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de cost este analizat și optimizat,
performanțele fiecărui angajat sunt ușor
de cuantificat, iar discuțiile cu clienții pot
fi foarte detaliate.
O asemenea companie nu numai că
știe câți kilometri trebuie să parcurgă fiecare camion, în fiecare zi, dar orice disfuncționalitate este semnalată chiar în ziua
și, eventual, la ora la care apare problema.
Pentru asemenea firme, calendarul este
precis:
Ieri, fiecare client a fost analizat și s-a
renunțat la cei cu profitabilitatea redusă.
Astăzi, se încearcă creșterea numărului de kilometri parcurși (plătiți).
Mâine, programul șoferilor va fi analizat, pentru optimizarea activității, respectând cadrul legal.
Iar, într-un viitor nu foarte îndepărtat,
panoul de bord al acestor companii va
deveni automat. Factorii de decizie vor fi
avertizați doar la nevoie. Un asemenea
instrument, în mâinile unor oameni cu
experiență... o asemenea firmă va avea
un avantaj imbatabil și va putea atrage,
în continuare, șoferi. Celelalte firme... vor
promite, în continuare, salarii mari, însă,
pentru a le obține, șoferii vor trebui să
conducă până la limită și, poate, dincolo
de aceasta.
Și mai trebuie spus ceva. Dacă implementezi acest tablou de bord astăzi,
el va produce efectele scontate abia peste
doi ani.
Acum, suntem în plină „partidă de
vânătoare” – sunt căutați cei mai buni
oameni și cele mai bune instrumente.
Firmele care nu prind nimic...
Sunteți, probabil, curioși ce s-a întâmplat cu postul „pirat” de radio. Poate credeți
că, până la urmă, „șarada” nu a mai mers
și autoritățile au decis să îi închidă? Nici
vorbă, suntem în România și, aici, a merge
înainte este o chestiune de „voință” și nu
neapărat de legalitate. Însă proprietarul a
oprit activitatea, la un moment dat. A
considerat că nu mai merită efortul –
controalele s-au îndesit, veniturile au
scăzut, posturile legale au devenit mai
bune, iar pretențiile angajaților... În
perioada de „vârf”, a considerat că nimic
nu îl poate opri – pusese la punct combinația perfectă, dar vremurile se schimbă... iar el nu a văzut semnele.
Mă întreb... ați simțit intensificarea
controalelor în ultima vreme?

EDITORIAL

Organizator

e la începutul anilor 2000, un prieten apropiat își găsise meseria
perfectă (pentru prima tinerețe)...
era DJ la un post de radio. Sigur, respectivul post de radio emitea ilegal și se concentra pe localitățile din apropiere de
București. Ziua era postul local de radio
(sau am putea să îi spunem postul comunal), iar noaptea discotecă. Aranjamentul
era perfect.
Bineînțeles, controalele nu lipseau,
însă proprietarul găsea întotdeauna „soluții”. Mai mult decât atât, pentru a ieși bine și partea oficială a controlului, exista,
întotdeauna, pregătit un aparat de emisie
stricat, care era predat inspectorilor, pentru confiscare. Toată lumea era mulțumită.
Presupun că posturile legale de radio
se întrebau cum de „pirații” pot rezista pe
piață. Însă, în același timp, „pirații” își
puneau aceeași întrebare. Cum puteau
supraviețui posturile legale, atât de afectate de piraterie, în condițiile în care trebuiau să plătească licențe, salarii la „alb”,
taxe și impozite, să respecte normele
legale privind emisia... să respecte timpii
de conducere și odihnă, să nu meargă cu
supratonaj...? Ups! Am trecut, fără să îmi
dau seama, la transporturi.
În transporturi, astăzi, este foarte greu
să fii 100% legal. Știm asta! Însă, ce se
va întâmpla în viitor? Iată un scenariu:
Nevoia de șoferi va continua să crească și, o dată cu asta, veniturile acestora.
Indiferent că discutăm de salarii, diurne
sau alte metode de atragere și motivare,
costurile transportatorilor cu forța de muncă vor continua să crească, și doar firmele
care țin pasul vor putea să se dezvolte.
Astăzi, este, în continuare, mai ușor
pentru o firmă care nu respectă legislația
privind timpii de conducere și odihnă să
mențină venituri ridicate pentru șoferi. Pe
un parcurs internațional, un singur șofer
poate ajunge la o medie lunară de 13.000
de kilometri (sau chiar mai mult) și, astfel,
își poate asigura, să spunem, un venit de
2.000 de euro. Trebuie, doar, să aibă îndemânarea de a folosi aparatele tot mai „ergonomice” și „intuitive” pentru manipularea tahografului.
O firmă care nu apelează la asemenea mijloace abia reușește să atingă
11.000 km, lunar, pentru un camion. Și,
totuși, se descurcă. În ce mod? Primul
pas este legat de crearea unei structuri
manageriale competitive. Am discutat și
cu alte ocazii despre atragerea de manageri „corporatiști” de către firmele de transport, iar tendința este în creștere. Astăzi,
cele mai importante poziții par a fi: director
general sau executiv, director comercial,
director de resurse umane și director
financiar. Posturi care, cu puțin timp în
urmă, erau deținute, în exclusivitate, de
patron și, eventual, de membri ai familiei...
O dată cu venirea noilor manageri,
sau imediat după, sunt întărite soluțiile IT
utilizate. Cifrele sunt precise și deciziile
sunt luate în consecință. Fiecare element

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

Împreună mișcăm lucrurile!
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TAXA FRANCEZĂ DE
TRANZIT PRIVIND
CAMIOANELE STRĂINE
În acest număr al revistei Ziua
Cargo, ne vom opri asupra
unui subiect sensibil în ceea
ce privește transportul
internațional desfășurat pe
teritoriul francez. Este vorba
despre introducerea unei noi
taxe de tranzit. Dacă vă
aduceți aminte, în anul 2014,
se dorea introducerea unei
taxe ecologice. Inițiativa a
fost, însă, abandonată, după
mai multe luni, în urma
intervenției grupului de
transportatori francezi
„Bonnets Rouges”, din
regiunea Bretania. În prezent,
ministrul Transporturilor
promovează, împreună cu
ministrul Tranziției Ecologice,
un proiect de introducere a
unei noi taxe pentru
transportatorii străini, care
tranzitează Franța. Guvernul
se bazează pe modelul
elvețian, unde societățile de
transport sunt obligate să
achiziționeze o vinietă anuală,
care costă aproximativ 40 de
euro. Ministrul Tranziției
Ecologice, Francoise de Rugy,
vorbește, deocamdată, despre
aplicarea acestei măsuri doar
pentru camioanele străine,
justificând că majoritatea nu
își face nici măcar plinul de
combustibil pe teritoriul
francez, situație în care nu
suportă taxa pe carburant și
uzura autostrăzilor din Franța.
Din cele spuse de Francoise
de Rugy, nu putem decât trage
o singură concluzie, și anume
umplerea buzunarelor

ATENȚIE
LA PACHETUL
MOBILITATE!

UNTRR solicită Ministerului
Transporturilor și Reprezentanței
Permanente a României la UE să
continue să susțină interesele
transportatorilor români și să se
opună ferm propunerilor
periculoase privind Pachetul
Mobilitate 1 ale actualei Președinții
Austriece la Consiliul UE. Potrivit

6

CUGETARE
„Cine nu dă câinelui pâine,
da lupului oaia..”
Proverb românesc

bugetului de Stat, pe spinarea
societăților străine, în special
a celor din Europa de Est.
Această nouă taxă este
nejustificată – după cum știți,
de fiecare dată când utilizați o
autostradă pe teritoriul
francez, plătiți și plătiți foarte
scump. În acest moment,
proiectul privind vinieta este
în discuții, dar, cu siguranță,
va intra în vigoare începând
cu anul 2020. Întrebarea pe
care o punem este: sunt
marile grupuri de transporturi
din Franța pregătite să
mărească tarifele pentru
transportatorii din Europa de
Est?
Societatea Grap International
oferă consultanță, în special în
domeniul transporturilor, pe
teritoriul statelor Franța și
Belgia, încercând să vină în
ajutorul operatorilor de profil
care își desfășoară activitatea
pe teritoriul acestor țari.

Pascale RICAILLE

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

UNTRR, aceasta a prezentat un
proiect periculos de compromis cu
privire la aspectele majore
nerezolvate în cadrul primului
pachet de mobilitate, modificând
propunerile Comisiei Europene în
direcția dorită de Alianța Rutieră a
Statelor Vest-Europene. Este
vorba de propunerea inacceptabilă
privind aplicarea directivei detașării
lucrătorilor la toate operațiunile de
transport rutier internațional, cu
exceptarea operațiunilor de
transport rutier bilateral definite

extrem de restrictiv de către
Președinția Austriacă. UNTRR
subliniază că această propunere
urmărește reducerea semnificativă
a transporturilor rutiere
internaționale operate de
transportatorii români în UE, cu
consecințe negative asupra
economiei României, în condițiile
în care transportul rutier de mărfuri
este principalul contribuitor la
exportul de servicii al României,
conform BNR. O altă propunere
inacceptabilă este cea de
restricționare a cabotajului, prin
introducerea unei perioade de
„răcire”(cooling off) de 14 zile,
după ultima operațiune de cabotaj,
înainte ca un transportator român
să poată efectua alte operațiuni de
cabotaj în același stat membru, cu
același vehicul. Totodată, UNTRR
și-a exprimat îngrijorarea privind
propunerile Președinției Austriece
legate de obligația întoarcerii
acasă a șoferilor profesioniști,
precum și privind retro-echiparea
camioanelor cu noul tahograf
inteligent, generând costuri
nejustificate transportatorilor
români, legate de interesul Statelor
Alianței Rutiere de a utiliza
tahograful inteligent ca instrument
de control pentru detașare și
cabotaj.

ANAF A ACTUALIZAT
GHIDUL CASELOR DE
MARCAT

ANAF a actualizat, pe site,
„Ghidul cu privire la înregistrarea
informațiilor privind aparatele de
marcat electronice fiscale, precum
și la emiterea Certificatului de
atribuire a numărului unic de
identificare – în etapa
pre-operaționalizare Registru”.
Ghidul a fost completat prin
introducerea unui subcapitol cu
exemplificarea modalității de
accesare a serviciului Spațiul
Privat Virtual pentru transmiterea
Formularului C801, din cadrul
secțiunii Depunere Declarații. De
asemenea, au fost introduse
clarificări privind fiscalizarea
aparatelor de marcat electronice
fiscale precum și precizări
referitoare la aparatele de marcat
electronice fiscale adaptate.
Documentele necesare solicitării
și atribuirii numărului unic de
identificare a aparatelor de marcat
electronice pot fi depuse online
SPV. Operatorii economici pot
obține certificatul în aproximativ
3 minute.
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Despre recrutarea
dispecerilor

Spune-ți părerea!

1. Găsirea de dispeceri cu experiență, prin intermediul
cunoștințelor din piață.
2. Angajarea de agenții specializate în recrutare.
3. Site-uri specializate în anunțuri de angajare.
4. Social media, în special Facebook.
5. Atragerea de tineri fără experiență, care să fie pregătiți în
cadrul firmei.

Despre recrutarea
șoferilor
M
otivarea angajaților să atragă șoferi noi în firmă pare a
fi cea mai bună metodă de
recrutare, conform a 47% dintre cei
care au răspuns la întrebarea lunii septembrie: „Care este cea mai bună me-

todă de recrutare a șoferilor profesioniști?”. Site-urile specializate în anunțuri continuă să reprezinte un furnizor
important de șoferi noi, conform a 23%
din răspunsuri, în timp ce social media
(în special Facebook) a atras 13 pro-

cente. Angajarea de agenții specializate
în recrutare reprezintă cea mai bună
soluție în opinia a 7% din respondenți,
în timp ce 10% au optat pentru afișajul
stradal (bannere, postere, panouri
electronice etc.), în zone cu potențial.

ulți consideră că, dacă
au încheiat un contract
de asigurare și au primit
o poliță de asigurare, chiar sunt
asigurați. Din păcate, nu este așa.
Asigurarea (contractul de asigurare) trebuie să acopere cel
puțin valoarea mărfurilor transportate. Conventia CMR, prin art. 23,
limitează răspunderea transportatorului (și, astfel, și asigurarea sa)
la a acoperi limitat dauna apărută.
În practică, sunt din ce în ce
mai multe situații în care marfa
valoarează mai mult decât greutatea sa, iar asigurarea despăgubește la kilogram, și nu la valoare.
În plus, în situația unui grupaj,
asigurarea este, de cele mai multe
ori, per total, și nu individual.

SFATUL AVOCATULUI

Asigură-te că
EȘTI asigurat
M

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

Î N T R E BA R E A LU N I I

Care este cea mai bună metodă de atragere a dispecerilor în firmă?

avocat George IACOB-ANCA
george@iacob-anca.ro

SCA IACOB-ANCA & ASOCIAȚII
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FORD F-MAX – CAMIONUL ANULUI 2019
Noul F-Max, produs de către
Ford Trucks, a fost desemnat
International Trucks of the
Year 2019, de către un juriu
format din 23 de jurnaliști din
domeniul vehiculelor
comerciale din Europa.
Trofeul i-a fost înmânat lui
Haydar Yenigün, director
general al Ford Otosan, în
timpul zilei presei din cadrul
ediției din acest an a târgului
IAA Hanovra. Cu un scor de
126 de voturi, noul F-Max a
concurat împotriva seriilor
L&P ale Scania și a gamelor
FH/FM pe gaz natural lichefiat,
ale Volvo Trucks. Membrii
juriului au apreciat eficiența și
caracteristicile lanțului
cinematic al modelului, care
includ funcții precum
Eco-Roll, Adaptive Cruise
Control (ACC) și Predictive
Cruise Control – bazat pe

NOUL SPRINTER,
DISPONIBIL ȘI ÎN
ROMÂNIA

Design fascinant, siguranță la cel
mai înalt nivel, rentabilitate
maximă, funcționalități dedicate
clienților și un pachet de soluții de
conectivitate care duc sistemul de
infotainment și aplicațiile într-o
nouă eră: cea de a treia generație
a Mercedes-Benz Sprinter
redefinește standardul segmentului
de autovehicule comerciale ușoare
de dimensiuni mari. Noua generație
telematică, disponibilă și pe Noua
Clasă A, asigură baza perfectă
pentru toate nevoile logistice și de
transport. Noul Sprinter
demonstrează atât adaptabilitatea
sa deosebită în ceea ce privește
conectivitatea, cât și integrarea în
segmentul său de utilizare și la
cerințelor clienților. Versiunile de
caroserie Furgon, Tourer, pick-up,
sașiu, cap-tractor, trei configurații
diferite de tracțiune – inclusiv, în
premieră, tracțiune pe puntea din
față - variantele diferite de cabină,
de lungime a caroseriei, tonaj,
înălțime a compartimentelor de
încărcare și numeroasele opțiuni

8

GPS. Modelul este echipat cu
un motor Ford Ecotorq Euro 6,
cu șase cilindri în linie, 12,7 l,
500 CP, în combinație cu o
cutie de viteze automatizată
ZF TraXon, cu 12 trepte.
Cabina oferă o podea plană, o
lățime de 2,5 m și o înălțime
interioară de 2,16 m, o
capacitate mare de stocare și
un bord stil cockpit, cu afișaj
digital, precum și o platformă
de conectare care a atras
multe laude, denumită
ConnecTruck.
de individualizare, toate acestea
permit configurarea autovehiculului
într-o gamă largă de posibilități.
Astfel, pot fi configurate peste
1.700 de variante ale noului
Sprinter, mult mai multe decât în
cazul modelului precedent. Noul
Sprinter este disponibil în
showroom-urile centrelor autorizate
Mercedes-Benz din țară. Noul
Sprinter Șasiu, având tracțiune pe
puntea din față, poate fi achiziționat
la prețuri începând de la 18.655
Euro pentru modelul 211 CDI FWD
și de la 21.197 Euro pentru modelul
311 CDI FWD, în timp ce Sprinterul
Furgon, tracțiune față, este
disponibil pentru achiziții la prețuri
începând de la 19.393 Euro pentru
modelul 211 CDI FWD și de la
21.880 Euro pentru 311 CDI FWD.

RENAULT MASTER Z.E. –
INTEGRAL ELECTRIC

Renault Master Z.E. este, acum,
disponibil spre vânzare în rețeaua
de dealeri Renault Trucks. Oferind
acces la zonele interioare ale
orașelor – chiar și la cele cu restricții
stricte de trafic – acest vehicul

integral electric reprezintă soluția
perfectă pentru profesioniștii care
lucrează în mediul urban. Acest
vehicul utilitar integral electric
propune șase variante – patru de
panel van și două de șasiu-cabină –
pentru a îndeplini diversele cerințe
ale profesioniștilor care lucrează în
mediul urban. Acesta oferă acces în
zonele din centrele orașelor, chiar și
în cele cu restricții drastice de trafic.
Renault Master Z.E. se laudă cu o
autonomie în utilizare reală de 120
km și poate fi poate fi reîncărcat
complet în numai șase ore. Volumul
său de încărcare este similar cu al
unui Renault Master diesel
convențional, bateriile fiind montate
sub scaunele față. Pentru a proteja
atât șoferul, cât și încărcătura și
pentru a garanta siguranța celor
care lucrează în orașe, Master Z.E.
este echipat standard cu o cameră
pentru marșarier, un radar și o
oglindă retrovizoare cu grad înalt de
vizibilitate. Vehiculele sunt dotate,
de asemenea, cu un sistem de
alertare vocală Z.E., pentru a
avertiza pietonii că se apropie
vehiculul, la o viteză între 1 și
30 km/h.

100 DE CAMIOANE
ACTROS, PENTRU
CENTENAR

Mercedes-Benz România – divizia
Trucks va produce o ediție limitată
de 100 camioane Actros, inspirate
de preferințele și nevoile șoferilor
români – 100 Actros Legendary
Trucks. Acestea vor fi disponibile la
comandă în două configurații, fiind
concepute special din punct de
vedere al confortului, siguranței și
al condițiilor financiare atractive.
Cele 100 Actros Legendary Trucks
(1848 LS și 1845 LSNRL) vor avea
motoare OM 471, 6 cilindri în linie,
12,8 l, 476 CP respectiv 449,
cabină BigSpace, podea plană, cu
suspensie confort (pneumatică) și
cutie de viteze Mercedes
PowerShift 3 – automată, cu 12
trepte, cu Predictive Powertrain
Control. Totodadă, în dotarea
acestor camioane ediție limitată,
regasim și un computer Fleetboard,
AC în staționare, scaun șofer și
pasager cu suspensie confort,
dispozitiv de măsurare a sarcinii pe
punte și multe altele. Comenzile
pentru cele 100 de camioane din
ediția limitată pot fi deja plasate,
campania fiind valabilă până la 31
decembrie 2018, în limita stocului
disponibil. Camioanele urmează să
fie livrate până la sfârșitul anului.
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Transportul rutier
de mărfuri a crescut

Transportul rutier de mărfuri a înregistrat un trend ascendent, în
prima jumătate a acestui an, comparativ cu semestrul întâi 2017,
potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS).

V

olumul mărfurilor a crescut cu
9,6%, la 110,8 milioane tone.
Din total, 74,3%, respectiv
82,3 milioane tone, au fost transportate la nivel național (+10,3% față de
prima jumătate a anului trecut). Parcursul mărfurilor a crescut cu 12,6%,
iar, în transportul național, avansul a
fost de 14,3%.
În transport internațional rutier, au
fost înregistrate 28,4 milioane tone
(3,6 milioane tone pe cont propriu și
24,8 milioane tone contra plată). Din
total, 3,5 milioane tone au fost descărcări și aproximativ 4 milioane de tone
încărcări, iar 14,2 milioane tone de
mărfuri au fost transportate între state
terțe și 6,6 milioane tone au reprezentat cabotaj.
Cât privește parcursul vehiculelor
(inclusiv cel fără încărcătură), statistica
INS relevă că, din 2,4 miliarde km,
transportul național a însumat 267,2
milioane km iar cel internațional, 1,6
miliarde km (700 milioane km între
state terțe și 142,2 milioane km – cabotaj).

Cu trenul, în scădere

În transportul feroviar, volumul
mărfurilor a înregistrat o scădere cu
3,8%, comparativ cu semestrul I din
anul trecut. Astfel, au fost transportate
25,9 milioane de tone mărfuri, din care
78,9%, respectiv 20,6 milioane de
tone, în transport național.
Diferența de 5 milioane de tone
de mărfuri au fost transportate cu
trenul la nivel internațional. În tranzit,
au fost 446.000 de tone de mărfuri.
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Cu avionul și pe căi
navigabile, avans

În transportul aerian, volumul mărfurilor a înregistrat un total de 24.000
de tone, în creștere cu 11,2% față de
prima jumătate a anului trecut. Din
total, 1.000 de tone au fost transportate la nivel național, iar restul de
23.000 de tone – internațional.
Pe căile maritime, au fost înregistrate 21,6 milioane de tone de mărfuri
în transport internațional. Față de semestrul I al anului precedent, volumul
total a marcat o creștere cu 10,5%.
Volumul mărfurilor transportate pe
căi navigabile a înregistrat o creștere
cu 9,0% față de semestrul I al anului
precedent, în timp ce parcursul măr-

furilor a crescut cu 0,2%. Mărfurile au
totalizat 13,4 milioane de tone, din
care 48,9%, respectiv 6,5 milioane de
tone în transport național, 4 milioane
de tone – internațional și 2,7 milioane
de tone s-au aflat în tranzit.
Prin canale navigabile, au fost
transportate 6,1 milioane de tone de
mărfuri, cu 8.951 de nave (+100,3%),
dintre care 2.380 au fost nave străine.
Prin conducte petroliere magistrale, s-au transportat 3 milioane de tone
de mărfuri. Potrivit INS, parcursul mărfurilor a totalizat 495 de milioane t-km.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

Foto: Jean-Mihai Pâlșu
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ACTUALITATE

Legea insolvenței
a fost modificată

Guvernul a modificat și completat, prin OUG 88/2018, Legea
85/2014 privind insolvența, după ce Ministerul Finanțelor a
depistat disfuncționalități care au generat arierate bugetare de
peste 63 de miliarde de lei ale societăților aflate în incapacitate
de plată, iar gradul de recuperare a sumelor înscrise la masa
credală este de doar 6%.

N

oul act normativ include măsuri menite să stopeze unele
practici abuzive, precum și
inducerea repetată de insolvențe, potrivit ministrului Finanțelor Publice,
Eugen Teodorovici.
„În prezent, mai mult de 6.000 de
companii, cu peste 64.000 de salariați,
sunt în procedura de insolvență sau
în perioada de observare. Pentru
acești oameni, se impune adoptarea
urgentă a unor măsuri legislative și
administrative care să determine
redresarea angajatorilor și menținerea
lor în circuitul economic. (...) Modificările din legislație au rolul de a stopa
unele practici abuzive, cât și inducerea
repetată de insolvențe, în scopul extragerii de la plata obligațiilor financiare
către parteneri și către bugetul de
Stat”, a explicat Teodorovici.

