 29 de vehicule vor
circula pe traseele 312, 313, 368 și
385, alte 13 autobuze – pe traseele
137 și 138, iar 33 de autobuze – pe
traseele 173, 311, 336, 381, 601, la
care se adaugă 25 de autobuze
electrice – pe traseele 300, 330 și 335.
Valoarea investiției celor 4 proiecte
este de aproximativ 57 de milioane
de euro, din care s-a solicitat asistență
financiară nerambursabilă de aproximativ 56 de milioane de euro.
Toate cererile de finanțare au fost
admise în etapa de evaluare administrativă și a eligibilității și se află în etapa
de evaluare tehnică și financiară.
„De la data deschiderii perioadei
pentru depunerea de proiecte, respectiv 20 septembrie 2017, și până la
depunerea acestora, s-au desfășurat
activități de pregătire a cererilor de
finanțare împreună cu toate documentele aferente (studiu de oportunitate, studiu de trafic etc.)”, a precizat
Gabriela Firea.

ACTUALITATE

Tramvaie și
autobuze electrice

Astra Vagoane
Călători, furnizor de
tramvaie noi pentru
Cluj

Primăria Municipiului Cluj-Napoca a
atribuit companiei Astra Vagoane Călători contractul de livrare a 22 de tramvaie noi, pentru care va plăti 170,17
milioane de lei (36,6 milioane de euro).
Potrivit acordului-cadru, se vor încheia
mai multe contracte subsecvente, în
cadrul cărora pot fi livrate unul până la
trei tramvaie. Un contract subsecvent
poate fi încheiat la fiecare 6 luni sau
mai puțin (de la data semnării acorduluicadru), dar trebuie să se aibă în vedere
termenul de livrare de 11 luni.
Primarul municipiului Cluj-Napoca,
Emil Boc, a depus cereri de finanțare în
valoare de peste 100 de milioane de
euro pentru susținerea transportului electric nepoluant în oraș. În această cerere
de finanțare este cuprinsă și achiziția
celor 22 de tramvaie noi. Astra Vagoane
Arad este unic ofertant în alte două licitații
pentru furnizarea de tramvaie noi, dintre
care 20 la Oradea și 19 în municipiul
Galați. Aceste oferte sunt în curs de evaluare.
Și municipalitățile din alte orașe au
anunțat achiziționarea de tramvaie noi,
la Arad și Timișoara fiind deja lansate
licitațiile, iar la Craiova, Brăila, Ploiești și
Iași aflându-se în diverse etape preliminare.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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Trecerea
la electric,
fără bătăi de cap

INTERVIU

BYD

Având propria producție de baterii și o experiență importantă în
realizarea autobuzelor electrice, BYD este prezent în România ca
urmare a unui parteneriat încheiat între SIXT Group Romania și
BYD Israel. Am discutat despre avantajele autobuzelor electrice
cu Doron Vadai, CEO BYD Israel.

Ziua Cargo: BYD nu este
pentru prima dată în
România...
Doron Vadai: Cu câțiva ani în urmă, a existat o încercare de a intra pe
piața din România, însă rezultatele nu
au apărut, având în vedere că, la acea
vreme, nu exista o piață pentru autobuze electrice. Acum, lucrurile se schimbă. Există fonduri europene destinate
achiziționării de autobuze electrice.
De altfel, există o mare dezvoltare
a segmentului autobuzelor electrice,
în toată lumea și, în special, în China,
dacă privim numerele. La ora actuală,
95% din parcul total de autobuze electrice utilizate la nivel mondial sunt în
China. În acest sens, este elocventă
povestea BYD. Compania este originară din Shenzhen, un oraș aflat în
Sudul Chinei, la Nord de Hong Kong,
cu o populație de aproximativ 13 milioane de locuitori. În urmă cu cinci ani,
municipalitatea a luat decizia ca, în
mod etapizat, până la finalul anului
2017, toate autobuzele utilizate în
transportul public să devină electrice.
Astfel, până la finalul anului trecut,
toate autobuzele diesel au fost înlocuite cu cele electrice. A fost vorba
despre 16.000 de unități și aproximativ
80% dintre acestea sunt BYD.
Europa și-a protejat piața. Motivul
pentru care nu vedem prea multe autobuze electrice în Europa este că
principalii producători europeni nu au
primit subvenții din partea autorităților.
Dacă marii producători ar fi dorit să
intre pe acest segment, ar fi făcut trecerea cu ani în urmă.
Ce aspecte trebuie avute
în vedere de către
operatorii care trec la
autobuzele electrice?