Eugen
Teodorovici

Prag minim de
40.000 de lei

Astfel, companiile cu probleme financiare pot cere insolvența numai
dacă datoriile pe care le au la Stat reprezintă mai puțin de jumătate din totalul creanțelor acumulate. În plus, OUG
88 a introdus o valoare-prag pentru insolvență de 40.000 de lei, atât pentru
creditori, cât și pentru debitori, inclusiv
pentru cererile formulate de lichidatorul
numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea 31/1990, pentru creanțe
de altă natură decât cele salariale.
Pentru salariați, pragul este de 6 salarii
medii brute pe economie/salariat.
Totodată, firmele cu datorii vor fi
obligate să anunțe la ANAF că intenționează să își ceară insolvența. În
caz contrar, cererea de deschidere a
procedurii le va fi respinsă automat.
Administratorul judiciar va avea la dispoziție 30 de zile pentru a analiza
cererea de plată pentru creanțele născute ulterior datei de deschidere a procedurii de insolvență, iar efectuarea
inspecției fiscale a contribuabililor
intrați în insolvență se va face doar
dacă există risc fiscal de nedeclarare
a obligațiilor fiscale și există posibilitatea de recuperare a acestora.
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Conform noilor reglementări,
responsabilii de insolvența
unei companii vor putea fi
chemați mai ușor în instanță,
să răspundă patrimonial.

Dacă firmele în insolvență acumulează noi datorii față de creditori, vor
putea fi executate silit de către acești
creditori, dacă datoriile sunt mai vechi
de 60 de zile.
Totodată, creanțele fiscale constatate printr-un act administrativ fiscal
contestat vor fi admise la masa credală, până la finalizarea acțiunii în contencios. Conform modificărilor, cererea de
faliment va trebui soluționată în maximum 30 de zile și a fost introdusă posibilitatea de cesiune a creanțelor bugetare datorate, dacă se justifică interesul
public al cesiunii, asigurându-se și recuperarea integrală a creanțelor într-o
perioadă de maximum 3 ani. „Avem în
vedere atât asigurarea condițiilor nece-

sare pentru redresarea și menținerea
firmelor în circuitul economic, cât și
protejarea banilor publici, prin recuperarea banilor la bugetul de Stat”, a
explicat ministrul Finanțelor.

28.000 de firme, în
incapacitate de plată

O altă măsură importantă se referă
la stabilirea incompatibilității practicienilor de a fi, concomitent, și administrator lichidator sau lichidator judiciar
la un debitor și la un creditor al său.
„Din punctul de vedere al Ministerului
Finanțelor Publice, este un act normativ care trebuie să reglementeze
situația de azi, în care peste 28.000
de companii se află în diferite stadii
ale insolvenței și care, în marea lor
parte, axumulează, în continuare, datorii față de buget sau față de ceilalți
creditori la masa credală din zona privată”, a mai spus Eugen Teodorovici.
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Cele mai multe SRL – D, în construcții și
transport marfă

Cele mai multe
insolvențe, în comerț
și la service auto

Numărul societăților comerciale și
persoanelor fizice autorizate intrate în
insolvență a scăzut cu 2,48%, în primele opt luni din acest an, comparativ cu
perioada similară din 2017, la 5.615,
potrivit datelor Oficiului Național al
Registrului Comerțului (ONRC). Pe domenii de activitate, cel mai mare număr
de insolvențe s-a înregistrat în comerțul
cu ridicata și cu amănuntul, repararea
autovehiculelor și motocicletelor, respectiv 1.769 (+2,14% față de anul trecut).
Un număr de 115 de insolvențe s-au

raportat numai la nivelul lunii august în
acest domeniu, din totalul de 378. Cele
mai multe firme și PFA-uri intrate în
insolvență anul acesta sunt în București
(1.105, în scădere cu 10,02% față
aceeași perioadă din 2017) și în județele
Bihor – 386 de insolvențe (+21%), Timiș
– 300 (+18,11%), Constanța – 300
(+25%) și Iași – 296 (-15,91%).

+21% suspendări

Totodată, și-au suspendat activitatea 11.168 firme, cu 21,16% mai multe
față de primele opt luni din anul trecut.
Cele mai multe s-au suspendat în
București și în județele Bihor, Cluj și

53.901 firme radiate

Alte 53.901 firme au fost radiate
(+0,58% față de 2017). Cel mai mare
număr de radieri a fost în București și
în județele Cluj, Timiș și Iași. Cele mai
puține au fost în județele Covasna,
Ialomița și Călărași. O creștere semnificativă a numărului de radieri s-a
înregistrat în județele Dâmbovița,
Botoșani și Vrancea.

+32% dizolvări

Numărul firmelor dizolvate a crescut, în primele opt luni, cu 31,75%,
ajungând la 23.958. Cele mai multe
dizolvări au fost înregistrate în București
și în județele Timiș, Cluj și Constanța.
Cele mai puține dizolvări au fost în
județele Covasna, Harghita și Călărași.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

PUBLICITATE

ACTUALITATE

Numărul societăților cu răspundere limitată – debutante (SRL – D) aflate în
funcțiune a crescut cu 3,56%, la 42.139. La sfârșitul lunii august, erau 45.788
astfel de societăți, din care 3.649 radiate. De asemenea, 1.342 asemenea firme
erau în curs de înființare. Cele mai multe SRL – D au fost înființate în București –
6.239. Conform clasificării CAEN, cele mai multe SRL – D activează în domeniul
lucrărilor de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (2.083),
transporturilor rutiere de mărfuri (2.012), coafură și alte activități de
înfrumusețare (1.621), întreținerea și repararea autovehiculelor (1.593) și comerț
cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet (1.592).
La data de 20 septembrie, se aflau în insolvență 211 SRL – D. De asemenea, până
la această dată 7.963 de profesioniști SRL – D și-au schimbat denumirea în SRL.

Prahova. Scăderi ale numărului de firme
care și-au suspendat activitatea s-au
înregistrat doar în județele Dolj, Giurgiu
și Teleorman. Creșterile cele mai mari
ale suspendărilor au fost înregistrate în
județele Botoșani (+49,02%), Buzău
(+43,86%) și Mehedinți (+43,4%).

CONCURS

Capacitatea de
a te reinventa

Având o mare vechime pe piață și, implicit, o importantă
experiență profesională, companiile finaliste la cea de-a noua
ediție a concursului Romanian Transport Company of the Year au
găsit echilibrul între tradiție și modern, reușind să se reinventeze,
în repetate rânduri, pentru a păstra ritmul dezvoltării.

D

urata medie de viață, în
România, pentru o firmă este
de aproximativ nouă ani. Cu
alte cuvinte, în această perioadă, compania este înființată, se dezvoltă, se
plafonează, apoi, în ultimii ani, veniturile încep să scadă și, totodată, datoriile cresc. Lipsa capacității de a restructura activitatea și, eventual, unele
investiții neinspirate duc compania la
faliment. Acesta este imaginea „statistică” asupra vieții unei companii românești.

Peste 20 ani

Însă, un asemenea parcurs nu are
nimic în comun cu finaliștii concursului
Romanian Transport Company of the
Year 2018 – Hankook. Sunt companii
care au depășit, deja, 20 de ani de activitate (majoritatea lor) și au reușit să
se reinventeze, în repetate rânduri. Pen-
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tru a menține ritmul de dezvoltare, companiile s-au adaptat la condițiile pieței,
adaptând și modelul de business diferitelor etape parcurse. Nu au ezitat să
schimbe clienții și, chiar, industria deservită, atunci când „cărările cunoscute” nu
mai ofereau premisele dezvoltării. Ceea
ce pare, însă, cel mai important aspect
care leagă aceste companii este reprezentat de investițiile bine argumentate. Iar, în ultimii ani, soluțiile IT și pregătirea oamenilor sunt în centrul atenției.
Cum reușește o firmă românească
să depășească 20 de ani de activitate? Cum reușește să se adapteze la
schimbările importante și, uneori, foarte
rapide ale pieței? Sunt întrebări la care
fiecare companie finalistă la această
ediție a RTCY a găsit propriul răspuns.
Totuși, există ceva general valabil – echipa! Întărirea permanentă a echipei,
prin pregătire continuă și împrospătare,
au asigurat păstrarea intactă a poten-

Finaliștii concursului Romanian
Transport Company of the Year
2018 – Hankook sunt (în ordine
alfabetică): Asexpress, H.Essers,
Ilonbob, Licurici Impex, Logistic
E. van Wijk, Tramar, Vectra
International.

țialului de dezvoltare. În plus, o atenție
tot mai mare pentru atmosfera de lucru,
pentru relațiile dintre oameni asigură nu
numai o bună retenție a personalului
dar, foarte important, un nivel ridicat al
entuziasmului.
La peste două decenii de la înființare, finaliștii RTCY 2018 sunt la fel
de „proaspeți” ca în prima zi.
Vă invităm să parcurgeți, în continuare, poveștile lor de succes.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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CONCURS

ASEXPRESS

Adaptare la
realitățile pieței

După 25 de ani de activitate, Asexpress continuă să se dezvolte,
adaptând modelul de business pentru a răspunde cât mai corect
provocărilor pieței.

V

olumele de mărfuri sunt în
creștere, iar clienții Asexpress
au solicitări tot mai complexe.
Pe de altă parte, însă, marea provocare o reprezintă șoferii.
„Calitatea umană a scăzut dramatic și nu văd posibilă o revigorare în
perioada următoare, pentru că au plecat foarte mulți oameni să lucreze în
străinătate. Avem buget să investim în
camioane și semiremorci noi, dar lipsa
șoferilor ne determină să stopăm aceste investiții. În plus, calitatea umană slabă reduce mult profitabilitatea
firească a camioanelor noi. Șansele
de a găsi șoferi buni sunt minime, în
acest moment. Acesta este unul dintre
motivele principale pentru care am urmat exemplul marilor logisticieni și
investim într-o flotă mare de semiremorci. Cel puțin anul viitor, vom continua să dezvoltăm colaborarea cu tracționiștii”, a arătat Ady Szabo, director
general Asexpress.
Chiar dacă pare evident faptul că
dezvoltarea activității de expediție reprezintă răspunsul corect, și aici apar
dificultăți semnificative legate de personal, iar răspunsul Asexpress a fost
acela de a pregăti oameni noi.
„Suntem într-o continuă căutare
de oameni tineri, pentru activitățile de
birou. Am pornit un proiect de pregătire
a angajaților noi, pentru că este nevoie
de minimum doi ani până când acești
tineri devin, cu adevărat, productivi –
să se obișnuiască cu terminologia din
transporturi și să înțeleagă fenomenul”, a arătat Ady Szabo.
Având peste 60 de angajați și o
cifră de afaceri de aproximativ 6 milioane de euro, compania rămâne axată pe segmentul în care s-a consacrat
– transportul frigorific internațional și
național, precum și distribuția locală.
Strategia s-a modificat, însă, puțin.
Astăzi, cât mai multe surse sunt acor-

Depozit în
semiremorci

Ady Szabo, director
general Asexpress:

„Avem în vedere înființarea unei
școli practice de transport.
Volumele pe casa de expediție vor
crește foarte mult la noi și ne
dorim atragerea tinerilor, pe care
să îi formăm pentru Asexpress.
Tinerii sunt receptivi și inteligenți
și dorim să investim în ei. Astfel,
considerăm că putem contribui,
puțin, la dezvoltarea locală și
națională.”

date subcontractorilor, propria flotă
fiind „plasa de siguranță” pentru vârfurile de producție ale clienților. Iar
noua strategie înseamnă și un prilej
de modernizare.
„La ora actuală, lucrăm la un sediu
nou, unde ne vom muta în vara anului
viitor. Acolo, vom condensa toate serviciile oferite: dispecerat, contabilitate,
tehnic, service, vulcanizare, pompă
de motorină... Doar stația ITP și parcarea vor rămâne la vechiul sediu. Va
fi un sediu modern”, a explicat Ady
Szabo.

„Angajarea șoferilor a devenit un război inegal, cu pretențiile și salariile
acestora. Consider că ne îndreptăm vertiginos către omul-camion. Totuși,
puțini dintre aceștia reușesc să reziste – nu știu să se capitalizeze, nu au un
management financiar... Noi asigurăm consultanță celor care lucrează cu noi.
Oamenii sunt dornici să muncească și să stea lângă o firmă care le asigură
tot suportul – financiar, tehnic, consultanță în transport...”
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Anul acesta, Asexpress a demarat
un nou proiect, alături de un client ce
deține o fabrică de produse cosmetice.
Capacitatea de producție urmează să
crească foarte mult și, astfel, era necesară găsirea unor soluții logistice
potrivite.
„Acest client dorește să folosească
semiremorci pe post de depozit, urmând ca toată marfa să fie transportată, ulterior, într-un depozit logistic,
unde se realizează co-packing, iar
produsele mixate le transportăm tot
noi, în Europa. Este o listă cu 20 de
țări. Parte din curse sunt vândute pe
casa de expediție (către tracționiști),
iar parte le realizăm noi. Pentru a răspunde rapid solicitărilor, suntem legați
la soluția lor IT, prin care gestionează
stocurile”, a explicat directorul general
Asexpress.
Compania a achiziționat, deja, 10
semiremorci pentru acest proiect și,
până anul viitor, vor fi cumpărate alte 30.
Totodată, există planuri pentru realizarea unui depozit de 10.000 mp,
pentru ambalaje.
„Clientul preferă să se concentreze
exclusiv pe producție, lăsând în seama noastră toate celelalte operațiuni.
Producătorul de cosmetice ne-a ales
având încredere în seriozitatea noastră (în urmă cu mai mulți ani am avut
și alte colaborări)”, a arătat Ady Szabo.
Chiar dacă a împlinit un sfert de
secol, Asexpress continuă să dezvolte
proiecte îndrăznețe, cu același curaj
ca la început.
„Avem proiecte mari, care se vor
vedea începând cu 2019. Secretul
longevității în afaceri poate fi rezumat
în trei cuvinte: muncă, consistență și
consecvență. În transporturi, se potrivesc foarte bine cuvintele lui Winston
Churchill – «Succesul înseamnă a fi
în stare să mergi din eșec în eșec,
fără să îți pierzi entuziasmul»”, a spus
directorul general Asexpress.
Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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CONCURS

LOGISTIC E VAN WIJK

Operațional sau
comercial... sau amândouă

Există două direcții importante, care asigură succesul unei companii de
transport – excelența operațională (costuri optimizate pe kilometru) și o
abordare pro client (flexibilitate pentru acoperirea completă a nevoilor
clientului). În general, fiecare companie se concentrează pe una dintre cele
două direcții... Dar dacă ambele ar putea fi acoperite?

L

ogistic E van Wijk crede în parteneriate de lungă durată și
este gata să ofere clienților servicii complete de transport și logistică.
Transport internațional, intracomunitar,
logistică, transport intern... toate se
află în oferta companiei. Singurul
domeniu mai puțin dezvoltat este
expediția, și asta pentru că Logistic
E van Wijk este un transportator
pur-sânge, care se bazează aproape
100% pe propria flotă – 182 de camioane, cu o vârstă medie de patru ani.
Două depozite la Cluj și unul la
București, plus un depozit de
cross-dock la Arad asigură baza logistică, aceasta incluzând servicii complexe cu valoare adăugată.
„Marca înregistrată” a Logistic
E van Wijk o reprezintă combinația
camion – remorcă.
„O dată ce clienții se obișnuiesc cu
beneficiile aduse de camionul cu
remorcă, nu mai doresc să renunțe la
el. Practic, volumul de mărfuri crește
de la 100 mc (semiremorca mega clasică), la 120 mc. Pentru transportator,
dacă este folosită corect, este o soluție
câștigătoare. În caz contrar, duce la
pierderi. 65% din flota noastră este
reprezentată de această combinație”,
a explicat Gavril Mircean, General
Manager Logistic E van Wijk.

Soluție IT integrată

O dată cu dezvoltarea firmei, s-a
simțit nevoia implementării unei soluții
IT integrate, însă decizia realizării investiției nu a fost ușoară, mai ales că
discutăm despre o sumă importantă.
„Costul final al soluției IT integrate
pe care o utilizăm a fost de 1,2 milioane de euro. Am avut nevoie de doi
ani de zile pentru a convinge acționarii
în privința necesității unei soluții ERP.
Dacă aș fi solicitat 10 camioane noi
(aproximativ aceeași sumă), ar fi fost
convinși în doar 10 minute. Soluția a
inclus contabilitate, comercial, planificare, rapoarte manageriale, WMS,
TMS (Ortec) și telematică (Transics)”,
a explicat Gavril Mircean.
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După Revoluție, familia van Wijk a venit în România cu ajutoare și, un an mai
târziu, a deschis prima firmă în țara noastră. Astfel, a luat naștere, în 1992,
Logistic E van Wijk, prima investiție a familiei în afara Olandei și una dintre
primele investiții străine în România.

Astăzi, comenzile de transport sunt
introduse în Microsoft AX, migrează
automat în Ortec, iar informațiile esențiale pentru șoferi ajung în Transics.
Sistemul arată profitabilitatea unei
curse încă de la momentul planificării,
inclusiv taxele de drum fiind luate în
calcul. Dispecerii au acces la aceste
date și pot, astfel, să își atingă țintele
în mod transparent, iar, pentru șoferi,
există un sistem de bonus, bianual, în
funcție de performanțe.
„Punem accent pe comunicarea în
interiorul companiei și, în special, între
șoferi și dispeceri – sunt o echipă. Soluțiile IT sunt importante, însă comunicarea între oameni reprezintă cheia pentru funcționarea activității. Ne dorim să
avem transparență în interiorul companiei și cred că aici se face diferența
între o firmă de familie și multinaționale”,
a completat Corina Fulea, Commercial
Manager Logistic E van Wijk.

Echilibru între
comercial și
operațional

Un departament comercial bine
dezvoltat, ce include și partea de
customer service, a asigurat un număr
mare de clienți și, totodată, o expunere
mică pe fiecare dintre aceștia.
„Sunt două direcții principale pe
care am pus accent în ultimii ani:
diversificarea portofoliului de clienți și
parteneriatele pe termen lung”, a
arătat Corina Fulea.

Plasarea departamentului de customer service sub managerul comercial a contribuit la întărirea relațiilor
cu clienții, chiar dacă sunt momente
în care „operaționalul” este pus sub
presiune.
Practic, în cadrul companiei, managerul comercial (pro client) se află
pe același nivel ierarhic cu managerul
de transport (axat pe operațional).
„Sunt viziuni ușor diferite între cele
două departamente. Partea operațională are, în general, o viziune pe termen scurt, în timp ce managerul de
vânzări vede lucrurile pe termen lung.
Astfel, chiar dacă punem, astăzi, mai
multă presiune pe planner, vom avea
beneficii mai mari pe termen mediu și
lung”, a explicat Corina Fulea.
Pentru viitor, este de anticipat o
nouă etapă de dezvoltare pentru
Logistic E van Wijk. „În următorii ani,
ar trebui să trecem printr-un nou impuls de dezvoltare, pentru că nu cred
în conservare. Logistic E van Wijk va
rămâne o companie de familie, cu o
conexiune bună cu colegii din celelalte
țări (Olanda, Polonia, Ucraina) și mai
multe sinergii între diferitele puncte
de lucru. Cu siguranță, vom fi tot un
transportator cu flotă proprie și axat
pe nișe, și nu pe volume. Aceeași
abordare de business familial și familiar”, a declarat managerul general
al companiei.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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CONCURS

H.ESSERS

Pionierul tendințelor
pe piață

Companie belgiană de familie, H.Essers a făcut, deja, de mulți ani,
din România o a doua casă. Unul dintre atuurile incontestabile ale
acestei companii este viziunea care a așezat-o în avangarda
tendințelor din transporturi și logistică.

A

bordarea unor nișe extrem de
specializate așază H.Essers
într-o zonă în care inovația
devine vitală. „Una dintre strategiile
noastre la nivel de grup, adoptată și
în România, este aceea de a activa,
din ce în ce mai mult, pe segmente
de nișă, cum ar fi pharma, produse
chimice, transporturi de valoare mare.
Acest lucru nu se datorează numai
faptului că dispunem de camioane și
trailere noi că, în permanență, căutăm
inovația, ci și oamenilor de calitate”,
a afirmat Jeroen Fabry, Business Unit
Manager CEE H.Essers.
Politica de motivare și de retenție
a personalului adoptată de către
H.Essers presupune mai mult decât
un pachet salarial atractiv. În opinia
lui Jeroen Fabry, este vorba despre atmosfera din companie, despre a trata
angajații ca ființe umane, nu ca simple
instrumente ale succesului. Iar acest
lucru pornește de la atitudinea managerilor și ajunge până la nivel de
detaliu.

Inovația vinde

Unul dintre punctele forte ale
H.Essers este reprezentat de inovație.
Pe segmentul de transport, compania
utilizează sisteme Transics, unde
adoptă cele mai noi aplicații. De altfel,
rețeta succesului adoptată în cadrul
H. Essers, așază întotdeauna, alături
de camioanele noi, tehnologii moderne
care favorizează performanța pe toate
segmentele. Iar investițiile sunt semnificative, în acest sens.
Inovația a funcționat și în cazul
optimizării fluxurilor de transport. De
exemplu, în domeniul pharma, fluxurile
de marfă circulă dinspre Vest către
Est, iar, în domeniul țigaretelor, fluxurile sunt inverse. Aceste volume nu
erau compatibile, din cauza condițiilor
H.Essers este certificată TAPA
TSR 1, cel mai dificil de obținut și
de păstrat standard din domeniul
securității transporturilor.

20

Jeroen Fabry,
Business
Unit Manager
CEE
H.Essers:

„Din cele 350 de
camioane pe care le
avem în România, se
reînnoiesc, în fiecare
an, 25%. În prezent,
avem 1.032 de
angajați, dintre care
aproximativ 600 în
domeniul
transporturilor”.

specifice diferite de transport. În urmă
cu câțiva ani, însă, H.Essers a dezvoltat, împreună cu un producător de
containere, un concept de trailer denumit Safebox, care poate combina
aceste două domenii, pharma – care
necesită agregat frigorific și control al
temperaturii – și bunurile cu valoare
mare – care implică prezența unui
număr mare de senzori, încuietori și
dispozitive GPS și GPRS. „Avem 200
de astfel de containere, cu pereți plani,
cu o înălțime interioară de 2,70 m,
echipate cu agregate pentru temperatură controlată și cu toate tehnologiile necesare. Pe trenurile pe care le
operăm pe relația Belgia – România
– Belgia, am instalat generatoare, pentru a avea o sursă permanentă de
energie electrică”, a subliniat Business
Unit Managerul companiei.
Aceste trailere au făcut posibilă
abordarea, pe cale rutieră, unor rute
„exotice”, precum cele către Arabia
Saudită sau Dubai, destinații care
erau, până nu de mult, deservite prin
intermediul transportului aerian.

Dezvoltări pe
segmentul produselor
chimice

Pentru viitor, H.Essers intenționează să aprofundeze și mai mult activita-

tea desfășurată pe piețele de nișă.
„Serviciile oferite sunt în curs de extindere, în special în domeniul transportului de produse chimice, în care avem,
în Belgia, stații de umplere, soluții de
încălzire pentru substanțele care necesită transport și depozitare la o anumită
temperatură etc. Putem realiza întregul
lanț de aprovizionare în domeniul în
care am ales să ne specializăm. Dorim
să implementăm acest lucru și în
România și avem discuții, deja, cu
clienți din domeniul produselor chimice”, declară Jeroen Fabry.

5 milioane de euro
numai pentru IT

Dar toate acestea nu se pot realiza
decât prin investiții susținute. „Anul
acesta, investițiile grupului la nivel
global se cifrează la 80 de milioane
de euro, în trei domenii principale.
5 milioane de euro pe an merg către
IT, hardware și software, iar restul de
75 de milioane au fost împărțite egal
între achiziționarea de noi vehicule și
construcția de facilități. Din suma
totală, în România, am atins anul
acesta o investiție de 16 milioane de
euro, destinată vehiculelor și construcțiilor”, a încheiat Jeroen Fabry.

Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Un cărăuș autentic

CONCURS

ILONBOB TRANS

Atunci când am vizitat sediul companiei Ilonbob Trans,
Adrian Bobeică, director general și patron, se afla în cursă, pentru
un client care solicitase servicii de transport agabaritic. Da... și
Ilonbob Trans se confruntă cu lipsa șoferilor, dar găsește soluții
punctuale pentru a depăși problema, așa cum, de altfel, a reușit
să o facă, de fiecare dată când au apărut provocări, în cei 16 ani
de la înființare.

I

Șoferii, principala
provocare a acestei
perioade

lonbob Trans a pornit la drum, în
2002, cu două camioane. Astăzi,
are 11 capete tractor (Euro 3, 4
și 5) și 13 semiremorci, care îi permit
să abordeze atât segmentul de transport mărfuri generale, cât și pe cel de
transport agabaritic. Cursele acoperă
atât destinații interne, cât și internaționale, trailerele (dintre care unul poate fi extins până la 37,5 metri) oferind
echipei flexibilitate în abordarea cerințelor clienților.

Transport agabaritic,
40%

De altfel, aproximativ 40% din cifra
de afaceri a cărăușului provine din
sectorul de transport agabaritic, unde
compania are clienți stabili. „În general, avem un număr stabil de curse
agabaritice în fiecare săptămână, în
special pentru transferul de piese
metalice, și, de obicei, camioanele se
duc și se întorc încărcate. Un caz
aparte a fost transportul unui avion,
care fusese achiziționat, atunci când
a ieșit din uz, pentru a fi transformat
într-un restaurant”, ne-a explicat
Adrian Bobeică.

Două segmente care
se completează

Pe segmentul de mărfuri generale,
60% din activitatea Ilonbob Trans vizează deservirea contractului încheiat
cu clientul principal, un producător important din zona food, cu care transportatorul colaborează din 2009, construind un parteneriat în adevăratul
sens al cuvântului. „Lucrăm pe relații
precum Polonia, Slovacia, Austria sau
Germania, plecăm în urma comenzilor
primite pe baza contractului, iar, pentru
retururi, folosim bursele de transport”,
a precizat directorul general Ilonbob
„Nu suntem adepții termenelor
mari de plată, pentru că și noi
trebuie să ne plătim furnizorii cel
târziu la 30 de zile.”
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Adrian Bobeică,
director general
Ilonbob Trans:

„Faptul că întreaga flotă se află în
proprietatea companiei ne oferă
stabilitate și, totodată, o bună
capacitate de a fi flexibili în fața
schimbărilor din piață.”

Trans, menționând că, per total, comenzile, pe segmentele de mărfuri
generale și agabaritic, se compensează, motiv pentru care compania a optat pentru un număr superior de semiremorci celui de capete tractor.

Mentenanță
internalizată

Compania de transport și-a schimbat, recent, punctul de lucru, toate investițiile prevăzute în perioada următoare vizând amenajarea noului sediu,
care include și un atelier service, unde
cei doi mecanici ai firmei asigură, cu
succes, întreținerea flotei, care are un
rulaj important. Ca medie, un camion
implicat în transport internațional face,
în fiecare lună, 10 – 11.000 de kilometri, în timp ce, pe intern, media se
cifrează undeva la 7.000 de kilometri.

Ilonbob Trans a schimbat, recent
furnizorul de servicii GPS, noul produs, care oferă o monitorizare completă, fiind deja instalat pe 7 camioane,
pentru ca, în perioada următoare, să
fie extins și la alte vehicule din flotă.
Responsabil cu pregătirea șoferilor,
în spiritul unui stil economic de condus
este, însă, tot patronul, care se află,
permanent, în contact direct cu ei.
„Avem probleme cu șoferii, ca, de
altfel, întreaga piață. Astăzi, avem
6 șoferi, dar am decis să nu mai angajăm conducători auto fără experiență,
pentru că am ajuns la concluzia că
generează costuri suplimentare ridicate”, a apreciat Adrian Bobeică, subliniind că modul în care trebuie abordați
șoferii, astăzi, este unul diferit, mai
atent decât în trecut. Șoferii care formează echipa Ilonbob Trans sunt, în
general, din zona în care compania își
are sediul și beneficiază de un program care le permite să ajungă acasă
măcar la 3 – 4 zile, atunci când fac
transport internațional, iar, atunci când
realizează curse interne, ajung în
fiecare zi acasă.

Viitorul nu este decât
o nouă etapă...

Pe viitor, Adrian Bobeică ia în calcul înființarea unei case de expediții,
care ar putea consolida capacitatea
Ilonbob Trans de a răspunde specificului actual al pieței.
Provocările de astăzi nu reprezintă
decât o nouă etapă în activitatea companiei, așa cum au fost și provocările
din perioada de criză sau altele, care
au apărut de-a lungul timpului. De fiecare dată, însă, s-au găsit soluții pentru fiecare problemă în parte... pentru
că Ilonbob Trans este un cărăuș autentic... care știe să învârtă roata.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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CONCURS

LICURICI IMPEX

Povestea continuă...
cu noi capitole

Distribuție, transport intracomunitar... și apoi expediție, transport
specializat, transport intern... și, chiar, producție de cafea –
spiritul antreprenorial s-a întărit o dată cu noua generație.

L

icurici Impex a participat la
concursul RTCY în urmă cu
trei ani, câștigând locul al treilea. Iar, din 2015 până astăzi, a pornit
(și este aproape de finalizare) procesul
de „transfer de generații”.
Ați putea crede că este vorba doar
de o simplă schimbare de oameni la
vârful companiei, însă ambiția generației tinere a creat noi direcții de dezvoltare.
După o primă experiență în interiorul companiei, copiii cei mari ai familiei
Dan, Raluca și Răzvan, au decis să
își urmeze propriul drum și, în 2012,
și-au deschis propria firmă.
„Nu am vrut să cerem ajutorul părinților și, atunci, am decis să deschidem, inițial, o casă de expediție. În
iunie 2012, am înființat Rise Spedition,
cu un angajat și un laptop”, a povestit
Răzvan Dan.
Experiența acumulată, relațiile
create în timp, precum și bunul renume al companiei părinților au stabilizat
rapid afacerea, mai ales că, inițial, costurile au fost menținute la minimum.
„Cifra de afaceri s-a dublat de la
an la an și, în 2018, la șase ani de la
înființare, vom depășit 9 milioane de
euro”, a explicat Raluca Dan.

Transport frigorific

În 2016, Rise Spedition a devenit
și transportator, achiziționând primele
trei camioane.
„Am decis să nu facem același
business ca și părinții noștri și nu am
accesat segmentul de mărfuri generale, unde este o înghesuială extraordinară. Aveam deja clienți din zona
pharma și din zona agro, care solicitau
mașini cu temperatură controlată și
ADR. Am achiziționat semiremorci
dube cu ADR și double deck (putem
încărca 66 de europaleți). Astăzi, am
ajuns la 18 ansambluri. Sunt semiremorci scumpe, însă această nișă asigură o bună stabilitate, tarife mai mari
și rute fixe. În plus, poți lucra direct cu
clientul final”, a precizat Raluca Dan.
Astăzi, Rise Spedition are 50 de
angajați, dintre care 22 sunt șoferi.
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Răzvan Dan:

„Vrem să dezvoltăm relațiile cu
clienții din România, pentru că se
pot face bani și acasă, fără a mai fi
nevoie să lucrăm departe și fără a
simți și vedea cum transportatorii
occidentali sunt favorizați față de
cei estici.”

Raluca Dan:

„Mulți transportatori și expeditori
nu știu, însă, să își facă în mod
corect calculele privind costurile.
Astăzi, pe piață, întâlnim oameni
inteligenți (beneficiari de servicii
de transport), care speculează
oameni de afaceri slab pregătiți,
transportatori și expeditori.”

Restructurarea

Expediția a rămas o direcție importantă pentru Rise Spedition, însă s-a
trecut la un proces de restructurare,
ce a inclus renunțarea la unii clienți
care plăteau cu mari întârzieri.
Și apoi au trecut la firma „mamă”.
„Părinții au decis să se retragă și
ne-au predat afacerea, iar acest
proces de tranziție se desfășoară etapizat. Primul lucru pe care l-am realizat
a fost restructurarea departamentului
de transport, Licurici Impex având o
flotă de 50 de camioane”, a precizat
Răzvan Dan.
Licurici Impex lucra, în special, cu
expeditori și s-a încercat accesarea
clienților finali. De asemenea, o parte
dintre semiremorci au fost schimbate,
pentru a opera pe același segment
de transport ca și Rise Spedition.
„Am dezvoltat și transportul intern,
având în vedere faptul că parte din
flotă s-a învechit și, totodată, avem
propria activitate de distribuție, unde
lucrăm cu marii jucători din industria
FMCG”, a completat Răzvan Dan. Astăzi, compania are 18 camioane folo-

site de către departamentul de transport intern.
Și renegocierea contractelor cu
furnizorii a adus o reducere semnificativă a costurilor.

Noi direcții

O altă direcție strategică a fost
intrarea în Pall-Ex.
„Astfel, am dezvoltat relații cu
producătorii din zonă. Am ajuns la
1.700 de paleți colectați, o medie de
150 de clienți facturați lunar și livrăm
aproximativ 2.500 de paleți în cele
două județe pe care le acoperim”, a
arătat Răzvan Dan.
Planurile de viitor includ construirea unui centru logistic la Bacău,
având minimum 10 mii de metri pătrați.
De asemenea, parcul de camioane este în plin proces de reînnoire.
Anul acesta, au fost achiziționate 15
camioane noi și alte 25 vor fi achiziționate anul viitor.
„Camioanele înlocuite la internațional vor deveni baza de dezvoltare
a transportului la nivel național, unde
reușim, în anumite cazuri, să fim mai
profitabili. O bună gestiune a proceselor de încărcare/descărcare, semiremorci de rezervă și un program bine
elaborat ne ajută să realizăm, cu fiecare camion, peste 9.000 de kilometri
pe lună”, a explicat Răzvan Dan.
Fabrica de cafea reprezintă cea
mai recentă activitate a Licurici Impex,
rețetele și utilajele necesare fiind achiziționate sub îndrumarea lui Alexandru
Nicolae, campion mondial la concursul
de prăjit cafeaua.
Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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TRAMAR

CONCURS

Promisiuni îndeplinite

În urmă cu un an, Claudiu Apostol, directorul general Tramar, ne
făcea o promisiune privind dezvoltarea companiei. Astăzi, cărăușul
are în flotă 10 camioane noi, urmând ca, în primăvară, încă 10 să
înnoiască parcul transportatorului... o mișcare curajoasă, am
putea spune, ținând cont că flota Tramar se ridica la 24 de
unități... dar...

I

nvestiția a fost gândită cu atenție
și face parte dintr-o strategie,
creionată pe mai mulți ani, care
are ca finalitate așezarea Tramar în
rândul cărăușilor ce pot avea un cuvânt de spus la masa negocierilor cu
clienții. „Vrem ca, în 2020, să dispunem de o flotă de minimum 40 de camioane noi, dedicată transportului
internațional, care o să ne crească
forța de negociere”, ne-a explicat
Claudiu Apostol.

32.000 de euro
pentru telematică de
ultimă oră

Tot în această perioadă, compania
face pași importanți în îmbunătățirea
capacității operaționale, prin investirea
a 32.000 de euro într-o soluție telematică modernă dezvoltată de
Transics, care va oferi o imagine completă, în timp real, asupra flotei. De altfel, atunci când am discutat cu directorul general Tramar despre modul în
care vede dezvoltarea companiei, mi-a
fost clar că nimic nu va fi lăsat la voia
întâmplării, iar saltul pe care și-l propune, pentru a trece de la nivelul lucrului bine făcut, la excelență operațională, se va realiza.
Flota nouă este un prim pas în
acest sens, generând reducerea timpilor morți, cheltuieli mult reduse de
întreținere, dar și un motiv în plus pentru șoferi ca să rămână în firmă.

Șoferi corect motivați

În ultima perioadă, colectivul de
șoferi s-a stabilizat și, chiar în momentele grele, nu au fost înregistrate
intervale mai lungi de două săptămâni
în care un camion să stea în curte, din
cauza lipsei de conducători auto. Angajații au devenit mai motivați, iar nemulțumirile s-au redus semnificativ, o
dată cu punerea la punct a unui sistem
foarte clar de bonusuri. „Acordăm ast-

Claudiu Apostol,
director general
Tramar:

„Un camion din flota Tramar face,
în fiecare lună, în medie, între
11.000 și 12.000 de kilometri.”

fel de bonusuri pentru fiecare mișcare
pe care o fac suplimentar. Ținem cont
de numărul de kilometri pe care îi realizează în cadrul programului normal,
de numărul de încărcări și descărcări
și acordăm prime pentru cursele intracomunitare, având în vedere că activitatea noastră principală este aceea
de transport internațional bilateral. Șoferii sunt mai mulțumiți, pentru că simt
că tot ceea ce fac se compensează”,
a explicat Claudiu Apostol, adăugând
că, în cadrul Tramar, sunt plătite inclusiv staționările – pauzele de 45 de
ore, așteptările de peste 24 de ore la
încărcare sau staționările generate de
restricțiile din trafic. De menționat că
Tramar se află, în final, în zona medie,
din punctul de vedere al veniturilor
oferite șoferilor.

„Cei mai mulți beneficiari pentru care realizăm transporturi provin din
industria auto. 75% din activitatea noastră are la bază contractele încheiate
cu 20 de clienți, astfel încât expunerea să fie minimă.”
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„Am decis să angajăm inclusiv
șoferi fără experiență, care, timp de
o lună, merg în echipaj cu un șofer cu
experiență. Sunt mulți cei care au nevoie doar de o mică încurajare și de
acordarea de încredere”, a arătat
Claudiu Apostol. „De exemplu, unul
dintre cei mai buni șoferi ai noștri, care
și-a luat, deja, bonusul de 10 ani în
companie, ne-a trecut poarta după ce
a terminat facultatea și a învățat să
conducă de la vărul său, care fusese
zidar, dar lucra la noi ca șofer”, și-a
amintit el. De altfel, în cadrul companiei există suficient de multă experiență pentru ca potențialul unui viitor
angajat să fie corect evaluat, încă din
momentul interviului. „Trainerul nostru,
Nicolae Mocanu, un fost șofer cu o
experiență de peste 15 ani, astăzi în
poziția de Director Tehnic, se ocupă
de șoferii noi, îi învață, merge cu ei
în teste și, câteodată, atunci când apar
semne de întrebare privind anumite
camioane, se urcă și el pe mașină,
să identifice problemele”.

Provocări și
răspunsuri

Ultimul an a adus, pentru Tramar,
o majorare de aproximativ 9% a cifrei
de afaceri, dar a însemnat și o
provocare majoră, prin creșterea cu
aproximativ 10% a costurilor cu șoferii
și combustibilul, semnificativ mai
scump la pompă. Din păcate, plusul
în costuri a putut fi transmis prea puțin
și clienților. Dar Tramar are cărțile
pregătite – excelență operațională și
un loc mai bun la masa negocierilor...
Chiar dacă mai orientată către
competitivitate, și astăzi, Tramar este
aceeași companie a bunului simț,
unde este cultivat respectul față de
colegi, de furnizori și, automat, față
de clienți... o firmă în care mândria lucrului bine făcut își găsește locul. Este
motivul pentru care Tramar este un
partener, în adevăratul sens al cuvântului.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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VECTRA INTERNATIONAL

Specialist pentru
industria auto

Flotă nouă de camioane și van-uri, depozit, soluție IT modernă și, mai
ales, o echipă experimentată fac din Vectra International unul dintre
transportatorii importanți pe segmentul automotive, la nivel național.

L

a 24 de ani de la înființare, afacerea păstrează, încă, un puternic caracter de familie, cu angajați locali, un ritm de dezvoltare sustenabil
(asigurat, în special, prin profitul reinvestit), o mare concentrare pe nevoile
clienților și, chiar, implicare în viața
comunității (sponsorizează echipa locală
de hochei și competiții de motocros).
În același timp, procesul de modernizare, pornit cu câțiva ani în urmă,
a însemnat redesenarea întregii organizații, un aspect semnificativ fiind și
atragerea unui director executiv, cu
experiență corporatistă.
„Am lucrat cu clienți – companii
multinaționale și a trebuit să ne adaptăm rigurozităților și necesităților lor
și, totodată, să creăm o structură internă optimă. Astfel, a fost modificată
organigrama, pentru a face pasul de
la o firmă mică, de familie, la o companie cu o structură precisă, capabilă
să răspundă bine solicitărilor clienților”,
a explicat Mona Naghi, Customer
Manager Vectra International.

Soluțiile IT fac
diferența

Parte importantă a modernizării o
reprezintă și implementarea unor soluții IT de ultimă generație. Acestea
asigură o imagine precisă asupra costurilor, dar, totodată, oferă și oportunitatea îmbunătățirii relației cu angajații.
„Am dezvoltat mai multe programe
pentru motivarea personalului și am
mers pe ideea de a răsplăti pe cei
care fac treabă bună, și nu doar de a
pedepsi pe cei care greșesc. Astăzi,
suntem în măsură să monitorizăm
precis activitatea angajaților. Pe partea
de monitorizare a autovehiculelor și
șoferilor, utilizăm Dynafleet, având
peste 95% flota formată din camioane
Volvo”, a explicat Dan Ananovici, Executive Director Vectra International.

Dan Ananovici,
Executive Director
Vectra International:

„Experiența și seriozitatea sunt
aspectele cele mai apreciate de
clienții noștri. În transporturi,
probleme apar adesea, important
este să ai capacitatea să le
rezolvi... repede! Investim, în
continuare, în flotă, în
infrastructură (soluții IT moderne)
și, mai ales, investim în oameni.”

Mona Naghi,
Customer Manager
Vectra International:

„Firmele care activează în
industria auto au tendința să se
concentreze doar pe producție și
să externalizeze orice altceva. Iar
aici intervenim noi. Am învățat, în
timp, multe lucruri și întreaga
companie s-a dezvoltat, pentru a
deservi cât mai bine clienții din
acest segment, pentru a face față
rigurozității pieței auto – flotă,
dispeceri, șoferi...”

Șoferii sunt informați în legătură
cu performanțele lor, iar consumul mediu pe întreaga flotă de camioane este
de aproximativ 28 l/100 km.
În plus, compania bonifică fidelitatea – șoferii primesc salarii mai mari,
în funcție de vechimea în firmă.
Pentru a asigura un timp de tranzit
cât mai scurt, Vectra International lucrează cu echipaje, pe multe dintre
camioane. Astfel, media parcursului
lunar pentru un camion poate depăși
15.000 km. Semnificativ este și faptul
că, în cadrul firmei, lucrează multe
doamne, iar o parte dintre echipaje
este constituită din familii (soț și soție).
„Avem câteva familii care lucrează
de peste zece ani la noi, iar doamnele

Compania a fost înființată în 1994, cu doi șoferi și două camioane, și a
crescut constant, în momentul de față având peste 300 de angajați, dintre
care 240 sunt șoferi, și o flotă de 130 de ansambluri și 40 vehicule
comerciale ușoare.
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sunt în topul șoferilor, din punct de
vedere al performanțelor”, a completat
directorul executiv.
Investițiile în zona IT continuă și următorul pas va îmbunătăți colaborarea
dispecer - șofer. „Avem în dezvoltare
un proiect nou; este vorba despre o soluție de planificare a curselor – un nou
modul ce face parte din soluția ERP pe
care o utilizăm, dezvoltată de WindSoft.
Astfel, activitatea de dispecerat devine
mai eficientă. În plus, legătura dintre
dispeceri și camion se realizează cu
ajutorul unor tablete. Astfel, informațiile
ajung mai ușor și în mod corect la șoferi.
Această soluție asigură comunicarea și,
totodată, este posibilă stabilirea unor
statusuri – de exemplu: «am ajuns la încărcare», «am descărcat», «am plecat
în cursă» etc. Încercăm să reducem
convorbirile telefonice, care implică riscuri în ceea ce privește precizia comunicării”, a afirmat Dan Ananovici.
Un alt aspect important pe care
compania pune accent este reprezentat de crearea și menținerea unei bune
comunicări între propriii dispeceri și
clienți. De altfel, fiecare client are alocat un dispecer.
Și, pentru că viitorul este legat de
utilizarea carburanților alternativi,
Vectra International va începe testarea
camioanelor cu gaz natural. Pentru
început, vor fi utilizate pe rute bine
stabilite (care oferă posibilitatea alimentării), pentru clienți care au solicitat o asemenea soluție.
Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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KEYSFIN – USER

1.800 de expeditori, cu o cifră de afaceri de 11,9 miliarde de lei,
formează, alături de 32.700 de cărăuși având venituri de 53,8 miliarde
de lei, piața românească a transporturilor. Cifrele, valabile la nivelul
anului 2017, sunt concluzii ale unei analize realizate de KeysFin
pentru Uniunea Societăților de Expediții din România (USER).

P

otrivit analizei comandate de
USER, afacerile din transporturile de marfă au crescut,
anul trecut, cu 8% față de 2016 și cu
aproape 50% față de 2013. Cele peste
32.000 de companii au raportat afaceri
de 53,8 miliarde de lei și un profit net
de 2,9 miliarde de lei, în creștere cu
14,2% față de anul precedent și aproape dublu față de 2013.
Cele mai mari afaceri sunt operate
de firmele din București – Ilfov, cu 8,69
miliarde de lei (16% din total), urmate
de județele Cluj (8,8%), Bihor (6,8%),
Argeș (6,5%) și Timiș (6,2%). Împreună, au concentrat 44% din total, în
2017. Conform KeysFin, în industria
transportatorilor de mărfuri activează, în
prezent, 15 companii mari, 381 medii,
2.452 de companii mici și 29.835 de
microîntreprinderi. Cea mai mare pondere din cifra de afaceri a fost generată
de companiile medii (32% din total).
De menționat că primii 10 jucători
în ordinea mărimii veniturilor au generat afaceri de 3,75 miliarde de lei (10%
din total, în 2017), în timp ce primii 5
jucători din punctul de vedere al profitabilității au obținut un profit cumulat
de peste 128,8 milioane de lei (4,5%
din total, în 2017).
Pe ansamblul pieței, numărul
transportatorilor a scăzut cu 6,5% față
de 2016, însă, în ultimii 10 ani, reprezintă o creștere de aproape 10%. În
2018, se estimează o ușoară revenire,
la 33.400 de companii.
Principala frână identificată de
specialiști o constituie infrastructura
deficitară. „Drumurile proaste și infrastructura feroviară învechită afectează
semnificativ sectorul transporturilor de
marfă, și nu numai. Pentru 2018, esti-

Marius Cae,
președinte USER:

„Poziționarea geostrategică a
României, la granița dintre Est și
Vest, cu portul Constanța în
prim-plan, indică un potențial
semnificativ pentru transportul de
marfă din România.”

măm o creștere temperată a afacerilor,
de 8,2%, la 58,1 miliarde de lei”, a
apreciat Marius Cae, președintele
USER.
Transporturile de marfă și casele
de expediții au peste 173.000 de
angajați (+4,7% față 2016, însă cu
3,9% mai puțini decât în 2013). O treime dintre companii (9.780) nu au avut
niciun angajat, în 2017. Primele
5 companii au angajat, însă, doar 9%
din forța de muncă a industriei, în timp
ce microîntreprinderile au fost cei mai
mari angajatori (32%). În 2018, forța
de muncă va crește cu 7,6% la casele
de expediție și cu 1,4% în transportul
de marfă, estimează analiștii KeysFin.

Cresc insolvențele

Numărul firmelor de transport de
marfă aflate în insolvență a crescut la
405, în 2017, iar trendul ar putea
continua. Plățile restante s-au majorat
cu peste 3% comparativ cu 2016 și cu
5,1% față de 2013, la 2,56 miliarde
de lei. Aproape 70% sunt facturi către
furnizori. În plus, datoriile comerciale
au crescut cu 3,6% față de 2016, fiind
cu aproape un sfert mai mari decât în
Costul mediu per angajat în
transporturi a crescut cu 15,6%,
în 2017.

FOCUS

O casă de expediții
la 18 cărăuși

Cele 1.800 de case de expediții
înregistrate în România au avut,
în 2017, 25.400 de angajați, care
au generat un profit net de
611.000 de lei.

2013, la 8,7 miliarde de lei în 2017
(33,5% din totalul datoriilor).

Suntem pe locul 3
la taxarea
combustibililor

Transportatorii reclamă taxarea
excesivă. Și au motive! „România se
află pe locul trei în Europa din punct
de vedere al taxării combustibililor.
Cumulate, toate aceste probleme trag
în jos sectorul. În perioada 2006 –
2016, transportul de mărfuri din UE a
crescut mai încet decât evoluția PIB.
Raportul a fost, în cazul României,
minus 43%, față de minus 10%, media
europeană. Potrivit datelor Eurostat,
în 2016, România a transportat 62 de
milioane de tone de marfă, în timp ce
Polonia raporta 341 de milioane. Stăm
mai bine ca Bulgaria, Grecia și Ungaria, însă transportăm de 3 – 4 ori
mai puțin decât Franța, Germania sau
Spania”, conchide Marius Cae.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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Momentul
resetării

Peste ani de zile, ne vom uita în urmă, pentru a descoperi care a
fost momentul în care a devenit absolut clar că motoarele clasice
nu mai au viitor. Iar eu cred că ediția cu numărul 67 a IAA Hanovra
are mari șanse să fie desemnată data câștigătoare. Au fost
prezentate multe autovehicule cu motorizare electrică sau pe gaz,
însă nu am mai identificat nicio lansare de motor nou diesel. Vor
mai trece ani până vom spune definitiv adio diesel-ului, însă,
astăzi, alternativa este „pe masă”.

L

a prima vedere, această ediție
a IAA a fost mai simplă și mai
lipsită de fast. Au lipsit vehiculele concept, prezente în număr mare
la alte ediții, care dădeau bine în poze,
dar nu prea aveai ce scrie despre ele
și, mai ales, nu știai dacă vreodată
vor influența în vreun fel industria...
Au lipsit scenariile gândite de unii producători, care transformau standurile
în mini orășele, unele cu accent pe
„curat”, altele pe „viitor”... Mai degrabă,
această ediție a pus accent pe funcționalitate și eficiență.
Nici măcar „ecologia” nu mai este o
modă, ci a devenit, pur și simplu, o decizie managerială – vehiculele sunt deja
în producție și pot fi utilizate eficient.
Probabil cea mai curajoasă abordare a venit din partea IVECO, care,
în întregul său stand, nu a expus
niciun autovehicul diesel.
Vehiculele electrice, CNG și LNG
au acoperit toate potențialele misiuni

30

de transport. Și pentru ca inițiativa să
fie completă, constructorii de suprastructuri s-au raliat acestui proiect,
dezvoltând, de asemenea, soluții fără
motorină.

Accentul principal s-a pus pe
soluțiile pe gaz, cu cele două variante,
CNG pentru distanțe scurte și medii și
LNG pentru curse lungi. Pe lângă
avantajele imediate, legate de redu-
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fi reîncărcate la priză sau cu ajutorul
motorului diesel.

Atracția principală la standul
DAIMLER a fost, bineînțeles, noul
Actros, pentru care, deja, a fost realizată
o ediție specială, limitată la 400 de
unități. Edition 1 se concentrează pe
confort și siguranță pentru șoferi, oferind, printre altele, sistemul MirrorCam,
Active Brake Assist 5 și Active Drive
Assist (permite condusul semiautonom).
Noul PPC, prezent, de asemenea,

EXPOZIȚIE

DAF CF Hybrid a fost proiectat
pentru a asigura transport cu zero
emisii în interiorul localităților, asigurând, în același timp, o autonomie
crescută pentru trasee ce depășesc
granițele orașului. Autovehiculul combină motorul diesel PACCAR MX-11
de 10,8 l și 450 CP, cu un motor electric ZF (75 kW/100 CP), iar cutia de
viteze ZF TraXon este special concepută pentru camioanele hibrid. Bateriile de 85 kWh asigură o autonomie,
cu zero emisii, între 30 și 50 km și pot

PUBLICITATE

cerea emisiilor poluante, sustenabilitate
și cost redus de operare, gazul are
potențialul de a duce lucrurile și mai
departe. Practic, utilizarea biogazului
face ca aceste vehicule să devină
neutre din punct de vedere al emisiilor
de CO2, având, totodată, la dispoziție
o sursă de energie regenerabilă.
Din punct de vedere al protecției
mediului, gazul asigură o reducere cu
90% a noxelor, 99% pentru particule
și 10% pentru CO2 (devine 95% pe întregul ciclu, dacă este utilizat biometan).
Nu mai puțin de 18 autovehicule au
fost expuse în standul Iveco, de la Daily
Hi-Matic Natural Power, primul autovehicul comercial ușor echipat cu un motor
CNG de 3 l, la Eurocargo CNG pentru
aplicații urbane și Stralis NP de 400 CP
și 460 CP. În varianta LNG, autonomia
poate ajunge la 1.600 km.

DAF dezvoltă soluția electrică și,
astfel, în cadrul IAA, a prezentat LF
Electric, CF Electric și CF Hybrid.
Camion cu masa maximă de 19 t,
oferind o soluție complet electrică și,
implicit, cu zero emisii, DAF LF Electric
este destinat segmentului de distribuție urbană. Autovehiculul utilizează
tehnologia Cummins, cu un motor
electric de 195 kW (echivalentul a 266
CP), alimentat de un pachet de baterii
ce asigură până la 222 kWh și o autonomie de până la 220 km, complet
încărcat. Sistemul de baterii este modular și, astfel, autonomia poate fi setată în funcție de nevoile de transport.
Pentru transporturi mai grele, constructorul olandez oferă DAF CF
Electric, autotractor 4x2 ce asigură o
masă totală maximă (cu tot cu semiremorcă) de 37 t. Camionul utilizează
tehnologia E-Power, dezvoltată de
VDL, având un motor electric de 210
kW/286 CP și baterii lithium-ion de
170 kWh. Autonomia este de aproximativ 100 km. O încărcare rapidă
se poate realiza în 30 minute, iar o încărcare completă a bateriilor se
realizează în 1,5 h.

octombrie 2018 ............................................................................................................................................
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ACC, asistență la plecarea din rampă
etc. Nici măcar propriul sistem telematic
nu lipsește.
Camionul este echipat cu un motor
diesel de 500 CP și un cuplu maxim
de 2.500 Nm.
Să fie oare F-MAX „Dacia Logan”
din lumea camioanelor? – (mașină
construită, inițial, pentru Est, dar care
a cunoscut un mare succes și în
Europa de Vest).

asigură creșterea eficienței în materie
de consum și, totodată, ușurează munca
șoferului, inclusiv pe drumurile secundare. Edition 1 propune și numeroase
echipamente speciale: airbag, Proximity
Control Assist, volan de piele, lumini
ambientale, masă în partea scaunului
din dreapta etc. Edition 1 este disponibil
în configurațiile cu două și trei punți,
pentru cabine GigaSpace și BigSpace.
Pe partea de „electrice”, a fost prezentat eActros, camion utilizat, deja,
în condiții reale și care va intra în producția de serie în 2021. eActros dispune de motoare electrice, amplasate
lângă roți, oferind o putere de
2x126 kW, iar capacitatea bateriilor
este de 240 kWh. Autonomia autovehiculului este de aproximativ 200 km.
O variantă „mai ușoară” o reprezintă FUSO eCanter, cu un motor
electric cu puterea de 129 kW, baterii
de 82,8 kWh și o autonomie de 100 km.
Iar FUSO nu se oprește aici.
O viziune legată de transportul electric
într-un viitor apropiat a adus-o E-FUSO
Vision One – camionul cu trei axe
pentru distribuție va atinge o rază de
350 km, având baterii de 300 kWh.

tor din afara cercului exclusivist al „consacraților” europeni. Și dacă credeți că
designul reușit este punctul forte, trebuie
neapărat să intrați în cabină. Calitatea
materialelor, confortul oferit și, mai ales,
dotările... Începi să cauți eventualele
lipsuri și... Amintim câteva dintre dotări:
display multimedia touchscreen, cu
Apple CarPlay, navigație, climă, frigider
de 38 l, computer de bord, indicator
privind sarcina pe puntea motoare, analiză și scor privind stilul de conducere,
monitorizare presiune anvelope, avertizare la părăsirea accidentală a benzii,

MAN punctează, la rândul său, pe
zona „electrică”, expunând, în premieră mondială, noul său camion complet
electric, destinat distribuției urbane.
MAN CitE are o masă totală de 15 t
și completează oferta „electrică” MAN,
situându-se între eTGM, conceput
pentru o masă totală de 26 t, și eTGE,
livrat în premieră către un client din
Berlin, chiar în cadrul IAA.
În cazul MAN CitE, s-au avut în
vedere caracteristicile traficului urban,
în general aglomerat, și numărul mare
de coborâri și urcări ale șoferului.
Astfel, vizibilitatea este excelentă, cu
un post de conducere amplasat jos și
suprafață vitrată mare, iar sistemul de
camere de 360° elimină, practic, unghiurile moarte. Accesibilitatea în cabină este, de asemenea, îmbunătățită.
Autonomia CitE este de 100 km.
Ca la fiecare ediție, standul MAN a
expus soluții de transport pentru toate
segmentele. Am remarcat lansarea modelelor speciale XLION, ce includ echipamente și servicii menite să crească confortul, siguranța, dar și eficiența.
Echiparea modelelor TGX și TGS
cu sistemul ACC, ce include funcția
stop-and-go, va avea, de asemenea,
un important efect asupra confortului
șoferilor în situațiile de ambuteiaj. Camioanele vor opri și pleca de pe loc
autonom, urmărind vehiculul din față.
Iar la capitolul vânzări, această ediție a IAA a consemnat un record pentru MAN, care a preluat 9.000 de comenzi în cele 10 zile ale evenimentului.

Lansarea F-MAX reprezintă o altă
mostră de „resetare”. Noul model dezvoltat de FORD TRUCKS reprezintă o
adevărată revelație pentru un producă-
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ducție la fabrica Renault Trucks din
Blainville-sur-Orne, Normandia.
Renault Trucks Z.E. oferă o autonomie de până la 300 km, în funcție de modul de operare și configurația bateriilor.
Având posibilitatea de încărcare
rapidă, bateriile lithium-ion ce echipează Renault Trucks D Z.E. și
Renault Trucks D Wide Z.E. pot fi încărcate într-o perioadă scurtă, de una
sau două ore.

În ceea ce privește transportul pe
distanțe lungi, Renault Trucks și Renault
Sport Racing și-au pus la bătaie
experiența și au realizat seria specială
T High Renault Sport Racing. Va fi o
serie limitată, de doar 99 de vehicule.
Numeroase elemente speciale de
design contribuie la amplificarea senzației de apartenență la lumea curselor. Motorul de 13 l dezvoltă 520 CP, iar
transmisia este automată (Optidriver).
PUBLICITATE
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RENAULT TRUCKS va începe
comercializarea camioanelor electrice
în 2019. Noua generație de autovehicule capitalizează zece ani de teste
în condiții reale a camioanelor electrice
și acoperă nevoile de transport pe o
plajă largă, de la 3,1 la 26 t.
Gama electrică va cuprinde modelele Renault Master Z.E., Renault
Trucks D Z.E. și Renault Trucks D
Wide Z.E.
Renault Trucks Master Z.E. este
destinat operațiunilor de distribuție în
centrul orașelor, încadrându-se în cele
mai stricte restricții impuse de municipalități. Bateriile se încarcă în șase ore,
iar volumul destinat mărfurilor este identic
cu cel oferit de modelele diesel, bateriile
fiind montate sub scaunele din față.
Master Z.E. este disponibil în șase
variante – patru dube și două autoșasiuri cu platformă – pentru a acoperi
solicitările din piață.
Renault Trucks D Z.E are o masă
totală de 16 t și este proiectat pentru
livrările de mărfuri ce necesită temperatură controlată.
Renault Trucks D Wide Z.E. oferă
26 t și poate asigura în mod eficient
transportul deșeurilor.
Pentru realizarea acestor modele,
a fost creată o linie specială de pro-
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În ultima vreme, SCANIA și-a
completat noua generație de camioane lansând modelele dedicate transportului urban și construcțiilor, însă
adevărata noutate pentru IAA a fost
faptul că toate camioanele expuse utilizează carburanți regenerabili. O altă
abordare îndrăzneață pentru această
ediție a IAA, ce întărește iminenta
schimbare majoră în transporturi, în
legătură cu carburanții. Oficialii Scania
au arătat că există un studiu care
demonstrează că, începând cu anul
2050, transportul nu va mai depinde
deloc de carburanții fosili. Iar varianta
optimistă arată că este posibil ca acest
deziderat să fie atins încă din 2030.
Biocarburanții și, apoi, electrificarea
reprezintă pașii ce trebuie făcuți.

O noutate o reprezintă camionul
destinat distribuției, hibrid și cu posibilitatea de încărcare la priză. Astfel, firmele de distribuție vor putea utiliza motorul termic pentru a accesa centrele
logistice, în general aflate la marginea
sau în afara orașelor, iar distribuția în
interiorul localităților se poate realiza
complet electric. Încărcarea rapidă a
bateriilor poate avea loc în doar 20 de
minute. Și pentru că tema principală
este utilizarea carburanților regenerabili,
motorul termic utilizează biodiesel.
Un nou serviciu introdus de producătorul suedez, Scania Zone va ajuta transportatorii prin introducerea restricțiilor de
poluare, zgomot sau viteză, impuse de
unele orașe, în aplicația de geo-fencing
oferită prin Scania Fleet Management.

Vizitatorii VOLVO TRUCKS au fost
invitați să pășească spre vitor.
Începând cu 2019, Volvo va comercializa camioane electrice pentru distribuție și managementul deșeurilor. Volvo
FL și Volvo FE Electric oferă mase
maxime cuprinse între 16 și 27 t și
dispun de o autonomie de până la 300
km. Tehnologia utilizată are la bază soluțiile dezvoltate pentru autobuzele electrice Volvo, peste 4.000 de asemenea
autovehicule fiind, deja, comercializate.
Pentru transportul pe distanțe
lungi, constructorul are în vedere utilizarea gazului, în forma sa lichefiată
(LNG). Astfel, Volvo FM LNG și Volvo
FH LNG utilizează gaz natural sau
biogaz și oferă performanțe similare
cu modelele diesel. În schimb, emisiile
de CO2 scad între 20% și 100%, în
funcție de combustibilul utilizat.
Noile Volvo FH LNG și Volvo FM
LNG pot fi echipate cu motoare de
420 CP sau 460 CP.
Pentru a sărbători 25 de ani pe piață ai modelului FH, constructorul suedez a lansat Volvo FH 25 Year Special
Edition. De la lansarea sa, în 1993,
modelul FH a atins un milion de unități
produse, camionul cu numărul un milion
fiind livrat chiar în cadrul IAA.
Volvo FH 25 Year Special Edition
este echipat cu un motor de 540 CP,
cabină Globetrotter XL, I-Shift Dual
Clutch și Volvo Dynamic Steering.

Radu BORCESCU
Hanovra, GERMANIA

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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EXPOZIȚIE

IVECO

Noul Daily,
ediția aniversară
de 40 de ani

Noul Iveco Daily este vehiculul ce a obținut distincția de
„International Van of the Year 2018”, în cadrul show-ului IAA 2018,
desfășurat la Hanovra, în Germania, la finalul lunii septembrie a
acestui an.

C

u ocazia împlinirii a 40 de ani
de existență a acestui model
de real succes și în cinstea
obținerii premiului internațional, constructorul italian a lansat, în cadrul expoziției IAA, ediția Iveco Daily aniversară. Aceasta beneficiază de o
personalizare special concepută, ce
marchează lunga istorie a succesului
vehiculului, evidențiind pionieratul în
inovare și integrând, în același timp,
cerințele clienților.
Această ediție aniversară va fi
produsă în număr de 500 de unități,
ce vor avea o notă unică, o personalizare special concepută pentru a celebra aceste repere importante. În interior, se regăsește un tablou de bord
exclusiv bazat pe desene ale celor
trei generații de Daily care au făcut
istorie, împreună cu logo-uri personalizate și autocolante care exemplifică
tema. Aceste vehicule vor fi disponibile
pentru vânzare la reprezentanțele
Iveco din Europa.

Pierre Lahutte, președinte
al mărcii IVECO:

„De când a fost lansat, în 1978, Daily a
fost, întotdeauna, o gamă de produse care
arată spre viitor. A reușit să prevadă
modul în care vor evolua nevoile clienților
noștri, scriind o pagină importantă a
istoriei industriei transportului sustenabil.
De aceea, am ales să sărbătorim această
etapă importantă în istoria acestui vehicul
cu o ediție limitată bazată pe Daily Blue
Power, gama sustenabilă care anticipează
viitorul cu cele mai avansate tehnologii
diesel și de tracțiune alternativă.”

Scriitor al istoriei
contemporane

La momentul lansării sale, în 1978,
van-ul Daily a revoluționat transportul
comercial ușor, având șasiul derivat
din camion, cu tracțiune pe puntea
spate și suspensie frontală independentă, care îi conferă versatilitatea,

fiabilitatea și eficiența care l-au făcut
cunoscut. De atunci, modelul Daily a
evoluat în mod constant, de-a lungul
anilor, pentru a răspunde nevoilor în
schimbare ale clienților, rămânând, întotdeauna, însă, cu ADN-ul neatins,
fără să facă rabat de la standardele
de calitate autoimpuse. Totodată, utilitara italiană s-a făcut remarcată prin
tehnologiile sale eficiente și ecologice,
cerințe ce au devenit din ce în ce mai
critice pentru sectorul transporturilor.
Mulțumită conceptului unic al Daily
Blue Power – o gamă de vehicule care
eliberează operatorii de transport de
constrângerile celor mai stricte
reglementări de mediu – Noul Iveco
Daily a fost gratulat cu titlul de „International Van of the Year 2018“.
De-a lungul îndelungatei sale
istorii, Daily s-a bucurat de un succes
comercial ridicat și a adunat numeroase premii, în întreaga lume. Cele
peste 3 milioane de unități, fabricate
pe 3 continente, care se află pe drumurile din 110 țări, dovedesc popularitatea acestei game de vehicule comerciale și o capacitate remarcabilă
de adaptare la nevoile specifice ale
clienților din întreaga lume.
Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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WABCO

Autonom, conectat și electrificat – iată cum va arăta viitorul
vehiculelor comerciale. La expoziția IAA Hanovra 2018, WABCO a
atras atenția asupra unei game de noi soluții care îmbunătățesc
conectivitatea la bord și între vehiculele comerciale.

P

unui senzor de combustibil. Procesarea
datelor telematice, inclusiv kilometrajul
vehiculului, geo-poziționarea, informațiile
legate de motor, detaliile cursei și
informațiile din tahograf pot fi combinate
cu informații specifice flotelor, cum ar fi
dimensiunile rezervorului de combustibil
și utilizarea cardurilor, pentru a calcula
consumul total de combustibil al flotei.
TX-FUELCOMPASS oferă, în plus, o
funcție de „geo-tracking”, pentru identificarea celor mai apropiate stații de alimentare cu combustibil și a prețurilor locale, pentru un anumit camion. Soluție
de sine stătătoare, TX-FUELCOMPASS
poate fi integrată, de asemenea, cu
sistemele avansate FMS ale WABCO,

TX-SKYTM, sau cu sistemele fără display
TX-GOTM.
Datorită fluxului bogat de date, recoltate de sistemele de bord WABCO,
flotele de toate dimensiunile pot
beneficia de informații despre camion,
trailer și performanțe în conducere,
pe care le pot integra într-o singură
aplicație FMS desktop. Mai mult, prin
intermediul rețelei globale de service
și datorită portofoliului extins de piese
de schimb, WABCO activează, la
fiecare nivel al lanțului valoric, pentru
creșterea productivității vehiculului.

Material furnizat de către
WABCO

PUBLICITATE

rintre inovațiile prezentate,
WABCO a dezvăluit și o serie
de noi tehnologii special dezvoltate pentru îmbunătățirea productivității flotelor.
WABCO TX-TRAILERPULSETM
Soluția destinată trailerelor combină
funcționalitatea de localizare în timp
real, cu informațiile de diagnosticare.
Venind în completarea sistemelor
FMS pentru trailere ale WABCO,
TX-TRAILERPULSE poate fi instalat
cu ușurință de către constructor, sau
poate fi montat ulterior.
TX-TRAILERPULSE oferă o serie
de funcțiuni esențiale de management
de la distanță, fără a implica investițiile
de dimensiuni mari necesare în cazul
unei soluții telematice „high-end”, și
va fi disponibil în cadrul WABCO
TX-GEOTM, care oferă o funcție de
bază „track and trace”, precum și în
cadrul TX-TRAILERGUARDTM, soluția sa avansată de telematică pentru
trailere.
WABCO
TX-DIAGNOSTIXTM
Dezvoltat împreună cu specialistul în
diagnosticare WABCOWÜRTH, sistemul este o soluție FMS de diagnosticare de la distanță pentru camion, indiferent de marcă. TX-DIAGNOSTIX
scanează și integrează toate datele
electronice ale vehiculului, cum ar fi
elementele de control ale motorului,
cele furnizate de sistemele de asistență a șoferului, ale sistemelor de frânare, ale direcției, presiunii uleiului,
ale sistemelor de alimentare, ale tahografelor, axelor, cutiilor de viteze și
ambreiajelor. Îmbunătățind semnificativ eficiența operațională a flotelor, soluția consolidează aceste date într-o
vizualizare singulară, pe ecran, în timp
real, reducând timpul de imobilizare a
vehiculelor, prin identificarea rapidă a
problemelor, listarea unor recomandări
de reparații, planificarea operațiunilor
de întreținere sau dirijarea vehiculelor
către ateliere, pentru reparații critice
din punctul de vedere al siguranței.
WABCO TX-FUELCOMPASSTM
O soluție telematică inovativă, pe bază
de „big-data”, care monitorizează consumul de combustibil și oferă cea mai
bună rută din punct de vedere al costurilor, fără să fie necesară montarea

EXPOZIȚIE

Aplicații și soluții pentru
flotele viitorului
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FOCUS

Reducerea
emisiilor CO2 –
ambițiile cresc

În luna mai a acestui an, Comisia Europeană a anunțat țintele
privind reducerea emisiilor de CO2 pentru camioane. Este vorba
despre 15% până în 2025 și 30% până în 2030.

D

ar, la ora actuală, membrii
Parlamentului European deliberează posibilitatea creșterii
acestor ținte la 20% și, respectiv, 45%,
iar unii parlamentari vor, chiar, mai
mult. Totuși, există și voci care atrag
atenția că stabilirea unor ținte nerealiste ar putea avea efecte contraproductive.
Practic, stabilirea țintelor de reducere a emisiilor ar trebui însoțită și de
creșterea numărului de vehicule comercializare, ce utilizează carburanți
alternativi. Astfel, nu este încă sigur
dacă această legislație va fi votată de
către actualul Parlament, adică până
în luna mai a anului viitor.