68

Doron
Vadai

Am început colaborarea cu BYD
în Israel în 2008 și avem, deja, o bună
experiență din punct de vedere al
exploatării autobuzelor electrice –
mentenanță și costuri operaționale.
Avem 29 de autobuze BYD, utilizate
în mai multe orașe din Israel.
În ceea ce privește configurația
autovehiculului, urmărim modelele diesel clasic de 12 m lungime, 18 m articulat și varianta de 8,7 m. Întreaga
plajă de configurații oferite de autobuzele diesel este acoperită și de auto-

buzele noastre electrice. Din punct de
vedere al capacității de transport, pentru configurația de 12 m, majoritatea
operatorilor din Israel au optat pentru
36 de scaune, ajungând la o capacitate totală de 86 de pasageri. Sigur,
numărul total de pasageri diferă în
funcție de numărul scaunelor, configurația interioară fiind realizată în funcție
de solicitările operatorilor.
În ceea ce privește distanța de
operare pentru autobuzele electrice,
credem că strategia noastră este cea
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„Cu o producție de peste 100.000 de
unități pe an, BYD este principalul
producător de autovehicule
electrice, la nivel mondial.”

Ce caracteristici au
bateriile utilizate?
BYD își produce singur bateriile,
fiind unul dintre cei mai mari producători de profil, la nivel mondial. Bateriile utilizate pentru autobuze sunt
sigure și oferă un număr important de
cicluri de reîncărcare. Am atins, deja,
6.000 de cicluri în utilizare reală, iar,
la nivel de laborator, testele au arătat
că pot fi efectuate 10.000 de cicluri,
adică mai mult decât perioada totală
de exploatare a autobuzului. 10.000
de cicluri înseamnă peste 20 de ani
de exploatare. Singurul dezavantaj
este densitatea mai scăzută a energiei, însă, la un autobuz, masa nu este
atât de importantă ca la un telefon
mobil, de exemplu. În schimb, îți dorești siguranță și durabilitate. La ora

actuală, utilizăm baterii cu capacitate
de 320 kW/h, având o masă de 2,4 t.
Amplasarea bateriilor diferă, în funcție
de configurația autobuzului. În cazul
modelelor cu două uși, jumătate dintre
baterii sunt amplasate în partea din
spate și jumătate pe acoperiș. În cazul
autobuzelor cu trei uși, crește numărul
bateriilor amplasate pe acoperiș.
Climatizarea este abordată în
funcție de țara unde vor fi operate autobuzele, de clima acesteia.

Ce rază maximă de
operare au autobuzele
BYD?
Conform testelor SORT 2 autobuzul are o rază de operare de 300 km.
Însă experiența ne-a arătat, în orașe
din Israel cu trafic aglomerat, similar
Bucureștiului, că se ating între 230 și
260 km.
Autobuzul utilizează două motoare
electrice, fiecare în legătură cu o roată. Astfel, podeaua coborâtă este prezentă pe toată lungimea autobuzului
și, în plus, avem un nod de rulare de
siguranță – în cazul în care un motor
nu mai funcționează, autobuzul poate
merge cu viteză redusă, pentru a
ajunge la garaj.
Fiecare motor dezvoltă 150 kW,
astfel, vehiculul având în total 300 kW,
o putere destul de ridicată pentru un
autobuz urban.