Transportul la nivel de UE este
dependent de petrol. La nivelul
anului 2014, 94% din energia
consumată în transporturi
provenea din petrol, 88,2% fiind
importat.

Transportul rutier este responsabil
cu peste 20% din totalul emisiilor
de CO2 din UE: autoturismele și
van-urile reprezintă 15%, iar
autovehiculele grele (camioane și
autobuze) 5%.

Taxe de drum,
în funcție
de poluare

Producătorii de vehicule grele
și-au exprimat reținerile privind posibilitatea de a atinge țintele propuse,
mai ales că această industrie are o
viteză specifică de implementare a
noilor tehnologii, iar șapte ani reprezintă o perioadă foarte scurtă. Producătorii au propus o țintă de 7%.
Anul viitor, va intra în vigoare și
VECTO (instrument de calcul a consumului de energie pentru vehicule).
VECTO va deveni esențial pentru așteptata stabilire a taxelor de drum la
nivel european, în funcție de poluare.
Astfel, legislația ar trebui să asigure
costuri mai mici pe kilometru pentru
Denisson Energy, firmă membră a
Antares Group, și Asociația NGVA
Romania au anunțat începerea
lucrărilor de construire a primei
stații publice de alimentare cu gaz
natural comprimat pentru vehicule
(CNG), din seria celor 9 ce
urmează a fi realizate în cadrul
Proiectului CNG România. Stația
va fi construită lângă Autostrada
A1, cu acces facil din ambele
sensuri ale Centurii Capitalei și
Autostrăzii A1, precum și din
sensul de intrare/ieșire din
București.
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2030 ar putea fi anul din care doar
autobuze cu emisii zero vor putea
fi înmatriculate în UE.

transportul „curat” și, totodată, să încurajeze dezvoltarea noilor tehnologii.
Alegerea carburanților alternativi
rămâne la latitudinea pieței, însă sunt

specialiști care au arătat că, pentru
vehiculele grele, electricitatea nu poate oferi aceleași beneficii precum în
cazul autovehiculelor ușoare.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@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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LANSARE

Service DAF pe
Centura București

EVW Holding a inaugurat, la finalul lunii septembrie, cel mai mare
service multimarcă de vehicule comerciale și depozit de piese sub
brandul TRP, sub numele de Truck Center Pantelimon.

A

cest service, ridicat în 14 luni
(iulie 2017 – septembrie 2018),
este dedicat vehiculelor comerciale grele și este amplasat pe Centura
București, în zona Pantelimon. Suprafața totală a unității este de 17.000 mp,
dintre care 2.504 construiți. Atelierul,
ce are 3 canale de reparații, unul de ITP
și spălătorie, ocupă 1.650 mp.
În ceea ce privește TRP, brandul
de piese se află pe piața autohtonă
încă din 2015, atunci când EVW
Holding a adus acest concept printr-un
proiect pilot demarat la Pitești, care s-a
dovedit de succes. Conceptul unic a
fost gândit pentru promovarea mai
eficientă a brandului TRP în România
și formarea, în viitor, a unei rețele de
magazine TRP pe teritoriul țării și iată
că acest lucru se întâmplă. Pentru a
celebra această inaugurare, la service-ul DAF din Pantelimon au fost
prezenți oficiali ai TRP și ai PACCAR
Parts. Deși rețeaua TRP la nivel mondial depășește 100 de unități, acest
depozit și magazin de piese TRP este
cel mai mare, prin acest fapt confirmându-se poziționarea și aprecierea
produselor ce poarta eticheta TRP pe
piața din România.

Profilul atelierului
din Pantelimon

O dată cu deschiderea celui mai
mare service multimarcă, holding-ul
acoperă o nevoie semnificativă, ce
fusese identificată pe piață. Această
unitate dorește să fie un furnizor im-
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portant de service și întreținere pentru
toate mărcile de vehicule comerciale:
camioane, autoutilitare, remorci și semiremorci, autocare și autobuze. Specializările tehnicienilor includ: diagnoză
electrică, mecanică generală, reparații
motoare și cutii de viteze, geometrie
roți. De asemenea, sunt oferite servicii
de spălătorie și ITP. Atelierul EVW
Holding este unicul dealer oficial DAF
în România.

Piesele TRP

Pentru cine nu știe, acesta este
brandul sub umbrela căruia DAF produce piese multimarcă. TRP face parte
din portofoliul de piese de schimb al
PACCAR Inc., alături de brandurile
DAF și PACCAR Parts. TRP „Truck
and Trailer Parts” oferă o gamă largă
de piese de înaltă calitate, pentru toate
mărcile de camioane, remorci și semiremorci. Piesele produse sub acest

brand îndeplinesc cele mai stricte cerințe în ceea ce privește standardele
de calitate DAF. Toate produsele sunt,
fără excepție, testate conform standardelor DAF și supuse unor teste standardizate, efectuate în condiții extreme.
Reperele originale TRP sunt disponibile
pentru cele mai comune categorii de
piese de schimb: filtre, perne de aer,
amortizoare, electromotoare, alternatoare, elemente frânare, echipamente
iluminat, acumulatori, piese semiremorci, ambreiaje, accesorii, consumabile service, scule etc.
Toată gama de produse TRP beneficiază, la fel ca și piesele originale DAF,
de garanție completă pentru 12 luni,
unele piese chiar 24 luni. În cazul în
care montajul se face în atelierele EVW
Holding, garanția de 12 luni se referă
atât la componente, cât și la manoperă.
Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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EVENIMENT

SCANIA

„Caravana Transportul
Viitorului”
E

Acesta este titlul sub care Scania a organizat caravana sa, sub
moto-ul: „descoperă viitorul în transporturi alături de Scania”!
venimentul a debutat pe 7
septembrie, în prima zi de
vineri a lunii. Cu această ocazie, companiile de transport rutier,
șoferii și pasionații de camioane și automobile din țară au putut participa la
„Caravana Transportul Viitorului”. Ca
în fiecare an, Caravana a fost găzduită
în mai multe orașe din țară, începând
cu Brașov și terminând la Sibiu.

Scopul Caravanei

Cei ce sunt în spatele acestui gen
de eveniment/show au dorit ca, în acest
an, accentul să fie pus 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 printro serie de filmulețe educative, dedicate
publicului din industria transporturilor –
pe scurt, un consum „smart”, cum spun
cei de la Scania, asigură atât diminuarea

emisiilor de CO2 în atmosferă, cât și a
costurilor. În cadrul „Caravanei Transportul Viitorului” cei ce au parcurs traseul
pregătit de oficialii constructorului suedez au primit o vestă Scania ce putea
fi personalizată. Totodată, participanții
au primit o șansă la marele premiu,
extras prin tragere la sorți, o excursie de
2 zile la Porsche Track Experience, în
Istanbul, unde câștigătorul va putea testa
toate modelele Porsche, pe o pistă de
Formula 1. În plus, vizitatorii au avut
parte de multe premii surpriză, bucate
tradiționale, ritmurile pop-rock ale
formației Zavera și de o expoziție
interactivă despre energii regenerabile.

Scania Driver
Competitions

Livrarea anului 2018

Așa poate fi etichetată livrarea de
la Cluj pentru echipa Scania North.
Este vorba despre o unitate Scania
din noua generație S650,
accesorizată și personalizată
integral în workshop-ul local, din
Luncani. Scania dorește să
mulțumească partenerilor de la
A&A Transporturi Speciale SRL
pentru încrederea acordată și le
urează mult succes, alături de un
adevărat „King of the Road”!
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În Brașov, Cluj-Napoca, București,
Bacău și Arad, șoferii de toate vârstele
au fost așteptați la Scania Driver Competitions, cea mai mare competiție pentru
șoferii profesioniști din lume, cu peste
100.000 de participanți. Trecând de
probele teoretice și practice, fiecare dintre
cei 5 câștigători ai semifinalelor, pe lângă

Traseul „Caravanei
Transportul
Viitorului”

• Scania Brașov – 7 septembrie
• Rolex Suceava – 11 septembrie
• Scania Luncani – 14 septembrie
• Scania Pitești – 18 septembrie
• Scania București – 21 septembrie
• LKW Store Craiova – 28
septembrie
• Scania Bacău – 5 octombrie
• Scania Oradea – 9 octombrie
• Expo Arad – 12 octombrie
• Scania Sibiu – 19 octombrie

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. Pentru a câștiga marele premiu,
cei dornici trebuie să dea dovadă de determinare, experiență și responsabilitate.
Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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A treia generație
de laborator de
cursă lungă

PREZENTARE

RENAULT TRUCKS

Renault Trucks își continuă cercetările în privința îmbunătățirii
eficienței energetice a camioanelor diesel. Cu Optifuel Lab 3,
vehiculul laborator dezvoltat ca parte a proiectului cooperativ
FALCON, producătorul are ca obiectiv reducerea cu 13% a
consumului unui ansamblu complet cap tractor – semiremorcă.
Optifuel Lab 3 combină tehnologiile din domeniul aerodinamicii,
al rezistenței la rulare, al asistenței în conducere,
managementului energiei și din domeniul lanțului cinematic.

O

biectivul Optifuel Lab 3 este
de a obține o reducere cu
13% a consumului de combustibil, comparativ cu un Renault
Trucks T cu semiremorcă. Vehiculul
combină tehnologii inovative, dezvoltate de un consorțiu de parteneri care
include Renault Trucks, Faurecia,
Michelin, Total, Fruehauf, Wezzoo,
Benomad, Styl’Monde, Polyrim,
Enogia, IFP Energies Nouvelles,
Școala Centrală Lyon (LMFA) și
IFSTTAR (LTE, LESCOT). Optifuel
Lab 3 este parte a proiectului FALCON
(Flexible & Aerodynamic Truck for Low
CONsumption), care primește finanțare publică, în urma selecționării de
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către Banca Franceză de Investiții
Publice BPI France, în cadrul celei
de-a 23-a selecții de proiecte.

Trailer cu geometrie
variabilă

Obiectivul este de a îmbunătăți în
mod semnificativ aerodinamica ansamblului, pentru a reduce considerabil consumul de combustibil, în special
prin introducerea unui trailer cu
geometrie variabilă. Dezvoltat de către
Fruehauf, în colaborare cu Styl’Monde,
acest trailer „adaptiv” se intenționează
a adopta automat o formă optimizată,
prin utilizarea spațiului gol de în-

cărcare, datorită unui sistem încorporat
de control și comandă și a senzorilor.
Aerodinamica tractorului va fi, de
asemenea, îmbunătățită, prin înlocuirea oglinzilor laterale cu camere de
luat vederi și prin intermediul unei noi
cabine, proiectate pe baza unei teze
de doctorat din cadrul Laboratorului
de Mecanica Fluidelor și Acusticii,
Școala Centrală Lyon. Fluxurile de aer
vor fi optimizate prin extinderea extremității anterioare, a ușilor și prin intermediul unor arcade ale roților reproiectate. Spoilerele laterale vor fi, de
asemenea, mai mari și vor fi fabricate
din materiale flexibile, de către Polyrim,
precum și extensiile deflectoarelor
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Optifuel Lab 3 va realiza primele
sale teste pe șosea în 2019 și va
determina evaluări de reducere a
consumului, în 2020.

Anvelope conectate
și economii de
energie

În cadrul transportului de lungă distanță, rezistența la rulare a anvelopelor își adjudecă aproximativ 25% din
consumul de combustibil. Michelin va
dezvolta anvelope cu rezistență scăzută la rulare, pentru vehiculul laborator, prin integrarea unor tehnologii inovative, derivate din proiectele de cercetare.
Renault Trucks și Michelin vor
utiliza, de asemenea, datele obținute
de către senzorii instalați la nivelul
anvelopelor conectate.
Informațiile despre navigație și
trafic (Benomad), meteo (Wezzoo) și
anvelope (Michelin) recoltate de pe

Optifuel Lab 3 vor fi utilizate pentru
optimizarea vitezei predictive și a elementelor de control al sistemului de
răcire. Acesta din urmă va fi echipat
cu noi elemente de acționare, pentru
maximizarea economiei de energie.
Aceste dezvoltări vor fi acompaniate de către o nouă interfață om-mașină, special dezvoltată în parteneriat cu
IFSTTAR, pentru a-i oferi șoferului un
sistem de asistență ușor de utilizat,
eficient și de natură să economisească energie. Controlul alternatorului va
fi și mai inteligent, pentru a optimiza
echilibrul între producția de energie
electrică și consumul de combustibil
al motorului cu combustie internă.
Pentru Optifuel Lab 3, se va lucra
mult și la nivelul dispozitivului cu baterie duală, anticipându-se o reducere
semnificativă a masei și o performanță
îmbunătățită a pornirii la rece pentru

bateria de start și o creștere a duratei
de viață a bateriei de lucru.

PREZENTARE

laterale, care vor asigura continuitate
între cap tractor și semiremorcă.

Recuperarea căldurii
reziduale

Întregul lanț cinematic va beneficia
de lubrifianți de nouă generație, cu
viscozitate redusă, dezvoltați de către
Total, pentru reducerea fricțiunii.
În plus, vor fi realizate studii de
performanță, pe bancuri de testare, și
vor fi conduse cercetări de integrare
pe două tipuri de arhitectură a sistemului de recuperare a căldurii reziduale, bazat pe ciclul termodinamic Rankine. Cercetarea este realizată în
colaborare de către Renault Trucks,
Faurecia, IFPEN și Enogia.
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Raportul privind
Siguranța,
ediția 2017

FOCUS

VOLVO TRUCKS

În fiecare an, aproximativ 1,2 milioane de persoane își pierd viața
în accidente rutiere, la nivel mondial. Dacă dorim să schimbăm
această stare de fapt, este necesar să înțelegem de ce se produc
aceste accidente. De aceea, Echipa Volvo Trucks de Cercetare a
Accidentelor (ART) a studiat și a analizat, din 1969 și până în
prezent, peste 1.700 de accidente în care au fost implicate
camioane.

D

eoarece accidentele de circulație reprezintă o problemă
globală, Volvo Trucks dorește
să-și împărtășească descoperirile cu
întreaga societate. Camioanele fiind
parte a problemei, producătorul dorește să fie, de asemenea, parte a soluției. Astfel, compania își face publice
concluziile în cadrul unui Raport de
Siguranță, a cărui ediție 2017 a apărut
recent.
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O activitate în
continuă desfășurare

În ultima vreme, telefoanele ne
fură atenția din ce în ce mai mult. 17%
dintre pietoni folosesc telefoanele
mobile în timpul traversării și nu mai
sunt atenți la trafic. Iar acesta este
doar un exemplu de situație care reunește mai mulți participanți la trafic și
în care fiecare dintre noi ar trebui să

își ia precauțiunile necesare pentru
creșterea siguranței.
Particularitățile siguranței rutiere
se schimbă de la an la an și, cu fiecare
nouă generație, camioanele Volvo fac
un mare pas înainte, în domeniu.
Apariția telefoanelor mobile inteligente reprezintă numai una dintre problemele recent ivite, în epoca modernă a prevenirii accidentelor. Dar este
un trend important, care a captat
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sigure. Volvo Trucks împărtășește aceste informații, contribuind, astfel, la
cercetarea la nivel național și internațional în domeniul siguranței rutiere.

Înțelegerea dinamicii
accidentelor

Zone prioritare
pentru creșterea
siguranței

În acest context, Raportul 2017 stabilește câteva zone care ar trebui prioritizate, pentru îmbunătățirea siguranței rutiere. Printre acestea se numără:
• creșterea gradului de utilizare a
centurii de siguranță;
• menținerea atenției șoferului și
îmbunătățirea vizibilității directe și
indirecte din cabină;
• conceperea unor servicii de instruire a șoferului cu feed-back direct;
• dezvoltarea continuă a sistemelor
de siguranță activă.

De exemplu, sistemul curent avansat de frânare de urgență este proiectat să prevină sau să reducă severitatea coliziunilor cu vehiculul din față. În
viitor, ar fi benefică introducerea unor
scenarii implicând utilizatori vulnerabili
ai infrastructurii rutiere, cum ar fi
accidente la traversare. De asemenea,
trebuie avută în vedere dezvoltarea
sistemelor de detectare a utilizatorilor
vulnerabili în apropierea camionului și
implementarea sistemelor inteligente
cooperative de trafic.

Importanța centurii
de siguranță

Nu întâmplător, prima pe listă se
află creșterea gradului de utilizare a
centurii de siguranță, în topul celor
mai importante măsuri de prevenire
a consecințelor mortale ale acciden-

O scurtă istorie

FOCUS

atenția echipei ART și care trebuie
tratat cu toată seriozitatea.
Echipa Volvo Trucks încearcă, în
permanență, să înțeleagă și să analizeze tendințele manifestate în cadrul
accidentelor, pentru a îmbunătăți siguranța. Membrii ART stabilesc cauza
accidentului, studiază dacă acesta ar
fi putut evitat și utilizează aceste informații pentru îmbunătățirea siguranței
camioanelor.
Dar datele colectate de la locul accidentului nu sunt utilizate numai pentru a face camioanele companiei mai

Dar nu este vorba numai despre
analizarea accidentelor în care sunt
implicate camioane Volvo, ci și despre
înțelegerea statisticilor europene, pentru dezvoltarea unor soluții mai sigure
de trafic.
În 2015, în Uniunea Europeană
s-au înregistrat 26.300 decese în urma
accidentelor rutiere, ceea ce a reprezentat o creștere cu 1% față de 2014
și cu 2% față de 2013.
Astfel, chiar dacă statisticile arată
că numărul de victime, în anumite
state UE, se află în scădere, această
creștere, chiar dacă ușoară, indică
faptul că sunt necesare eforturi suplimentare. Și nu numai în termenii siguranței pasive și active la nivelul vehiculelor, ci și la nivelul conștientizării
în rândul participanților la trafic, de
exemplu al celor vulnerabili.

telor. Folosirea centurii reprezintă diferența între viață și moarte. Rapoartele arată că șansele de a supraviețui
unui accident grav de circulație se dublează, în cazul în care șoferul și
pasagerul poartă centură.
Numai la nivelul Uniunii Europene,
aproximativ 7.000 de vieți ar putea fi
salvate, anual, dacă oamenii ar alege
să poarte centura.
Volvo Trucks militează activ pentru
acest lucru, mai ales în contextul în
care centura de siguranță în trei puncte a reprezentat darul lui Volvo către
întreaga lume a transporturilor rutiere.
Inginerul de aviație Nils Bohlin s-a
alăturat companiei Volvo ca expert în
domeniul siguranței, în anii ’50, după
ce lucrase mult timp cu sisteme de
centuri în trei puncte, pe avioane de
luptă. La vremea respectivă, atitudinea față de siguranța rutieră era diferită față de cea din zilele noastre,
mulți șoferi considerând că sunt suficient de protejați numai pentru simplul
fapt că se aflau în interiorul vehiculului.
Accidentele și decesele ocupanților vehiculelor au crescut, pe măsură
ce s-a înmulțit numărul de posesori
de mașini. Nu a durat mult până când
Nils și echipa sa au aplicat experiența
dobândită în aviație, pe vehicule. În
1959, Volvo a creat centura de siguranță în trei puncte cu care suntem
atât de obișnuiți în prezent.
Managementul Volvo a recunoscut
că această invenție avea potențialul
de a salva mii de vieți și că era mult
mai importantă decât înregistrarea
patentului în nume propriu. Astfel, a
fost adoptată decizia de a deschide
patentul și de a-l oferi întregii lumi.
Centura de siguranță nu a devenit
doar dotare standard pe camioanele
Volvo Trucks, și o cerință absolută
pentru toate camioanele și autoturismele. Acesteia i-a revenit meritul de
a salva peste un milion de vieți și este
considerată a fi una dintre cele mai
eficiente intervenții de sănătate publică. De asemenea, a redus gravitatea leziunilor a milioane și milioane
de participanți la trafic.
Un studiu realizat de către Administrația Suedeză a Transporturilor a
arătat că, dintre cei 20 de șoferi de
camion care nu au purtat centura și
care și-au pierdut viața în Suedia între
2005 și 2009, 19 ar fi supraviețuit, în
cazul în care ar fi utilizat-o.
Astfel, Volvo Trucks depune toate
eforturile pentru a încuraja utilizarea
acesteia de către toți șoferii și pasagerii vehiculelor din trafic.

Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Provocări
și dezvoltare

Nu este ușor să intri, cu un produs nou, pe o piață aproape matură
și, aparent, închisă. Totuși, prin diversitatea portofoliului de
vehicule și punând accent pe raportul preț-calitate, Kässbohrer își
face loc, încet dar sigur. Am discutat despre aceste lucruri cu
Eugen Stan, director general al Premium Trailers Store, importator
Kässbohrer pentru România.
Ziua Cargo: A trecut, deja,
un an de când reprezentați
Kässbohrer în România.
Putem face un bilanț?
Eugen Stan: A fost, fără îndoială, un an dificil. Am avut nevoie de șase
luni să-mi dau seama cine sunt clienții
mei, să identific segmente noi de piață,
deoarece Kässbohrer este fabricantul
cu cea mai mare gamă de produse:
cisterne, silozuri, trailere pentru transport agabaritic etc. Sunt și segmente
care se intersectează cu activitatea
mea din trecut, însă o parte importantă
este constituită din clienți noi, pe care
nu i-am cunoscut până acum.
Am reușit să vindem 70 de unități
și sper să închei anul cu 90, poate
chiar 100 de unități. Majoritatea vânzărilor sunt către clienți mici și medii,
care au comandat una sau două unități. Cel mai mare client a achiziționat
10 unități Talson, producător care face
parte, de asemenea, din grupul Tirsan.
Talson este un produs specializat pentru domeniul de transport air cargo,
cat și textile, mărfuri refrigerate și bunuri cu valoare ridicată.
Mă bucură faptul că dintre clienții
care au cumpărat deja o semiremorcă,
au revenit pentru achiziții noi, ceea ce

ne-a confirmat că sunt mulțumiți de
serviciile și produsele achiziționate.

Ce se va întâmpla în cel
de-al doilea an de
activitate?
Anul viitor, vom lărgi echipa. Până
la finalul lui 2018, vom mai angaja minimum un vânzător, iar anul viitor încă
doi, ceea ce înseamnă că țintim vânzări
de 200 de unități, pe segmente diferite.
O bună parte a vânzărilor este reprezentată de vehicule cu prelată, dar
avem produse foarte competitive și pe
zona de transport containere intermodal. De asemenea, suntem competitivi
și avem termene bune de livrare pentru
cimentruck-uri și semiremorci siloz
pentru transport făină, furaje, zahăr și
alte produse vrac. In domeniul construcțiilor, Kässbohrer acoperă toată gama
de produse, începând de la semiremorci basculabile, până la trailere cu
până la 8 axe, trailere cu axă autoviratoare, cisterne de bitum etc.
Ce au deosebit produsele
Kässbohrer față de ceilalți
producători?
Cred că fiecare produs Kässbohrer
are câte ceva special. De exemplu,

Eugen
Stan

semiremorcile cu prelată îmbină avantajele a doi producători importanți, și
anume panoul frontal din oțel, care
oferă stabilitate semiremorcii, și ușile
spate din aluminiu, care sunt mai
ușoare și nu ruginesc. Nu în ultimul
rând, un avantaj principal pe care îl
oferă Kässbohrer este șasiul, foarte
robust, testat pe numeroase piețe, producătorul exportând către 55 de țări.
Apoi, dacă vorbim despre semiremorcile pentru containere, Kässbohrer a
câștigat anul acesta, la IAA, Premiul I
la categoria „Șasiu”, cu un produs nou,
extensibil din 3 puncte.
Pe scurt, Kässbohrer oferă un
raport preț/calitate foarte bun.