Sunt necesare investiții
semnificative în
infrastructura de
realimentare a bateriilor?
Recomandăm alimentarea lentă,
pe timpul nopții, la garaj. În acest mod,
avem acces la prețuri reduse ale
electricității. Utilizăm încărcătoare AC
– o cutie de dimensiuni mici, cu două
cabluri, conectată la rețeaua electrică.
Nu este nevoie de invertor. Investițiile
sunt mici în infrastructura de alimentare – aproximativ 4.000 euro/unitate

INTERVIU

mai bună, aceea de a urma modul de
operare al autobuzelor diesel. În mod
obișnuit, acestea din urmă au o rază
de operare cuprinsă între 200 și 250
km/zi. Autobuzele BYD pot asigura
această rază, fără a fi necesară reîncărcarea pe parcursul zilei. Aceasta se
realizează pe timpul nopții, la garaj,
aproximativ 5 ore fiind suficiente pentru exploatarea autobuzului la capacitate maximă, în ziua următoare.
Aceasta este una dintre principalele
diferențe dintre noi și alți producători
de autobuze electrice. Practic, opțiunile variază între a echipa autobuzul
cu mai puține baterii, asigurând realimentări intermediare pe parcursul zilei
și echiparea cu mai multe baterii, eficiente, care permit o singură realimentare în timpul nopții. Diferențele sunt
foarte mari. Ne-am dorit să oferim
operatorilor toate avantajele legate de
electric, fără, însă, a-i obliga să își
modifice modul de operare al flotei
(același program, aceleași trasee...).
Încărcarea rapidă are mari șanse să
creeze dificultăți logistice, întârzieri și,
chiar, blocaje.

de alimentare. La nivel de mentenanță, lucrurile sunt mult mai simple, în
cazul unui autobuz electric. Trebuie
să avem în vedere că majoritatea elementelor de mentenanță, la un autovehicul diesel, sunt legate de motor și
transmisie, elemente care, în cazul
nostru, nu există. Servisarea unui autobuz electric este mai curată și presupune, în special, utilizarea computerului. În următorii 10 ani, service-urile
vor arăta complet diferit.
În ceea ce privește prețul pentru
un autobuz electric BYD, acesta este
aproximativ dublu față de un autobuz
clasic diesel.

Cum vedeți piața
autobuzelor electrice din
România?
Toate licitațiile pentru achiziția de
autobuze ce vor avea loc în următorii
doi ani vor folosi, cel mai probabil,
fonduri europene. Multe orașe au
depus, deja, proiecte în acest sens și
așteaptă să fie aprobate. BYD va fi
prezent la toate licitațiile. Fenomenul
blocării licitațiilor și rezolvarea în instanță a contestațiilor reprezintă o realitate obișnuită și în Israel.
Din informațiile existente, credem
că piața de autobuze electrice în
România se va ridica la 100 de unități,
anul acesta și, în 2019, va fi la același
nivel.

Care va fi termenul de
livrare?
La ora actuală, autobuzele BYD
sunt produse în China și transportate
în Europa cu vaporul. Însă s-a construit o nouă fabrică, în Ungaria, la 50
km de Budapesta, iar producția a demarat anul trecut. Sunt realizate 300
de unități pe an și se va ajunge la 500
de unități. O altă fabrică BYD va începe producția în Franța. Strategia
este aceea de a produce acolo unde
sunt clienții. Și în SUA există o fabrică
pentru piața americană. La fel se
întâmplă și în America de Sud și, de
asemenea, a fost încheiat un parteneriat în Marea Britanie.
Având în vedere capacitatea de
producție relativ scăzută în Europa,
este de așteptat ca orice autobuz comandat pentru România, în următorii
doi ani, să fie produs în China. Astfel,
în medie, termenul de livrare va fi de
aproximativ șapte luni.
Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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MERCEDES-BENZ VISION
URBANETIC

Jos
barierele
dintre marfă
și persoane

În debutul acestei luni, Mercedes-Benz a prezentat
cea mai nouă creație a sa pe segmentul vehiculelor
comerciale, având la bază conceptul de vehicul
complet autonom, electric și modular.

P

remiera mondială, evenimentul care a marcat „dezvelirea”
acestui concept de vehicul, a
avut loc la Copenhaga, unde presa
de specialitate a putut lua contact,
live, cu această parte a unui sistem
de soluții holistice.

Direcția vehiculelor
autonome

Și nu ne referim la modul de a lua
virajele ci la trendul pe care acestea
se află. Prin Vision URBANETIC, este
prezentat publicului un concept revoluționar de mobilitate, ce depășește
ideile deja existente cu privire la autovehiculele autonome, prin eliminarea
limitărilor dintre transportul de persoane și cel de mărfuri. Astfel, permite
transportul la cerere, eficient și sustenabil, al persoanelor și mărfurilor,

70

utilizând o abordare inovatoare, pentru
a răspunde cererii orașelor, a diverselor sectoare de activitate, dar și a
locuitorilor și călătorilor. Acest concept
ajută la diminuarea fluxurilor de trafic,
eliberează infrastructura din oraș și
contribuie la îmbunătățirea calității
vieții urbane.

Conceptul
URBANETIC

La baza dezvoltării acestui
concept a stat ideea de sharing – pasagerii care au o destinație similară
călătoresc în același autovehicul, companiile din diferite sectoare de activitate transportă bunurile în aceleași
autovehicule. Asociat cu transportul
complet automatizat și fără șofer,
soluția prezentată de producătorul din
Stuttgart reduce traficul, emisiile și

contribuie la îmbunătățirea calității
vieții urbane. Drumurile și zonele de
parcare pot fi eliberate, creând un spațiu nou pentru proiectarea și designul
urban.

Parte a unui sistem
holistic de soluții

Acest prototip de vehicul abordează viitoarele provocări urbane și oferă
soluții inovatoare. Conceptul vizionar
se bazează pe un șasiu autonom, cu
transmisie electrică, pe care pot fi
atașate diferite module, pentru transportul de persoane sau de mărfuri. Ca
autovehicul pentru transportul de persoane, Vision URBANETIC are modulul tourer, ce oferă spațiu și confort
pentru 12 persoane – 8 pe scaune și
4 în picioare. Secțiunea din spate este
un spațiu închis, care protejează
pasagerii cu un fel de cocon. Aceștia
nu pot fi văzuți din exterior și se pot
bucura de intimitate. Zona centrală
din apropierea ușii este rezervată
pasagerilor care stau în picioare, care
efectuează călătorii scurte. Secțiunea
frontală este deschisă și este înconjurată de elemente de sticlă. Turiștii
care stau aici, de exemplu, se pot
bucura de vederea orașului. Absența
cabinei șoferului oferă și mai mult
spațiu interior. Volanul, pedalele,
bordul și întregul cockpit vor rămâne
de domeniul trecutului. Spațiul poate
fi, așadar, folosit pentru a permite
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transportul unui volum mai mare de
mărfuri sau a unui număr mai mare
de pasageri.
Modulul furgon are un spațiu
generos de încărcare, echivalentul a
zece europaleți, spațiu facilitat de
podeaua Cargo Flex Floor. Această
suprafață de încărcare împarte spațiul
pe două niveluri. Dacă în spațiul de
încărcare este necesară înălțimea
maximă, podeaua de separare poate
fi pliată în lateral. Volumul spațiului de
încărcare este de 10 mc, în timp ce
lungimea este de 3,70 m, din lungimea
totală a autovehicului, de 5,14 m.
Totodată, acest concept dispune de
o infrastructură IT încorporată, care
analizează, în timp real, cererea și
oferta dintr-o zonă delimitată. Rezultatul este o flotă autonomă, cu trasee

planificate flexibil și eficient, conform
necesităților de transport. Toate aceste
caracteristici poziționează acest vehicul ca un concept inovator al viitorului mobilității urbane.