Cum decurge activitatea
after-sales?
De curând, a venit în România
directorul Kässbohrer pentru activitatea de after-sales, în ideea de a întări
parteneriatele pe care le avem, deja,
în acest domeniu și pentru a verifica
ce a funcționat, ce putem îmbunătăți,
dacă partenerii noștri sunt capabili să
proceseze o garanție, să identifice
corect piesele etc.
Este o activitate complexă și, deși
nu este nimic nou pentru mine, am
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Care va fi locul
Kässbohrer pe piață, în
viziunea dumneavoastră?
Consider că, pe termen mediu și
lung, Kässbohrer are șanse să devină
al treilea producător ca importanță pe
piața de semiremorci, țintă declarată
încă de la început și în care cred în
continuare. Producătorul investește
masiv, cel puțin în zona de trailere
agabaritice, pentru care construiește
o nouă fabrică, degrevând vechile
facilități de producție, astfel încât să
permită și creșterea producției pentru
alte segmente, cum ar fi cel al semiremorcilor cu prelată.
Kässbohrer este producătorul cu
cea mai mare creștere pe plan european, cu cea mai agresivă dezvoltare,
cu cea mai rapidă implementare de

produse noi și cu un departament
R&D impresionant. Kässbohrer a penetrat foarte bine segmentul de clienți
mici și medii, care necesită o abordare
specială, individuală, cu particularități
specifice în ceea ce privește semiremorca; acest fabricant este deschis
să asculte, poate, mai bine decât o
fac ceilalți producători, care trebuie
să livreze volume mai mari.

Care sunt perspectivele și
provocările cu care vă veți
confrunta în România?
Pentru noi, nu poate să fie decât
creștere, dezvoltare, identificare de
piață, experiențe noi cu clienții și validarea produselor în piață.
Există, încă, reticența unor clienți
în ceea ce privește produsele fabricate
în Turcia. Pe cei sceptici, îi invit la fabrică, pentru a vedea cum se desfășoară, în realitate, producția, la ce
nivel este Kässbohrer, care are cea
mai mare fabrică din Estul Europei,
pe o suprafață de circa 350.000 mp.
Clienții care au vizitat fabrica au
rămas impresionați. Turcia are un bazin important de forță de muncă, tânără și calificată, ce permite dezvoltarea
producției industriale și jucători importanți, precum Mercedes, Ford, MAN

Truck&Bus, Krone, Schmitz, Honda,
Toyota, produc astăzi în Turcia.
În plus, nu trebuie să uităm că produsele sunt asamblate final în Germania.

Cum vedeți piața de
transport?
Piața de transport este influențată
din trei direcții. Mai întâi, s-ar putea
schimba în funcție de noile reglementări europene. În al doilea rând, este
condiționată de lipsa șoferilor/personalului, iar, nu în ultimul rând, de faptul
ca multe firme și-au atins maximul de
dezvoltare ce poate fi realizat cu managementul existent, și aici este important ca fiecare să-și accepte limitele
și să angajeze oameni capabili să
dezvolte mai departe.
Le merge bine celor care s-au reinventat, și-au optimizat costurile, care
au căutat rute noi, care au avut un
departament de vânzări și și-au permis să renunțe la clienții care plăteau
prost sau cu întârziere. Mai precis,
celor care au înțeles că schimbarea
este singura constantă a zilelor noastre și acceptarea ei poate conduce la
soluții și oportunități noi.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
PUBLICITATE

INTERVIU

întâlnit tot felul de provocări, în special
la nivel de logistică. Fiind la început,
prioritar a fost să am aceste parteneriate de service, urmând, acum, partea
a doua, de a avea un control asupra
pieselor de schimb. Îmi doresc ca,
pentru acele piese care nu se găsesc
ușor sau pentru care Kässbohrer poate fi mai competitiv decât un alt distribuitor, să putem oferi acest serviciu
către piață.

EVENIMENT

Oktoberfest
între semiremorci
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Schmitz Romania a creat o tradiție anuală – organizarea unui
eveniment „porți deschise” în prima săptămână a lunii octombrie,
la sediul din București.

A

u participat peste 160 de persoane, specialiști, transportatori și furnizori pentru această
industrie. A fost o ocazia perfectă de
a inspecta gama de produse Schmitz
Cargobull.
Printre vehiculele expuse, am putut remarca un produs dedicat segmentului de curierat. „Este vorba despre un camion și remorcă izoterme –
construite special pentru curierat – dotate cu lifturi, benzi de protecție din
oțel, șine pentru ancorare... Am studiat
remorcile vechi ale firmelor de curierat
și am intervenit acolo unde am observat că apăreau probleme”, a explicat
George Badea, Business Developer
Schmitz Romania.
În condițiile în care construcțiile
merg tot mai bine, era firesc ca întreaga gamă de basculante să fie prezentă – oțel și aluminiu, cu diferite
configurații, pentru a răspunde cât mai
precis modului de exploatare.
„Deși avem modele aproape identice, de 7,2 m lungime și 8,2 m lungime, cu același volum de încărcare, diferențele în exploatare sunt importante.
În timp, uzura cea mai mare apare la
nivel de podea. Astfel, o benă mai scurtă
asigură uzuri mai mici pentru operatorii
care realizează multe descărcări. Pe de
altă parte, pentru un transportator care
încarcă, de exemplu, pietre foarte mari,
este recomandabil să aleagă o lungime

mai mare a semiremorcii, scăzând,
totodată, înălțimea pereților laterali și,
implicit, șocul resimțit în timpul încărcărilor. Modelele se completează”, a comentat George Badea.
Nu a lipsit nici cerealiera, un produs adus de Schmitz Cargobull la maturitate, capabil să răspundă foarte
bine nevoilor specifice României.
Toate basculantele producătorului
sunt dotate, standard, cu suspensie
electronică și cu sistemul Automatic
Air Dumping.
Pe zona de prelate, am admirat
semiremorca utilizată de către
Mercedes-Benz pentru demo-training.
De altfel, există o bună colaborare,
inclusiv pe zona telematică, între cele
două companii. Practic, informații specifice semiremorcii (TrailerConnect)
pot fi vizualizate direct în FleetBoard.
O soluție interesantă și ecologică
a fost prezentă sub forma unui camion
Iveco Daily CNG, cu suprastructură
frigorifică Schmitz și agregat Zanotti.
Și, bineînțeles, nu putea lipsi semiremorca frigorifică cu agregat
Schmitz Cargobull. Tot în acest segment, a fost expus un camion Renault
Trucks, cu suprastructură frigorifică,
destinată transportului la cârlige, și un
agregat Thermo King.
Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Un tango numit „mită”
M

-am oprit asupra unei situații
regăsite de dumneavoastră
pe drumurile patriei și nu numai, anume întâlnirea dintre dumneavoastră, conducătorii auto, și ofițerii
și/sau agenții din cadrul Inspectoratului
General al Poliției – Direcția Rutieră,
cărora atât Legea de organizare și
funcționare a Poliției Române, cât și
Ordonanța de Urgență a Guvernului
195 din 2002, republicată, „privind circulația pe drumurile publice”, le stabilesc atribuțiile de verificare și control
al circulației rutiere, stipulând clar că
„(...) polițistul rutier are dreptul să
verifice vehiculul (...)”.
Un aspect des întâlnit în activitatea
zilnică a conducătorului auto îl reprezintă încălcarea normelor de circulație
pe drumurile publice. Statisticile arată
că, în spatele acestor încălcări, stau,
de cele mai multe ori, fie problemele
de natură personală, destul de grave
încât să afecteze capacitatea de concentrare a respectivului conducător,
fie stresul, oboseala, graba, neatenția
și, cel mai important și mai periculos
factor, alcoolul. Din fericire, datele statistice arată o scădere substanțială a
numărului de conducători auto profesioniști, ce manevrează camioane de
mare tonaj, depistați conducând sub
influența alcoolului. Până la dispariția
acestui fenomen, însă, mai este ceva
drum de străbătut.

articolul 96 din OUG 195/2002, republicată, această perioadă putând fi de
la 30 la 120 de zile, în anumite condiții.
Acum apare momentul de care
vorbeam în titlu, momentul în care
conducătorul auto este „tras pe dreapta”. Oprirea autocamionului reprezintă,
de cele mai multe ori, rezultatul încălcării uneia sau, chiar, mai multor norme de circulație. Din acest moment,
începe discuția între agentul constatator și conducătorul auto, căruia,
după ce îi sunt solicitate documentele,
îi sunt prezentate motivul opririi și norma încălcată (sau normele încălcate).

Negocierea...

Indiferent de norma încălcată,
cuantumul amenzilor este destul de
mare, iar, la un calcul sumar, la numărul de kilometri parcurși zilnic, șansele
ca aceste norme să fie încălcate (cu
voie sau fără de voie) cresc substanțial. „Găurile” din buget pot atinge cote
amețitoare. Asta ca să nu mai vorbim
despre un alt aspect, respectiv sancțiunea complementară a suspendării
„exercitării dreptului de a conduce, pe
timp limitat”, așa cum este prevăzut la

Din păcate, este prezentă în mintea multor cetățeni, în general, și a
unor conducători auto, în special, ideea că „totul se rezolvă”. Cum? De cele
mai multe ori, cu ajutorul hârtiilor de
care vorbeam mai sus.
De aici încolo, începe acel „tango”
la care făceam referire. Acum, de cele
mai multe ori, începe acea „negociere”. Primul pas și cel mai greu, de
altfel, fiind inițiat fie de către agentul
constatator, fie de către conducătorul
auto. Din acest moment, drumul devine alunecos, rezultatul fiind unul previzibil: dezastrul. Dacă aceste „negocieri” duc la o „înțelegere amiabilă”,
atunci, panta de care vorbeam se
transformă într-un tobogan amețitor,
iar la capătul ei se află o mlaștină ce
riscă să înghită sau să distrugă iremediabil vieți și/sau destine.

Conform legii, mituitorul nu se
pedepsește, dacă denunță fapta
mai înainte ca organul de urmărire
penală să fi fost sesizat cu privire
la aceasta.

Acum este momentul în care sunt
comise cele două infracțiuni prevăzute

Sancțiuni
substanțiale

„Un dans” care duce
la dezastru

de legislația română: infracțiunea de
„luare de mită”, faptă prevăzută de
articolul 289 din Codul penal și pedepsită cu închisoare de la 3 la 10 ani,
faptă care este stabilită în sarcina
agentului constatator, și infracțiunea
de „dare de mită”, faptă prevăzută de
articolul 290 din Codul penal și pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani, faptă
care este stabilită în sarcina conducătorului auto. Acesta este momentul
în care două destine pot fi distruse,
fiind puse în pericol atât cariera agentului constatator, cât și profesia conducătorului auto, totul culminând cu posibilitatea pierderii unui bun de preț,
libertatea, la care se adaugă pierderea
integrității, faptele respective rămânând
ca o pată pe fruntea celor implicați.
Legiuitorul stabilește, la același
articol 290 din Codul penal, la alineatul
3), faptul că „mituitorul nu se pedepsește, dacă denunță fapta mai înainte
ca organul de urmărire penală să fi
fost sesizat cu privire la aceasta”, oferind, astfel, persoanei care a comis
infracțiunea de „dare de mită” posibilitatea să denunțe fapta organelor
competente, ajutând, astfel, la prevenirea și combaterea faptelor de această natură.
Totodată, de partea cealaltă,
agentul constatator este obligat să
adopte o atitudine fermă de respingere
a „ofertei” și să sesizeze deîndată
organele de urmărire penală, când ia
la „cunoștință de săvârșirea unei fapte
prevăzute de legea penală în legătură
cu serviciul în cadrul căruia își îndeplinește sarcinile”.
În încheiere, nu pot decât să subliniez că acest „tango” este un dans ce
are forța distructivă a unui uragan, din
fericire tot mai rar întâlnit, dar care nu
va oferi nici pe departe satisfacția unei
melodii armonioase, ci va cauza doar
lacrimi și destine spulberate. Când se
va stinge ultimul acord, viața nu va
putea căpăta decât nuanțe gri, orizontul și viitorul fiind îngrădite de gratiile
de fier, pătând, iremediabil, o frunte
care fusese îmbrobonată doar de
sudoarea muncii.

ANTICORUPȚIE

Se vehiculează atât în mediul on-line, dar, mai ales, în cel off-line,
ideea că „lucrurile se rezolvă”. Cum? Cu niște hârtii iubite de unii,
blestemate de alții. De ce am ales acest titlu? De ce pentru revista
dumneavoastră? Pentru că este citită, în mod preponderent, de cei
care petrec mare parte din viață la volanul „monștrilor” de peste
40 de tone, pentru care asfaltul devine a doua casă.

Comisar-șef de poliție
Mihai – Sorin BĂRBIERU
Direcția Generală Anticorupție
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Șoferul,
comunicator
de informație

i
„Suntem mai puternic
ai
m
și
când ascultăm
deștepți când
împărtășim.”
Rania Al-Abdullah

Deși, atunci când ne referim la comunicatorii de informație, în
general ne gândim la cei care, în calitate oficială, informează
mass media sau, direct, opinia publică despre anumite acțiuni sau
evenimente, iată că încercăm (fără să forțăm lucrurile) să-l
considerăm și pe șofer ca fiind un potențial comunicator de
informație.

T

oată lumea este de acord că,
fără o strategie de comunicare
bine articulată, performanțele
unei firme de transport nu vor fi cele
dorite, chiar și în ciuda unor eforturi
manageriale deosebite. De cele mai
multe ori, patronii firmelor de transport
consideră esențiale doar metodele și
mijloacele prin care pot fi transmise
șoferilor diferite informații, datorită cărora aceștia, deși aflați în diferite colțuri
ale lumii, își vor face treaba, atât în
beneficiul firmei, cât și al lor, personal.
În acest sens, conducătorii auto sunt
instruiți cum să recepționeze informația și cum să se folosească de aceasta, în îndeplinirea optimă și cât mai
operativă a sarcinilor.
Mai puțin se ține cont de faptul că
și șoferul, la rândul său, este un potențial deținător de informație, care,
atunci când se referă la livrarea sau
preluarea unor comenzi, la evenimente neprevăzute care pot apărea pe
traseu, la abaterile de la un traseu
prestabilit sau la orice alte probleme
ce pot apărea în timpul cursei, devine

esențială pentru transportator, dar și
pentru beneficiar. Atunci când activitatea nu decurge conform planului, cu
cât informația transmisă de șofer este
mai corectă și mai operativă, cu atât
crește viteza de răspuns, cu efecte
pozitive asupra desfășurării și finalizării cursei.
Definim conducătorul auto
ca un comunicator de
informație, și nu ca un
simplu transmițător,
deoarece, pe lângă
informațiile privind
desfășurarea cursei, mai
poate transmite – sau nu –
informații considerate
colaterale, dar care pot forma
o opinie sau o luare de
poziție.

În prezent, comunicarea face parte
din cotidian, internetul și rețelele de socializare fiind în prim plan. Șoferii comunică la firmă, acasă, pe stadion, în
metrou, la volanul camionului, al au-

tobuzului, sau în propria mașina. Problema nu este cum o fac, ci, mai ales,
ce comunică.
Beneficiarii informației privind desfășurarea cursei sunt, în principal, dispecerii, dar și patronii firmelor de transport, care, nu de puține ori, sunt
permanent în legătură cu șoferii lor –
și bine fac!
Uneori, însă, șoferii, voit sau nu,
omit să transmită anumite informații
sau le transmit trunchiat. „Nu am
crezut că este important”, „am uitat”,
„nu am știut”, sunt doar câteva dintre
scuzele care însoțesc lipsa informației
pe care trebuia să o transmită șoferul.
Aceste situații sunt, de multe ori, în
dezavantajul firmei, producând atât
prejudicii financiare, cât și de imagine.
În general, șoferii „omit” să transmită informațiile care consideră că i-ar
dezavantaja sau care se referă la
diferite abateri sau sancțiuni primite
de aceștia în timpul cursei. Omisiuni
se produc, de asemenea, atunci când
șoferii observă că informațiile trimise
de ei nu sunt luate în considerare sau
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când sunt apreciate ca inoportune sau
nesemnificative.

Scopul comunicării cu șoferii este,
în primul rând, să reușim să-i facem
să ne asculte și să ne înțeleagă dar,
la rândul nostru, trebuie să învățăm să
ne ascultăm șoferii. Patronul/managerul de transport, nu în ultimul rând
dispecerul, sunt cei care, prin strategii
adecvate de comunicare, le creează
șoferilor atât posibilitatea de a „ști”,
dar, în egală măsură, și de a informa.

fel, își îndeplinește rolul și își întărește
statutul dobândit în firmă.
Pentru a transmite informații corecte și utile, șoferul trebuie instruit. El
trebuie să cunoască atât natura și importanța informațiilor pe care este dator să le transmită, cât și consecințele
care decurg dacă nu le ia în considerare sau nu le transmite spre firmă.
O altă problemă care poate produce prejudicii unei firme de transport
este „comunicarea” unor mesaje false
sau neconfirmate de către șoferi, de
data aceasta nu către firmă, ci către
alți șoferi. Vorbim aici de ceea ce
putem numi „opinia parcării”, opinii
care sunt transmise de către șoferii
comunicatori și care nu au acoperire
în realitate. Există, chiar, un limbaj
specific, folosit de șoferii de TIR când
comunică prin stație!

Atunci când șoferul simte că este
ascultat, că informațiile transmise sunt
de ajutor firmei, gradul de satisfacție
personală și de fidelitate față de firmă
crește. Acesta va căuta să acumuleze
cât mai multă informație, pentru a o
transmite firmei, considerând că, ast-

Și în acest caz, o instruire adecvată și, mai ales, lipsită de formalism,
privind confidențialitatea unor informații, va da rezultatele scontate.

„Ce mă încarci pe mine cu
asta, nu am destule pe cap?
Descurcă-te...”, sunt
răspunsuri care, de cele mai
multe ori, îi fac pe șoferi să
refuze voit să mai transmită
informații.

Șoferul trebuie
instruit

Sunt și cazuri când șoferii
(chiar dacă sunt de bună
credință) transmit, involuntar,
informații confidențiale legate
de firma la care lucrează.

Nu putem vorbi de transmitere de
informație, fără să precizăm că, atât
pentru cel care transmite, cât și pentru
cel care recepționează, este extrem
de important ca între cei doi să existe
încredere reciprocă și potențial de comunicare. Important este să îl considerăm, întotdeauna, pe șoferul care
transmite informații ca pe un partener
de dialog, un colaborator permanent
și, mai ales, util.

Psiholog pr. Cristian SANDU
Cabinet de psihologie autorizat

E-mail: psih.cristian.sandu@gmail.com
Mobil: 0751 364 575

PUBLICITATE
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Well Being la dispeceri
și expeditori
Cele mai frecvente efecte ale stresului asupra performanței în
muncă sunt: disponibilitate redusă pentru lucru, absenteism,
performanță și productivitate în muncă scăzute, creșterea
plângerilor din partea clienților.

S

tresul este asemenea unei
corzi de chitară, din punctul de
vedere al energiei. Dacă este
prea largă, instrumentul acordează
fals; dacă este prea întinsă, coarda se
rupe. Pentru a putea funcționa armonios, toate corzile chitarei trebuie să
dispună de o anumită lejeritate. Astfel
decurg lucrurile și în viața noastră.
Avem nevoie de stres pentru
a fi fericiți.

Fără stres nu se poate, iar prea mult
ne îmbolnăvește. Starea de bine este
un concept care include sănătatea psihică, fizică si socială a unei persoane.
Există și Healthy Work Organization,
idee potrivit căreia sănătatea angajaților
și a organizației sunt interconectate,
deci nu poate fi optimizată una fără
cealaltă. Astfel, nu e necesar să punem
accentul fie pe sănătatea angajaților
(bunăstare fizică, emoțională, mentală
și socială), fie pe eficiența organizației,
ci, mai degrabă, să încurajăm practici
ce le susțin pe ambele simultan.

Gândiți-vă ce
înseamnă optimismul
la dispeceri...

Rezultatele unui studiu sugerează
că persoana care are un angajament
față de organizație este mai dispusă
să învețe să-și controleze reacțiile
negative în fața agenților de stres,
pentru a avea o stare de bine la locul
de muncă și a nu crea conflicte. Recomandarea ar fi accentul pe dezvoltarea atitudinii optimiste. Această atitudine, în contextul transportului, poate
juca un rol motivațional în atenuarea
efectelor asupra stresului și optimizarea sănătății și bunăstării.

Gândiți-vă ce înseamnă optimismul la dispeceri... în primul rând, transmite încredere și siguranță șoferului.
Uneori, din trafic, totul e mai stresant.
O voce energică și o gândire optimistă, în anumite momente, schimbă situații. Așadar, efectul pozitiv merge
până în trafic, prin comunicarea cu
șoferul.
Well Being nu înseamnă a lucra
mai încet sau în ritm „laissez a faire”.
În transport, nu ne permitem așa ceva,
așa că aceste comportamente nu mai
trebuie să apară dacă dispecerii,
expeditorii își cunosc munca, își văd
rezultatele și se simt utili.

Primul pas –
pregătirea adecvată

Well Being-ul mai apare și atunci
când ești pregătit, pentru că nu te mai
stresezi... neîncrederea în propriile
cunoștințe, decizii, duce, de asemenea, la stres și agitație. Așadar, un
prim pas pentru o stare de bine psihologică și mentală constă într-o pregătire adecvată. Din cunoașterea traseelor, a situațiilor ce pot interveni,
rezultă promptitudine în decizii. Informațiile despre trasee, inclusiv despre
relief, lucrări etc. înseamnă informații
corecte, iar transmiterea lor clientului,
într-o formă de siguranță și pregătire,
înseamnă, de asemenea, mai puțin
stres. Dacă un dispecer calculează
programul șoferului prin parcurgerea
a 700 km într-o zi, dar relieful este
unul muntos, mai sunt și lucrări, poate
merge 500 km. Dispecerul acceptă
comanda pentru o nouă încărcare. Iar,
de aici, se creează conflicte, au loc
penalități și posibil ca firma de
transport să piardă clientul, pentru
acest incident.

Preferințele angajaților

Într-un studiu, în topul preferințelor
angajaților pentru Well Being, s-au
regăsit sportul și cardurile private de
sănătate (57%). Dar sunt de luat în
calcul și următoarele aspecte.
Încurajarea unui ritm de muncă în
care să le rămână angajaților un timp
liber pentru a rezolva lucruri personale,
a avea discuții personale etc.
Sportul, mișcarea, dansul contribuie la o stare de bine fizică.
Organizarea de workshop-uri care
să permită educare și dezvoltare personală, în raport cu obiectivele firmei.
Întâlniri în cadrul cărora este încurajată libera exprimare între colegi, între
angajați și manager. Este important să
ne gândim la starea de bine a propriei
persoane, dar să ne punem întrebarea
ce efect are comportamentul nostru și
asupra colegilor. De exemplu, vorbitul
la telefon despre lucruri personale.
Poate este vreun coleg care nu este
prea încântat de situație, pentru că lui
tocmai i-a rămas un camion la încărcat
până a doua zi, din diverse motive. De
preferat este să ieșim pe hol.
Un climat organizațional cooperant, cu conflicte reduse și spirit de
echipă al angajaților, contribuie la o
stare de bine și performanță în muncă.

Adevărata provocare...