Înlocuirea
contactului vizual

Comunicarea în trafic nu se rezumă doar la indicatoare și semne de
circulație, conducătorii de autovehicule
comunicând între ei prin semne sau
chiar contact vizual. Vision URBANETIC
vine cu o interfață inovatoare om –
mașină (HMI), care facilitează comunicarea și posibilele interacțiuni dintre
autovehicul, pasageri, cicliști și mediu.
Ecranele LED din modulul tourer permit
pasagerilor să identifice autovehiculul

Vision URBANETIC alocat lor. Camerele din partea dreaptă a autovehiculului
și senzorii 360° detectează pietonii sau
cicliștii din imediata vecinătate (o distanță cuprinsă între 30 cm și 2 m), iar
sistemul digital utilizează LED-urile de
la exterior pentru a proiecta silueta persoanei în partea laterală a autovehiculului.

Concepte de
mobilitate din viitor

Orașul anului 2036, în viziunea
Mercedes-Benz, va avea mai puțin
trafic rutier și zgomot, asociat cu un
nivel în creștere al mobilității. Acolo,
traficul va funcționa conform unei noi
ordini fundamentale. Transportul persoanelor și al bunurilor s-a separat, în
mare parte, de rețeaua de trafic din
prezent. Mobilitatea nu mai este definită de întrebarea cum să ajungi cel
mai bine de la punctul A la punctul B,
cu mijloace de transport predefinite.
Conceptele viitoare de mobilitate, cum
este Vision URBANETIC, vor schimba
în mod fundamental perspectiva și vor
pune accent pe modul de acoperire a
unei rute, utilizând o combinație preferată de moduri diferite de transport,
cât mai confortabil, ieftin și rapid
posibil.

Alexandru STOIAN

Copenhaga, DANEMARCA

alexandru.stoian@ziuacargo.ro

septembrie 2018 ..........................................................................................................................................

71

INEDIT

OLTCIT

Continuăm cu prezentarea vehiculelor românești ce au marcat
istoria transporturilor autohtone. După RATA și ARO, a venit rândul
Oltcit-ului să adune cititorii în jurul poveștii sale.

C

hiar dacă nu mai discutăm
despre un vehicul comercial,
precum în edițiile trecute ale
rubricii, ci de un turism, Oltcit-ul a
reprezentat o bornă importantă pentru
piața autohtonă de vehicule.

Parteneriatul cu
Citroën

Prima „cărămidă” a fost pusă în
1976, când țara noastră a încheiat un
parteneriat cu Citroën, producătorul
francez de automobile. Ulterior semnării acestui parteneriat, un an mai
târziu, în 1977, începe construcția unei
fabrici ce avea ca scop producerea
unui automobil de dimensiuni mici,
așa cum conducătorul țării se presupune că ar fi dorit – un vehicul de
oraș, economic. Compania creată era
deținută 36% de francezi și 64% de
partea română. Uzina ce s-a construit
la Craiova a fost una de ultimă generație, la acea vreme, iar toate piesele
erau aduse direct din Franța. Suprafața acoperită de uzină era de 350.000
mp, cu peste 114 ha de teren.

Producția de serie

Deși fabrica a fost construită în
1977, producția autovehiculelor a
demarat abia în 1980, din cauza unor
întârzieri, iar primele mașini au ieșit pe
piață în 1981. Cu toate că reprezentanții Citroën au impus un caiet de
sarcini, acesta nu a fost îndeplinit, nici
ca volum și nici calitativ, chiar dacă au
adus licența de producție, planurile,
precum și linii de asamblare și, în plus,
exista și înțelegerea că vor achiziționa
produsul craiovean și îl vor distribui pe
piețele vestice.
Au fost produse 5.400 de exemplare în 1983, 37.000 în 1984, 30.000
în 1985 și doar 16.000 în 1986. În
total, între 1981 – 1993, au fost produse circa 200.000 de unități. Deși se
dorea exportul, care aducea valută
forte, realitatea a fost un pic diferită,
exportându-se doar 60.184 de exemplare, sub forma modelului Axel, cauza
fiind faptul că mașina, deși era un SF
pentru România, pentru piețele vestice
era deja „depășită”, la momentul în
care au luat avânt exporturile. În plus,
calitatea slabă a subansamblelor realizate în România și-a spus, și ea,
cuvântul.
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ceau, cel puțin scriptic, un consum mic
pentru acele vremuri, 6,8 l/100 km.

Revoluția tehnologică
franțuzească

În bijuteria tehnologică ridicată în
Oltenia, s-au construit mai multe versiuni ale acestui automobil. Baza era
un model hatch-back, în 3 uși, ușor
(835 – 875 kg), cu o suspensie față
progresivă, în trei trepte, cu lamă de
flexiune transversală, bară de torsiune
longitudinală și amortizoare. Din punct
de vedere tehnic, remarcăm faptul că
motorul era de tip boxer, iar răcirea
acestuia se făcea cu aer. Deși avea
dimensiuni reduse, 3,73 m lungime,
1,54 m lățime și 1,43 m înălțime,
Oltcit-ul era o mașină surprinzător de
încăpătoare. Bordul era unul inedit,
fără manete, dar cu doi sateliți laterali,
volanul avea o singura spiță, scaunele
erau confortabile, iar volumul portbagajului, de 300 litri, era unul satisfăcător pentru o mașină de dimensiuni
mici.

Oltcit Special

Prima versiune a fost modelul Special. Acesta era echipat cu un motor
provenit de la Citroën Visa, avea o
capacitate cilindrică de 652 cmc,
aprindere electronică integrată și putea
atinge o viteză maximă de aproximativ
122 km/h, exploatând la maximum cei
34 de CP pe care motorul boxer, cu
cei 2 cilindri ai săi, cuplat la cutia de
viteze în 4 trepte, îi producea la turația
de 5.250 rpm. Cuplul motor maxim pe
care modelul Special îl dezvolta era
unul de 49 Nm la 3.500 rpm, extrem
de mic. Totuși, aceste elemente adu-

Oltcit Club 11

Cel mai popular model, însă, a fost
Club. Acesta era echipat cu un motor
ceva „mai aproape de adevăr”. În primul rând, nu mai avea 2 cilindri, ci 4,
iar capacitatea lor era, acum, de 1.129
cmc. Puterea dezvoltată număra 57
CP, la 6.250 rpm, iar cuplul motor
însuma, acum, 79 Nm la 3.500 rpm.
Nu „din cale-afară”, dar suficient pentru cerințele acelor vremuri. Proporțional cu creșterea de putere, vine și
răspunsul în viteza maximă crescută,
la 149 km/h, dar și în consumul de
combustibil. Oficial, acesta este de
8,1 l/100 km, dar, după cum spuneam,
Oltcit-ul a fost o mașină „altfel” și carburatorul dublu-corp din dotare ținea
să iasă și el în evidență, deschizând
ambele camere de ardere după o anumită turație și, atunci, discutam de un
consum cu două cifre. Acest model,
Club, a fost și el, la rândul lui, produs
în mai multe variante. 11 R, 11 RL, 11
RM, 11 RT. Diferența dintre R si RL
sunt dotările, spoilere, bandouri laterale, tapițeria de pe stâlpii interiori,
centurile de siguranță pretensionate
etc. Modelul RM era echipat cu discuri
de proveniență Dacia pe față, iar pe
spate de Oltcit, iar modelul RT avea
discuri de Dacia pe față și tamburi de
Dacia pe spate. Modelele RM si RT
au roți de Dacia și frâna de mână este
pe spate, pe când, pentru celelalte
modele, este pe puntea față.