Adevărata provocare pe care ne-o
oferă viitorul nu se referă doar la schimbarea tehnologiei, ci la schimbarea
percepțiilor, atitudinilor și, în general, a
capacităților noastre, raționale și emoționale, de a aborda și a ne confrunta
cu schimbarea. Pentru aceasta, e nevoie de măsuri organizaționale care să
vizeze menținerea și creșterea stării de
bine în organizații, de exemplu proceduri de motivare, de diminuare a stresului organizațional, de creșterea satisfacției în muncă, de reducere a fluctuației
de personal, a absenteismului, de menținere a Well Being-ului, altfel spus, a
stării de bine în organizații.
Andreea GHEORGHE

Psiholog specializat în psihologia

transporturilor

gheorghe.andreeaioana@yahoo.com
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Cum arată liderul
de astăzi?

ȘTIRI

DUNAPACK RAMBOX A ÎNCEPUT LUCRĂRILE
LA BOLINTIN
Dunapack Rambox, filiala
locală a diviziei Dunapack
Packaging, parte din grupul
austriac de firme Prinzhorn
Group, anunță începerea
lucrărilor de construcție
pentru noua fabrică de
ambalaje de carton ondulat din
Bolintin-Deal. Noua unitate de
producție Dunapack Rambox
va funcționa în mod
complementar cu cea
existentă din Sf. Gheorghe
(jud. Covasna), ce urmează să
beneficieze de un upgrade
tehnic semnificativ. Fabrica
din Bolintin este programată
să-și înceapă activitatea
operațională în iunie 2019.
Noua unitate de producție, de
27.000 mp, va fi utilată cu
echipamente de ultimă
generație, precum o mașină de
carton ondulat, de mare viteză,
o mașină de prelucrare a
cartonului, de înaltă precizie, și
un sistem automatizat de
operare a paleților. Capacitatea

SERVICIU NOU DPD

DPD România a lansat serviciul
DPD Collect, o soluție eco-friendly,
rapidă și flexibilă de livrare și
expediere a coletelor, în urma unei
investiții de 1,2 milioane de euro.
DPD Collect constă într-o rețea de
automate poștale și oficii amplasate
în spații comerciale și clădiri de
birouri, dar și în locații proprii.
Noul serviciu se adresează tuturor
segmentelor de business (B2B,
B2C), precum și persoanelor fizice
care vor să expedieze colete în
regim de la ușă la punct fix, punct fix
la ușă sau punct fix la punct fix.
Printre noutățile pe care noul
serviciu le va pune la dispoziția
clienților, se numără: un cost redus,
timp de livrare 24 ore, disponibilitate
extinsă a coletului (de până la 5 zile
lucrătoare) și flexibilitate în ceea ce
privește preluarea și livrarea.
Compania anunță că serviciul DPD
Collect este accesibil tuturor
clienților, prin accesarea aplicației
myDPD, care oferă opțiunea de
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de producție planificată a
fabricii este de 180 milioane
mp anual. Cele două fabrici
Dunapack Rambox din
România vor atinge, în total, o
capacitate de producție de
aproximativ 300 milioane
mp/an. „Locația noii fabrici, la
doar 20 de kilometri de
București, ne va permite să
oferim clienților noștri din
România cea mai bună calitate
a produselor și serviciilor
noastre și avem posibilitatea
să acționăm, rapid și eficient,
în fața noilor provocări din
industrie”, a spus Alexander
Enzenberg, CEO al Dunapack
Packaging.

track & trace online și posibilitatea
de plată.
Serviciul este disponibil, din luna
septembrie, în peste 50 de locații
din București, iar, până la finalul
anului, compania estimează
extinderea la nivel național, printr-o
rețea de 100 de puncte DPD
Collect, în principalele orașe din
România.

CTP A FINALIZAT PESTE
130.000 MP, ÎN S1

CTP a terminat, în primul semestru
al anului, clădiri ce ocupă peste
130.000 mp, în CTPark Bucharest
West, CTPark Timișoara II și
CTPark Pitești. De asemenea, CTP
a încheiat acorduri pentru
construirea a 140.000 mp de spații
industriale și logistice, iar aproape
60.000 mp reprezintă tranzacții în
pregătire. În prezent, circa 400.000
mp sunt în diferite etape de
dezvoltare, la nivelul portofoliului

național, dintre care jumătate au
termene de livrare în primul
trimestru (T1) din 2019. Cele mai
multe contracte încheiate de CTP
vizează parcurile situate în
apropierea Capitalei, dar au fost
perfectate acorduri cu numeroși
chiriași și în parcurile din Sibiu,
Timișoara, Deva și Pitești.
Aproximativ 400.000 mp sunt, în
acest moment, în construcție, dintre
care jumătate au termene de
finalizare în primul trimestru din
2019. Această suprafață este
amplasată în 10 clădiri, aflate în
cinci parcuri deținute de CTP, în
România.

NOI TERMENE PENTRU
IMPOZITE

Guvernul a stabilit termenul care se
va aplica pentru plata impozitului și
a contribuțiilor sociale pentru
veniturile realizate în perioada 2014
– 2017 din PFA sau alte activități
independente. Astfel: impozitul pe
venit pentru anul 2017 și CAS-ul
pentru anii 2016 și 2017 vor trebui
plătite până pe 30 iunie 2019;
CASS-ul pentru anii 2014, 2015,
2016 și 2017 va trebui plătit tot până
la 30 iunie 2019. Pentru plata
anticipată a acestor taxe se vor
acorda și bonificații de câte 10%.

CENTRU DELPHI
TECHNOLOGIES,
LA BUCUREȘTI

Delphi Technologies, producător de
sisteme de propulsie pentru
industria auto, a deschis, la
București, primul său centru IT, care
va furniza servicii pentru centrele
tehnologice ale companiei, pentru
fabricile și diviziile de servicii suport
din întreaga lume. Aici, vor lucra
până la 150 de persoane, care vor
acoperi funcții de bază, cum sunt
securitate și conformitate IT,
arhitectură informatică, operațiuni IT,
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planificarea resurselor companiei și
livrarea soluțiilor globale. Investiția
se adaugă celor peste 300 de
milioane de euro investiți, deja, în
capacitatea de producție din Iași,
unde se fabrică pompe de înaltă
presiune și injectoare pentru
industria auto.

VENITURILE GEFCO AU
CRESCUT, ÎN S1
Potrivit reprezentanților CBRE,
367.000 mp sunt, în prezent, în
construcție, cu date de livrare în
2018 și 2019. Aceste spații sunt
cuprinse în 19 proiecte, dintre care
13 noi și 6 extinderi. În S1 2018, au
fost terminate spații de retail ce
totalizează circa 30.000 mp,
localizate în proiecte din Bistrița,
Focșani, Gheorghieni, Râmnicu

GEFCO, furnizor global de servicii
industriale în lanțul de aprovizionare
și lider european pe piața logisticii
auto, a anunțat rezultate financiare

favorabile, pentru S1 al 2018.
Veniturile Grupului au crescut cu un
procent de 6,2%, atingând, astfel,
suma de 2,402 milioane de euro.
Evoluția a fost determinată de o
creștere de două cifre în valoarea
conturilor-cheie (portofoliile
achizitorilor de soluții logistice
integrate) la nivel internațional și
rezultă dintr-un efort susținut și
continuu de a folosi experiența
GEFCO, pentru a câștiga
încrederea noilor clienți și pentru
dezvoltarea parteneriatelor actuale,
prin tehnici de vânzări de tip
cross-selling și up-selling. „În prima
jumătate a anului 2018, am
continuat să ne diversificăm baza de
clienți și să extindem zona
geografică în care ne desfășurăm
operațiunile, atingând o creștere
semnificativă a vânzărilor în Europa
Centrală și Orientul Mijlociu.
GEFCO este, deja, înscris într-un
trend ascendent și ne dorim ca,
până la sfârșitul anului, să adăugăm
portofoliului nostru și clienți din zona
Africii de Nord”, a spus Emmanuel
Arnaud, Vicepreședintele Executiv
al departamentului de Vânzări și
Marketing al Grupului GEFCO.
PUBLICITATE

ȘTIRI

EVOLUȚIA PIEȚEI DE
RETAIL, ÎN S1

Sărat și Vaslui. Stocul modern de
spații de retail se situează, în
momentul de față, la 3,52 milioane
mp, dintre care 59% sunt
reprezentate de sectorul centrelor
comerciale, iar 41% de parcurile de
retail. Din actualul stoc de spații de
retail, circa 51% au fost dezvoltate
în perioada 1999 – 2008. La nivelul
stocului modern de spații de retail,
aproximativ 32% se află în
București, iar 38% sunt împărțite în
10 orașe: Constanța, Cluj-Napoca,
Iași, Timișoara, Oradea, Brașov,
Ploiești, Suceava, Craiova, Pitești.

EVENIMENT

TRANSLOGISTICA
deja o tradiție

7.000 mp de expoziție și peste 60 de companii specializate în
transport de marfă feroviar, rutier, maritim, în expediții, logistică
sau IT&C. Asociații profesionale, centre universitare și de
cercetare... profesioniști... vehicule... expoziții în premieră... sau,
altfel spus, cea de-a patra ediție a TRANSLOGISTICA.

P

rezent la deschiderea expoziției, ministrul Transporturilor,
Lucian Șova, a transmis un
mesaj către întregul sector al transporturilor. „Am tratat invitația aceasta și
propunerea de a fi alături de organizatori în această manifestare ca pe o
oportunitate de a arătata susținerea pe
care Ministerul Transporturilor și eu,
personal, ne străduim să o arătăm
acestui domeniu”, a afirmat Lucian
Șova, menționând că suportul unui
cadru concurențial corect, care să asigure liberul acces la piață, reprezintă
o responsabilitate atât pentru ministru,
cât și pentru instituția pe care o reprezintă. În opina ministrului, o astfel de
expoziție reprezintă un cadru potrivit
pentru ca toți cei care cred că au ceva
de spus în domeniul transporturilor și
al logisticii să fie prezenți și să își
prezinte oferta și ceea ce pot face,
astfel încât beneficiarii să poată alege
furnizorul potrivit.

Premiere

Ediția 2018 a TRANSLOGISTICA
a adus o serie de premiere, pe lângă
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USER – 25 de ani de la
înființare

Prezentă la expoziție cu un stand
generos, Uniunea Societăților de Expediții
din România (USER) a marcat împlinirea a
25 de ani de la înființare. „Am primit, cu
această ocazie, numeroase vizite din
partea membrilor, atât din București, cât
și din țară, și am schimbat opinii și idei
pentru îmbunătățirea activității. De altfel,
mai mulți membri USER au avut standuri
în cadrul TRANSLOGISTICA. Sperăm ca,
la o viitoare expoziție, să fie o afluență
mai mare de public”, a declarat Marius
Cae, președintele USER.

manifestările deja tradiționale. Este
vorba despre Salonul Camionului, în
cadrul căruia au fost expuse van-uri,
camioane, remorci și semiremorci, dar
și vehicule specializate precum cisternele, la care se-au adăugat vehicule
de utilitate publică.
Tot în premieră s-a organizat
SMARTTECH for SUPPLY CHAINS
– o expoziția de soluții IT&C cu aplicabilitate în TTL (transport, comerț și lo-

gistică), care a prilejuit un forum destinat inovațiilor și securității cibernetice,
precum și demonstrații de robotică,
drone și virtual reality.
Agenda TRANSLOGISTICA a inclus, pe lângă expozițiile clasice, și o
serie de dezbateri și întâlniri între specialiști.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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Cum arată liderul
de astăzi? (II)
În numărul din septembrie al revistei, am
învățat din trecut, am urmărit revoluțiile
industriale care s-au succedat de-a lungul
timpului și am creionat câteva elemente
care formează portretul liderului, în fiecare
perioadă. Am ales să tratăm separat prezentul
și... viitorul. Ce înseamnă să fii lider într-o
lume VUCA?

A

stăzi... poți trăi sentimentul că
ești neputincios în fața mașinilor... și, în paralel, trebuie
să te adaptezi unui teren volatil, incert,
complex și ambiguu – VUCA – așa
cum armata americană a descris situația, când a ajuns în Afganistan. Astăzi, trebuie să poți uita tot ce ai învățat
și să înveți din nou. ASTĂZI nu mai
seamănă cu IERI și în niciun caz cu
MÂINE. Și, atunci, ce înseamnă să fii
lider într-o lume VUCA? „În primul
rând, înseamnă să ai o extraordinar
de mare capacitate de a asimila noul.
Nu degeaba, între specialiștii în
resurse umane, este larg acceptată
opinia potrivit căreia cunoașterea
reprezintă o calitate a secolului trecut,
în timp ce capacitatea de a învăța este
calitatea specifică acestui secol”, a
explicat Mircea Țiplea, senior consultant AMROP România, companie
membră a AMROP, unul dintre cele
mai mari grupuri de executive research din lume.

valoare care va exploda, în viitorul apropiat. Să ne gândim, doar, la piața
de criptomonede, care a atins 400 de
miliarde de dolari. „Sunt elemente pe
care trebuie să le luăm în calcul, atunci
când apar astfel de momente de accelerare, pentru că, așa cum s-a întâmplat încă din perioada Renașterii, devine extrem de important locul în care
te afli. Tocmai în contextul în care fiecare își va dori să se afle acolo unde
se petrec lucrurile, trebuie să ne așteptăm la o accentuare a problemelor
privind migrația. Nu peste tot lucrurile

i
„Analfabetul viitorulu
nu
nu va mai fi cel care
știe să citească, ci
acela care nu știe să
înțeleagă.”
Alvin Toffler
au aceeași dinamică. O aplicație pusă
la punct în Cluj poate muri în câteva
luni, în timp ce una din Silicon Valley
poate rupe bursa. Locul devine extrem
de important și, de aceea, multă lume
va încerca să fie cât mai aproape de
locurile unde se întâmplă lucrurile și
unde sunt banii”, a apreciat Mircea
Țiplea. Dar tot ce știm astăzi s-ar putea
ca mâine să fie istorie. Blockchain nu
se întâmplă în Silicon Valley, ci în
Kansas (unul din cele mai sărace state
din SUA), sau într-un sat din Elveția.
Sunt viitoare centre de putere.

Dintr-o lume a
competenței, într-una
a creativității

Specialistul în management și resurse umane își amintește că, în urmă
cu 20 de ani, atunci când avea doar
29 de ani, a ajuns pentru prima dată
în board. „Mă numeau junior, pentru
că eram cel mai tânăr și, de câte ori
deschideam gura, un șef mai în vârstă
îmi spunea... ușor, puiule, ușor... Era
o lume a competenței.” Astăzi, însă,
lucrurile stau cu totul altfel. Trebuie să
îți lași chipiul și epoleții la intrare, astfel
încât fiecare să contribuie în discuții cu
ceea ce are – cel tânăr, cu spontaneitate și creativitate, iar cel în vârstă
– cu un soi de înțelepciune. „Toate
aceste lucruri trebuie luate în calcul,
dacă vreți o nouă sursă de creativitate”.
În prezent, folosim creativitatea pe
o altă scară, pentru a obține valoare,
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Astăzi și ieri

Capacitatea de a învăța devine vitală. „Modul în care, noi, headhunter-ii,
analizăm oamenii s-a schimbat. Dacă
în prima revoluție industrială capacitatea de lucru era primordială, o dată
cu cea de-a doua a început să conteze
și cât te duce capul, pentru ca, din ’68,
o dată cu revoluția sexuală, să devină
importantă inteligența emoțională. Cei
care reușeau să motiveze au făcut carieră, până când Michael Porter a inventat abordarea strategică. Avenit
vremea liderului strateg... până astăzi.
Acum, inteligența este evaluată în prim
plan. Recrutăm pentru poziții de top
management, iar, în acest context,
apelăm la teste de inteligență și am
avut surpriza să întâlnim directori generali, oameni cu 20 de ani de experiență, care au eșuat lamentabil la testare. În mod normal, sunt șocați și
urmează un moment de sabotaj, simt
că vor să își scoată saboții din picioare
și să arunce cu ei, dar clienții noștri,
într-un mod foarte subtil, vor să dispună, încă înainte de angajare, de informații privind modul în care potențialul
director se poate adapta acestor
vremuri”, a arătat consultantul AMROP.
Și, dacă, până nu de mult, în recrutare,
regula principală era că succesul obținut în trecut reprezintă cea mai bună
garanție că vei avea succes și în viitor,
lucrurile nu mai stau doar așa. Ceea
ce a fost valabil ieri, astăzi nu mai este.
Potențialul contează în egală măsură.

Trăsăturile care
contează într-o lume
VUCA

Să vedem, însă, în mod concret
ce urmăresc headhunter-ii în procesul

Mircea Țiplea, senior consultant
AMROP România:

„Agilitatea este astăzi vitală. Am în vedere capacitatea de a
lăsa epoleții atunci când intri într-o discuție, pentru a putea
asimila informațiile care pot face diferența. Liderilor de
astăzi le este caracteristică o anume smerenie, foarte la
modă la ora actuală. Bineînțeles contează experiența și
competențele, important fiind cât înțelegi din digitalizare și din modul în care
ea poate aduce valoare. Există 3 arii care contează pentru un profesionist: în
engleză, availability, customization și sustainability – tendințe pe care le vor
desena cei din supply chain.”

de recrutare. Care sunt trăsăturile care
contează într-o lume VUCA?
- Potențialul sau, altfel spus, câteva trăsături interne, motivatori interni
de a avansa, de a progresa, de a ține
pasul și câteva trăsături de lider.
- Un anumit gen de curiozitate intelectuală, o dorință de a vrea să afli,
de a ști mai mult, de a vrea să înțelegi
nu doar o bucățică, ci întreg lanțul
care creează valoare.
- Capacitatea de a te prinde – sau,
altfel spus, dacă deții 4 – 5 informații,
să le ghicești și pe a șasea, a șaptea
și a opta. Capacitatea de vedea cât
mai repede un trend, un fenomen din
spatele unor cifre.
- Apoi este analizat un anume fel
de atașament, dar nu față de organizație (care ține tot de secolul trecut).
„51% din forța de muncă din Olanda,
pentru prima dată în istorie, s-a declarat freelancer. Sindicatele țin tot de
trecut. Astăzi, îți iei în propriile mâini
soarta, ori pierzi, dacă stai după sindicate. Vă garantez 100%”, susține
Mircea Țiplea.
- Nu în ultimul rând, contează determinarea, un anume fel de a nu te
da bătut, de a trece peste eșecuri, de
a învăța din ele.

Sunt trăsături în funcție de care
fiecare dintre noi vom fi, din ce în ce mai
mult, evaluați, indiferent de vârstă, de
background sau de competențe tehnice
(care se schimbă cu mare rapiditate).

Infrastructura,
comercialul și etica –
3 piedici pentru
România

În supply chain, în România, sunt
3 lucruri care ne țin în spate, în opinia
lui Mircea Țiplea. În primul rând, infrastructura, și nu doar cea rutieră, ci inclusiv gradul de digitalizare a proceselor.
„Culmea, cea mai mare slăbiciune o
reprezintă departamentele comerciale.
În țări unde departamentele comerciale
sunt foarte competitive, știu să integreze
foarte bine activitatea companiei cu clienții, să negocieze inclusiv elemente
precum «join planning», «automated
replenishing», iar, în supply chain, aceasta înseamnă performanță. De aceea, un departament comercial care fie
nu știe, fie nu este pregătit să optimizeze lucrurile, ci doar să încheie un
contract, care, apoi, să se spargă în
capul celor de la operațional va afecta
performanța întregii companii. Am discutat cu profesioniști în supply chain
care lucrează în Vestul Europei și care
apreciază că, acolo, totul este mult mai
ușor. Totul este automatizat și, prin urmare, predictibil”. Specialistul în resurse
umane a ținut să sublinieze că o problemă majoră o reprezintă lipsa de etică
în supply chain, în România. „Am vorbit
cu 10 logisticieni, pentru a-mi valida
câteva gânduri. Toți mi-au spus că, măcar o dată în viață, au fost puși în situația
de fraudă, de a da șpagă sau de a li
se cere. Când corupția începe de la nivelurile de foarte de jos, de la șoferi de
camion, nu ai cum să faci performanță.
Dacă liderul este corupt, ceea ce iese
în față este incompetența, în egală măsură trufașă și agresivă. Este responsabilitatea fiecăruia să își ducă profesia
înainte și să încerce să o țină la un
standard bun”, a concluzionat Mircea
Țiplea.
Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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Ima g i ne a
maturității
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CONTROL ISCTR PRIVIND TRANSPORTUL DE
ELEVI
În perioada 10 – 21
septembrie 2018, inspectorii
din cadrul Inspectoratului de
Stat pentru Controlul în
Transportul Rutier au
organizat acțiuni de control
în trafic pentru verificarea
activității transportului de
elevi, cu privire la
respectarea legalității
transportului efectuat și a
stării tehnice a
autovehiculelor „transport
elevi” deținute de către
unitățile de învățământ,
autoritățile administrației
publice locale, cât și de
operatori de transport
autorizați cu care acestea au
contracte încheiate pentru
efectuarea transportului
elevilor. În urma acestor
controale, au fost verificate
în trafic 421 autovehicule,

CĂLĂTORIILE CU
TRENUL ȘI CU VAPORUL,
ÎN SCĂDERE

Transportul feroviar a înregistrat o
scădere cu 2,7% a numărului de
pasageri, în timp ce parcursul
acestora a crescut cu 0,9%
comparativ cu aceeași perioadă din
2017. Cu trenul au fost efectuate
32,5 milioane de călătorii, dintre
care 32,5 milioane la nivel național
și numai 71.000 internaționale.
Transportul aerian a avut o creștere
cu 7,5% a numărului de pasageri,
dintre care 86,6% au fost înregistrați
în curse internaționale, conform INS.
Astfel, cu avionul au zburat 9,9
milioane de călători – 1,3 milioane în
curse interne (1,3 milioane în curse
regulate și 5.000 în curse
neregulate) și 8,6 milioane în curse
internaționale (8,4 milioane în curse
regulate și 178.000 în curse
neregulate). Deplasarea cu vaporul
este, din ce în ce mai putin, o soluție
pentru români. Pe căile navigabile
interioare, au fost transportați

64

fiind aplicate 34 de sancțiuni
contravenționale pentru
nerespectarea legislației în
vigoare privind transportul
rutier de elevi, în valoare de
82.850 lei. De asemenea,
inspectorii ISCTR împreună
cu reprezentanți ai poliției
din cadrul Serviciului rutier
au organizat pe raza
județului Ilfov o ședință de
instruire a conducătorilor
auto microbuzelor școlare
prin care i-au informat
despre obligațiile pe care le
au, conform normelor legale
în vigoare.

49.000 de pasageri (76% din totalul
de anul trecut în ianuarie – iunie),
fiind înregistrat un număr de 2,45
pasageri/km, exclusiv în transport
național, ambii indicatori având o
scădere cu 23,4% față de sem. I
din 2017. În perioada analizată, nu
au fost înregistrați pasageri în
transportul maritim.

APLICAȚIE ARR:
„MERSUL
INTERJUDEȚEAN AL
AUTOBUZELOR”

Ministerul Transporturilor a pus în
testare, prin Autoritatea Rutieră
Română – ARR, pe perioada lunii
octombrie, aplicația informatică
„Mersul Interjudețean al
Autobuzelor”. Aplicația poate fi
accesată de publicul călător prin
intermediul site-ului www.arr.ro, la
secțiunea: Mersul interjudețean al
autobuzelor sau direct la adresa
web: mersulautobuzelor.arr.ro.
Alături de „Mersul Trenurilor”,
această aplicație destinată

transportului rutier de persoane își
propune să vină în întâmpinarea
călătorilor care doresc să circule
între localități din județe diferite, pe
anumite trasee, în funcție de zile,
ore, distanțe și durata deplasării.
Proiectul a fost realizat din surse
proprii ale ARR, de către specialiști
ai acestei instituții, în baza datelor și
informațiilor existente în aplicațiile de
gestionare a programelor de
transport administrate de aceasta.
ARR asigură beneficiarii acestei
aplicații de exactitatea datelor și
informațiilor folosite, așteptând
sugestii și recomandări la adresa de
mail: licente@arr.ro.