Oltcit Club 12 TRS

Ultimul produs adevărat al fabricii,
lansat în 1990 și stopat în 1994, acesta trebuia să fie o evoluție a modelului

INEDIT

Deși fusese conceput pentru a fi „economic”, Oltcit-ul, mai ales din gama Club
R, avea să dea mari bătăi de cap proprietarilor. Unul dintre prietenii mei își
amintește – nu fără nostalgie – de consumurile de 23-24 l/100 km, prin orașe,
cauzate de carburatorul care se deregla la două săptămâni o dată... Sau de
„copioasele” guri de benzină „savurate” în încercarea de a porni mașina după o
săptămână de ședere, când pompa mecanică de combustibil refuza să-și facă
treaba... Sau de delcoul care te lăsa, la propriu, cu dosul în baltă... Dar și de cât
de ușor era să îl conduci, cât de nervos era demarajul și cât de confortabil era,
totuși, Oltcit-ul nostru cel de toate zilele, o mașină care, dintr-un motiv sau altul,
nu te lăsa să te plictisești niciodată.

Club 11. Motorizarea era una un pic
mai puternică, iar cutia de viteze avea
5 rapoarte. Propulsorul avea, acum,
o capacitate de 1.299 cmc, puterea
maximă dezvoltată era de 61 CP la
5.500 rpm, iar cuplul motor atingea
96 Nm la 3.250 rpm. Bineînțeles,
crescuseră și performanțele, mașina
putând să atingă 157 km/h, cu un consum de 7,3 l/100 km, optimizat față de
Club 11. Se diferenția de celelalte versiuni prin performanțe, dar și dotări,
precum spoiler, eleron, jante din aliaj
ușor, banda de protecție laterală etc.
Totuși, a fost produs după ce francezii
și-au luat mâna de pe uzina craioveană, iar nivelul calitativ al TRS-ului a
lăsat mult de dorit.

Oltcit Club 12 CS

Pentru puțin timp, a fost produsă
și o variantă comercială a acestui vehicul, CS. O camionetă cu două locuri,
motor de 1.299 cmc și o cutie de viteze în 5 trepte, cu rapoarte care favorizează puterea. Acest model a fost
echipat cu bare de torsiune mai groase pe spate, pentru a rezista unei încărcături mai mari.

Apusul

După 1990, partea franceză s-a
retras și, atunci, a început declinul adevărat. Producția a continuat până în
1996, sub numele de Oltena. În 1994,
fabrica fost preluată de către Daewoo,
urmând să producă acolo alte vehicule
destinate publicului din România.

Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Sursa: wikipedia.com,
forum.oltcit.ro,

facebook.com/oltcit
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13 SEPTEMBRIE

CALENDAR

Bătălia din Dealul Spirii

Bătălia din Dealul Spirii (13 septembrie 1848, pe atunci lângă București) a fost
ultima confruntare armată disputată pe teritoriul românesc dintre structuri
militare ale Țării Românești (Batalionul 2 Infanterie din Regimentul 2 Linie
Infanterie, Compania a 7-a din Regimentul 1 Linie Infanterie și compania de
pompieri condusă de căpitanul Pavel Zăgănescu) și un corp de armată otoman.
În prezent, data de 13 septembrie este stabilită ca fiind Ziua Națională a
Pompierilor, ca o comemorare a jertfei acestora în celebra bătălie.

R

evoluția de la 1848 în Țara
Românească a avut, inițial,
succes. La începutul verii,
principele Bibescu a abdicat, după ce
guvernul revoluționar a preluat puterea. Revoluționarii munteni își propuneau, printre altele, emanciparea clăcașilor și a evreilor, eliberarea robilor
țigani, guvernarea în acord cu principiul separării puterilor în stat, limitarea
puterii domnești și crearea unei gărzi
naționale. Guvernul a încercat să implementeze aceste reforme democratice, dar adversarii revoluțiilor de la
1848, și anume marile imperii europene, au intervenit. Astfel, la 13 septembrie 1848, trei puternice coloane militare otomane au pătruns în București,
după arestarea fruntașilor revoluționari
și zdrobirea rezistenței poporului neînarmat. În fața celei de-a treia coloane otomane, comandată de Kerim –
Pașa, au stat trupele aflate sub comanda colonelului Radu Golescu, comandantul Garnizoanei București.

Desfășurarea
evenimentelor

Colonelul Radu Golescu concentrase, în Dealul Spirii, Batalionul 2 din
Regimentul 2 Linie Infanterie și Compania a 7-a din Regimentul 1 Linie,
punându-le sub comanda maiorului
Nicolae Greceanu. Spre aceste trupe
se îndrepta și compania de pompieri
de sub comanda căpitanului Pavel

Zăgănescu. Căutând să prevină rezistența unităților militare, Locotenența
domnească instaurată de trupele intervenționiste a dat ordin de predare a
cazărmii Alexandria. Ostașii români
au dat dovadă de un puternic spirit
antiotoman, reliefat, inițial, în atitudinea colonelului Radu Golescu, care,
la cererea lui Kerim – Pașa de a-și
dezarma ostașii, a răspuns, cu mândrie, că „datoria unui soldat este să
moară cu arma în mână și că mai mulțumit este în acest caz decât să se
vadă dezarmat”. Surprins plăcut de
acest răspuns, comandantul turcilor,
Kerim – Pașa, ordonă retragerea
trupelor otomane spre oraș, până la
reglementarea pe cale diplomatică a
situației tensionate create. Pe drumul
de întoarcere, acestea s-au întâlnit cu
compania de pompieri comandată de
căpitanul Pavel Zăgănescu. La apropierea acesteia de cazarmă, s-a produs un incident care avea să ducă la
începerea unei adevărate bătălii. Infanteria și artileria otomană erau
masate în apropierea cazărmii, în
preajma unui podeț care îngusta mult
calea companiei de pompieri. La
trecerea acesteia, Sublocotenentul
Bălășan l-a atins cu cotul pe un artilerist turc. Incident aparent fără importanță, dar ura crâncenă dintre români
și turci a făcut ca acest incident să
degenereze. Sublocotenentul român
a fost lovit de un maior turc cu latul
sabiei. Ofițerul român a tras două

focuri de pistol, întâi asupra maiorului
turc (pe care l-a ucis), apoi asupra lui
Kerim – Pașa (căruia i-a ucis calul).
În evenimente au intervenit ostașii români, pentru a-și apăra comandantul.
Trupele otomane atacă violent compania de pompieri, care opune o puternică rezistență, străpunge liniile inamice și reușește să continue lupta alături
de ostașii aflați în cazarma Alexandria
din Dealul Spirii. După o luptă crâncenă ce a durat aproximativ două ore și
jumătate (de la 4:30 după-amiază până
la 7:00 seara), trupele române au fost
împrăștiate, militarii turci au pus stăpânire pe București iar Revoluția de la
1848 din Țara Românească a fost
înăbușită.

Ecouri în prezent

Chiar dacă Bătălia din Dealul Spirii
s-a încheiat cu înfrângerea trupelor
române, totuși, din punct de vedere istoric, această luptă consfințește dorința națională de autodeterminare,
chiar dacă acest lucru presupune însăși jertfa supremă.
Pentru comemorarea eroilor pompieri căzuți în luptă, pe Dealul Spirii a
fost ridicat, în anul 1901, Monumentul
Eroilor Pompieri din București, monument cu un trecut la fel de zbuciumat
ca și evenimentele a căror memorie
o reprezintă.
Ziua de 13 septembrie a fost sărbătorită, mai apoi, ca fiind Ziua Pompierilor din România, însă a fost legal
oficializată începând din 1953. (Sursa:
Wikipedia)

Adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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