ROMÂNII PREFERĂ
TRANSPORTUL RUTIER

Transportul de pasageri a avut o
evoluție pozitivă, în primul semestru
al acestui an, comparativ cu prima
jumătate a anului 2017, cele mai
mari creșteri fiind înregistrate pe
calea rutieră – atât la numărul de
călători (+13,8%), cât și la parcursul
acestora (+8,5%), potrivit Institutului
Național de Statistică (INS). De
altfel, transportul rutier de pasageri
deține cea mai mare pondere din
totalul transporturilor de călători
(80,9%), fiind urmat de cel feroviar
(14,6%). Astfel, 179,79 milioane de
pasageri au fost transportați rutier –
interurban și internațional. În
transportul internațional, au fost
înregistrați circa 9,7 milioane de
pasageri (4,4%). Totodată, statistica
arată că 948,09 milioane de călătorii
au fost efectuate cu mijloace de
transport public local (fără a fi
cuprinși pensionarii din București,
care au gratuitate), astfel: 231,8
milioane cu tramvaie, 549,7
milioane cu microbuze și autobuze,
75,1 milioane cu troleibuze și 91,4
milioane cu metroul. Consumul de
carburanți în transportul interurban
și internațional de pasageri a fost de
76,6 milioane de litri. Din total, 76 de
milioane de litri au fost motorină și
restul benzină sau alt combustibil.

RECORD DE ZBORURI
ROMÂNIA – ISRAEL

Peste 60 de zboruri săptămânale
leagă Israelul de 6 orașe din
România, 4 companii aeriene
având curse directe către Tel Aviv
și Eilat. În fiecare săptămână,
peste 40 de zboruri decolează de
pe Aeroportul Internațional „Henri
Coandă” Otopeni spre Aeroportul
Ben Gurion din Tel Aviv. Prețurile
încep de la 38 euro/bilet și
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MAGISTRALA 6 DE
METROU, DIN BANI
EUROPENI

Comisia Europeană a anunțat
Ministerul Transporturilor că va
finanța Magistrala 6 de metrou
1 Mai – Aeroportul Internațional
„Henri Coandă” din Otopeni, ce va
avea o lungime de 14,2 km și 12
stații de metrou. Ministerul
Transporturilor negociază, în
prezent, valoarea maximă a
fondurilor nerambursabile ce vor fi
alocate prin Programul Operațional
Infrastructură Mare. Valoarea finală
va depinde și de discuțiile dintre
autoritățile române, Comisia
Europeană și Agenția Internațională
de Cooperare a Japoniei. Valoarea
totală a proiectului este 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.

ȘEF PROVIZORIU LA
AEROPORTURI

Dan Dumitru Baciu, șeful Companiei
Naționale Aeroporturi București
(CNAB), a demisionat, iar Consiliul
de Administrație l-a desemnat pe
Traian Panait în funcția de director
general, cu un mandat provizoriu,
de 4 luni. În vârstă de 64 de ani,
Traian Panait este licențiat al
Facultății de Transporturi a
Institutului Politehnic din București.
Are o îndelungată experiență
managerială, ocupând, de-a lungul
timpului, mai multe funcții de
conducere în cadrul Ministerul
Transporturilor. În perioada 2002 –
2004, Traian Panait a fost secretar
de Stat la Ministerul Lucrărilor
Publice, Transporturilor și Locuinței,
pe probleme de transporturi.
PUBLICITATE

ȘTIRI

pasagerii au posibilitatea de a
zbura cu companii low-cost
precum Wizz Air, smart-cost
precum Blue Air, sau să aleagă o
companie de linie precum El Al sau
Tarom. Zborul durează aproximativ
2:30 h și este unul dintre cele mai
scurte către Orientul Mijlociu. Din
28 octombrie, două zboruri directe
vor face legătura între București și
Eilat, agențiile de turism rezervând,
deja, bilete de grup pentru
perioada de toamnă/iarnă. În
ultimul an, companii precum Wizz
Air și Blue Air au deschis zboruri
directe din alte 5 orașe din
România spre Tel Aviv. Este vorba
despre Timișoara, Cluj-Napoca și
Iași, cu câte 3 zboruri pe
săptămână, iar Craiova și Sibiu, cu
câte două zboruri. În 2015, doar 23
de curse directe legau Tel Aviv-ul
de București, ruta fiind operată în
principal de companii de linie.
Începând cu anul 2017, Ministerul
Turismului din Israel și-a
concentrat eforturile pe
promovarea orașelor Tel Aviv și
Ierusalim, ca două destinații de
city-break într-o singură vacanță.
În 2018, comparativ cu 2016, s-a
înregistrat o creștere cu 152% a
turiștilor români în Israel.

ACTUALITATE

Există o cale de
mijloc?

La mai bine de o lună din momentul în care proiectul de modificare
a ordinului 980/2011 a aruncat în aer piața de transport regulat
interjudețean, declarațiile, transmise, de cele mai multe ori, prin
intermediul presei, par să se încadreze într-un dialog în care nu
există o variantă de negociere. ALB sau... NEGRU.

D

espre actualul ministru al
Transporturilor, Lucian Șova,
știm, de mulți ani, că este un
partizan al liberalizării transportului
național regulat de pasageri. În multe
rânduri, a susținut, atât în interviurile
acordate revistei Ziua Cargo, cât și în
cadrul evenimentelor noastre, că,
atunci când, la nivel european, se impune o anumită tendință, este bine să
îți construiești din timp „cărările” pe
care să mergi la nivel național, astfel
încât să nu apară surprize, atunci când
Uniunea Europeană impune reguli noi.

lile exacte după care se joacă eventuala liberalizare? Când companiile
din domeniu nu au putut funcționa, în
ultimii 10 ani, așa cum regulile economice au impune-o? Când au investit
în masă, de fiecare dată când autoritatea care reglementează piața a impus-o, prin organizarea de licitații? Și,
în plus, nu au simțit niciodată un suport real în lupta împotriva piraților?...
Iar lista temerilor care, fără îndoială,
se află în mintea oricăruia dintre operatorii din piața de transport interjudețean poate continua.

Pe de altă parte, știm la fel de bine
că subiectul liberalizării a constituit o
veritabilă pisică neagră pentru cărăușii
de persoane care fac transport național regulat... un subiect despre care,
cu ceva ani în urmă, nici nu se putea
vorbi, pentru că temerile pe care le genera erau, pur și simplu, mult prea mari.
Dar cum să nu fie așa, atunci când
operatorii știu prea puțin despre regu-

Nu putem să nu luăm în seamă că,
în ultimii 10 ani, a fost aproape imposibilă inclusiv adaptarea autovehiculelor
la fluxul de călători. Vorbim despre un
domeniu în care regulile le ofereau
cărăușilor un anumit confort, pentru că
știau că, la ora respectivă, ar fi trebuit
să fie unicul furnizor pentru o anumită
cursă. (Doar teoretic, însă, pentru că,

Temeri legitime

66

O sabie cu două
tăișuri

atunci când este vorba despre trasee
cu miză, pirateria funcționează!) Dar
aceleași reguli le-au răpit companiilor
care fac transport regulat de pasageri
drepturi pe care orice economie corectă
trebuie să le ofere. Corsetul prea strâns
a făcut aproape inutilă căutarea de
metode noi pentru a fi mai bun.
Transportul regulat de persoane este
un domeniu în care inovația a pătruns
mai greu decât în altele. De ce? Pentru
că Statul s-a așezat în postura de
coordonator, în domeniu. Și, din păcate,
de-a lungul timpului, Statul a dovedit
că nu este un manager bun.
La evenimentul Ziua Cargo din primăvara acestui an, ministrul Transporturilor a afirmat că va fi de acord
cu prelungirea actualului program de
transport regulat interjudețean, dacă
asociațiile patronale vor prezenta o
propunere care să respecte legea și
să fie acceptată de Consiliul Concurenței, care a atras atenția asupra
problemelor din acest domeniu. Dar...
Consiliul Concurenței vorbește, de ani
de zile, pe acest subiect și, până
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acum, nu a contat... De ce ar conta
acum?! Este o altă întrebare legitimă
pe care și-o poate pune orice cărăuș.

Corect față de
întreaga piață

Un sector care se
simte amenințat

Dar, ca de obicei, realitatea are
mai multe fețe, iar utilizarea vechimii
vehiculelor ca unic element de departajare în cadrul viitoarei licitații pentru
traseele interjudețene ridică mari probleme cărăușilor, care trebuie să facă
achiziții masive într-o perioadă relativ
scurtă de timp, fără a ști în ce postură
se vor afla din 2019.
FORT consideră soluția propusă
de Minister ca distrugătoare si demolatoare pentru transportatorii serioși
care au îndurat, au suportat și accep-

Filmul evenimentelor

Dar dacă, la nivel declarativ, cele
două asociații susțin același punct de
vedere, COTAR solicitând, în plus,
demisia ministrului Transporturilor, pe
care FORT îl invită la un dialog real, filmul evenimentelor a așezat cărăușii,
din nou, în tabere distincte. COTAR a
protestat, în perioada 26 – 27 septembrie, în zona Ministerului Transporturilor.
Au fost aduse 600 de autocare și microbuze, dar numai pentru 300 a fost permis de către Brigada Rutieră să fie parcate în perimetrul delimitat, iar restul pe
străzile adiacente. În a doua zi de protest, 27 septembrie, a avut loc și ședința Comisiei de Dialog Social la MT, dar
proiectul de modificare a OMT 980/2011
nu a fost retras de ministrul Șova.
În 1 octombrie, patronatele au
anunțat noi proteste, începând cu
4 octombrie, dar a fost decisă organizarea unei dezbateri publice, în 9 octombrie, la MT. Părțile nu au căzut de
acord, astfel că FORT a transmis un
ultimatum: dacă, în 48 de ore, ministrul
nu retrage proiectul de ordin, începând
cu 11 octombrie va fi oprită activitatea
de transport interjudețean și județean,
în toată țara. Deși ambele asociații au
lăsat să se înțeleagă solidaritatea lor
în această acțiune, COTAR a anunțat,
în dimineața zilei de 11 octombrie, că
a renunțat la acțiune, din respect pentru pasageri, și că a depus o solicitare
la Guvern să se întâlnească cu premierul Viorica Dăncilă. FORT a oprit
activitatea la data stabilită – mai întâi,
în 4 județe au fost blocate autogările,
începând cu ora 5:00, mai apoi, în 14
județe, la ora 12:00. Însă, după alte
două ore, au suspendat protestul,
după ce Comisia de Transport din
Camera Deputaților a decis organizarea unei dezbateri, la care au fost invitați liderii patronatelor din transportul
de persoane.
Pe de altă parte, președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu,

a atras atenția că oprirea activității și
înțelegerile și acțiunile concertate
privind comportamentul pe piață, cum
ar fi un boicot al mai multor companii,
pot intra sub incidența Legii Concurenței. El a precizat, totodată, că, în
cadrul licitațiilor de atribuire a traseelor,
trebuie înlocuit criteriul privind vechimea pe traseu cu „experiență în domeniul transportului rutier de persoane”.

O opinie diferită

Pentru a avea un tablou cât de cât
complet, trebuie amintit că, în aceeași
perioadă, UNTRR a transmis un comunicat prin care și-a exprimat îngrijorarea cu privire la situația conflictuală
generată de dezbaterile pe marginea
modificării legislației românești și
europene în domeniul transporturilor
rutiere de persoane, susținând importanța dialogului. De menționat că
Uniunea a transmis, în luna iunie a
acestui an, o adresă Consiliului Concurenței, prin intermediul căreia a
solicitat instituției să își comunice
punctul de vedere cu privire la liberalizarea pieței de transport rutier de
persoane din România. Organizația
patronală susținea, în cadrul adresei,
că liberalizarea în Statele Membre este
tendința actuală, la nivel European. „În
ultimii ani, mai multe State Membre,
precum Germania, Franța și Italia, au
decis să își deschidă piețele naționale,
în timp ce alte State Membre, precum
Suedia sau Marea Britanie, au piețele
naționale de transport rutier de persoane liberalizate de zeci de ani”, preciza
UNTRR.

ACTUALITATE

Ministrul Transporturilor afirmă că
trebuie să fie, însă, corect inclusiv față
de cele câteva mii de companii care
fac transport de persoane și care, în
ultimii 10 ani, nu au avut acces la
piață.
„S-a vorbit despre faptul că sunt
sute de firme afectate de acest ordin,
dar, din peste 3.600 de firme autorizate, 325 dețin piața. Am putea vorbi
despre mii de firme afectate, care nu
pot si nu au putut pătrunde pe piața
de transport interjudețean, timp de 10
ani. Despre interesul cetățenilor care
intră în microbuze sau autobuze care
nu respectă întotdeauna condițiile pe
care și le-ar dori. Nu resping dialogul!
Am purtat dialog, iar dialogul va continua, deși procedurile legale privind
dialogul social sunt pe cale a fi epuizate. Nu am avut ocazia să stau de
vorbă și cu ceilalți transportatori, care
nu beneficiază de avantajele acestei
piețe închise. Voi organiza, în perioada
următoare, la sediul Ministerului, consultări comune cu reprezentanți ai
Ministerului și ai Parlamentului (pentru
că mi-a fost făcută invitația de a organiza o astfel de dezbatere) și cu reprezentanți ai transportatorilor, selectați prin sondaj”, declara, la închiderea
ediției, Lucian Șova.
Ministrul susține că proiectul de
ordin vine în întâmpinarea regulamentului european care ar trebui să intre
în vigoare în vara lui 2019. „Acest
ordin își propune eliminarea exclusivității deținute de către o firmă pe un
traseu, fapt care conduce, astăzi, la
distorsiunile la care asistăm. Acest
ordin dă posibilitatea pasagerilor să
poată alege din cadrul mai multor
oferte de transport. Acest ordin vizează îmbunătățirea condițiilor de confort
pentru pasageri și prețuri concurențiale în piață”, a subliniat el.

tat toate schimbările, cu eforturi mari
investiționale, au construit singuri autogări și au ales să nu plece din țară.
De asemenea, COTAR susține că
ordinul ar duce la o destabilizare a întregului domeniu de activitate, afectând transportul de persoane atât
interjudețean, cât și județean. „Trebuie
să avem timpul necesar de a achiziționa aceste noi autobuze. Nimeni nu
ne va produce, în momentul de față,
în 4 – 5 luni de zile, 1.000 – 1.500 de
autobuze. Deci, pentru a putea participa și câștiga această atribuire,
trebuie să avem autobuze noi. Nu
avem nimic împotrivă, dar dați-ne timpul necesar. Sau haideți să discutăm”,
a afirmat Vasile Ștefănescu, președintele COTAR.

Fără concluzii...

Modificarea Ordinului 980 pare să
schimbe totul, într-o perioadă foarte
scurtă... Este, însă, corect să schimbi
brutal realitatea căreia trebuie să îi facă
față câteva sute de operatori economici, care au urmat timp de mulți ani
reguli, ce par (de scos astăzi) să facă
parte din ADN-ul transportului regulat
național? (Prea puțini își mai aduc, astăzi, aminte în ce condiții și de către
cine au fost impuse actualele reguli.)
Nu pot, în final, să nu citez un cărăuș cu multă vechime în transportul
interjudețean regulat de pasageri, care
îmi spunea, anul trecut: „Nu îmi este
frică de liberalizare, dar vreau reguli
clare, pe care să le înțeleg, la care să
mă pot adapta și care să fie aplicate!”
Dialogul continuă, așa cum ne-a
asigurat ministrul. Va fi, însă, unul real,
în care părțile să găsească varianta
de mijloc?

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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Liberalizăm sau
mai stăm?
În mod firesc, la finele anului 2018, liberalizarea pieței a devenit
subiectul fierbinte, în sectorul transportului rutier de persoane
prin curse regulate.

L

a nivel național, Ministerul
Transporturilor propune modificarea semnificativă a criteriilor
pentru atribuirea licențelor de traseu.
Cuvântul de ordine al acestei inițiative
legislative este „noutatea” – în condițiile în care criteriul „vechimii” parcului
auto ar urma să fie unicul luat în calcul,
fiind eliminat criteriul „vechimii” pe traseu. Obiectivele propuse de Minister
– deschiderea pieței și creșterea calității serviciului de transport – sunt
susținute de Consiliul Concurenței,
acesta reafirmând de curând necesitatea respectării principiului liberei concurențe și în acest sector.
Opinia autorităților este, însă, împărtășită numai de o parte din transportatorii naționali. Conservatorii – transportatori partizani ai regulilor aplicabile
în prezent – acuză guvernanții de
promovarea unor idei pripite și nesustenabile și cer ca dialogul să fie limitat
la acceptarea cererii lor de prelungire

automată a actualelor licențe pentru
încă patru ani, în scopul pregătirii
liberalizării pieței. Dar oare acțiunile lor
– proteste de stradă, suspendarea
serviciului sau, chiar, planificarea unor
acțiuni în justiție împotriva ordinului ce
ar urma să fie adoptat de Minister – vor
fi apte să împiedice noi reguli de acces
pe piață, în următorii patru ani?

Atenție la legislația
europeană

În opinia noastră, urmărirea procesului legislativ de modificare a Regulamentului (CE) 1073/2009 – care
pune în discuție liberalizarea serviciului – nu trebuie să scape atenției transportatorilor români. Aceasta întrucât
regulamentele europene sunt obligatorii, direct aplicabile în toate statele
membre UE și prioritare în raport cu
legiferările interne. Ca atare, o eventuală opoziție cu succes la schimbarea

regulilor interne de acordare a licențelor de traseu ar putea reprezenta o
bătălie câștigată, însă nu o victorie
deplină, de lungă durată.
Propunerea de modificare a Reg.
(CE) 1073/2009 a fost lansată de Comisia Europeană la finele anului trecut
și a vizat, în esență, extinderea prevederilor regulamentului la toate serviciile de transport rutier interurban
prin servicii regulate.
Comisia a propus accesul
liber la piață pentru distanțe
de 100 km sau mai mari, în
linie dreaptă (inclusiv pentru
operatorii nerezidenți),
precum și accesul, în condiții
echitabile și nediscriminatorii,
la terminale.

România este una din puținele țări
membre UE care și-a exprimat opinia
consultativă asupra modificărilor iniția-
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Ariana
Pantea

Liberalizare totală...
dar când?

Vom explica, analizând, pe rând,
discuțiile purtate în acest an, în cadrul
Consiliului European și Parlamentului
European, care este, până la acest
moment, opinia legiuitorului european
cu privire la propunerea Comisiei
Europene de liberalizare a pieței transportului rutier de persoane prin curse
regulate.
Avizul dat de Comitetul Economic
și Social European (CESE) nu și-a
însușit necesitatea modificării dispozițiilor aplicabile în prezent. În opinia
CESE, în conformitate cu principiul
subsidiarității, ar trebui menținute competențele discreționare ample confe-

Reguli
împotriva
concurenței neloiale

Raportul CTT și-a propus, de asemenea, să prevină concurența neloială
precum și abuzul de putere dominantă
sau poziția de monopol pe piață. În
acest sens, CTT a afirmat că autoritățile naționale trebuie să stabilească,
pe de o parte, criterii nediscriminatorii
de acces pe piață dar, pe de altă parte,
ar trebui să poată respinge cereri de
acces, în cazul în care solicitantul
oferă servicii sub valoarea lor normală
(preț de dumping), pentru o perioadă
lungă de timp. De asemenea, raportul
CTT a pus în discuție, pentru prima
dată, necesitatea protejării proprietății
private, cu opțiunea ca statele membre să poată exclude de la liberul acces acele terminale care sunt deținute
și utilizate exclusiv de către operatorul
terminalului, pentru propriile servicii
de transport rutier de călători.
Raportul CTT a propus și introducerea unei noi dispoziții prin care accesul pe piață al unui transportator

nou ar putea fi, efectiv, refuzat de autoritatea națională (chiar peste plafonul
de 100 km propus de Comisie pentru
liberalizare totală).
S-ar putea limita accesul altor
operatori pe o rută doar dacă
serviciul propus ar submina,
în opinia autorității de
reglementare națională, un
contract de serviciu public
(CSP), care a făcut obiectul
unei proceduri de ofertare
transparente, este valabil pe
perioadă determinată, include
legături atât rentabile, cât și
nerentabile și nu beneficiază
de subvenții publice
semnificative.

FOCUS

te de Comisie, susținând, în esență,
că propunerea nu ar avea în vedere
caracteristicile fiecărei piețe și că ar
putea pune într-un raport de inferioritate operatorii Est-europeni față de
operatorii din țări mai dezvoltate economic. Opinia Senatului României nu
poate influența decisiv procesul legislativ, cu toate acestea, ea nu a rămas
fără ecou. Comisiile avizatoare din
Consiliul European și Parlamentul European au pus, deja, în discuție, în
acest an, o serie de modificări față de
varianta inițială propusă de Comisia
Europeană, pe motiv că este absolut
necesar ca, în procesul de legiferare
la nivelul Uniunii, să se țină cont și de
situația diferită de pe piețele statelor
membre.

rite de Tratat statelor membre, în ceea
ce privește organizarea serviciilor de
interes general, în concordanță cu nevoile populației. Comisia Europeană
ar urma, totuși, să intervină, în cazul
în care constată o disfuncțiune vădită
– în principiu, o încălcare a regulilor
pieței concurențiale.
Comitetul European al Regiunilor
(CoR) a susținut necesitatea planificării pe termen lung a liberalizării totale, solicitând perioade de tranziție suficiente pentru adaptarea piețelor
interne la noile condiții propuse de
Comisie, în special, pentru protejarea
operatorilor care și-au asumat prestarea în regim de serviciu public. CoR
a mai menționat că serviciile de transport cu autobuzul și autocarul, atât
cele publice, cât și cele private, ar trebui, în egală măsură, să îndeplinească
cerințele privind emisiile reduse, reînnoirea parcurilor auto reprezentând o
adevărată prioritate.
În fine, Raportul Comisiei de
Transport și Turism (CTT) – însușit, la
prima lectură a regulamentului, de către
Parlamentul European – a reafirmat
faptul că, în cadrul pieței unice UE, nu
poate fi permisă discriminarea între operatori pe motive de naționalitate. Așadar,
procesul de liberalizare pentru serviciile
de transport cu autobuzul și autocarul
trebuie continuat, pe toate piețele. Cu
toate acestea, în ceea ce privește accesul pe piață în state gazdă UE, s-ar
putea avea în vedere legiferarea opțiunii
acelui stat de a solicita operatorilor nerezidenți să își deschidă un sediu și în
statul gazdă, dacă aceștia doresc să
concureze cu transportatorii naționali.

Reamintim că problema CSP se
pune în condițiile în care Reg. (CE)
1370/2007 privind serviciile publice
de transport rutier de călători stabilește, deja, necesitatea implementării,
până la finele anului 2019, a contractelor de servicii publice pentru curse
regulate, inclusiv în cazul transportului
intra și interjudețean. CSP-urile ar urma să fie încheiate tot ca urmare a
unor proceduri competitive, transparente și echitabile de atribuire.
În concluzie, prima lectură în
Parlamentul European a modificărilor
propuse de Comisie la Reg. (CE)
1073/2009 a încercat stabilirea unui
echilibru între interesele pasagerilor,
ale operatorilor de transport și ale autorităților implicate, fără, însă, să se
renunțe la ideea accentuării procesului
de liberalizare a piețelor interne privind
transportul rutier de pasageri prin
curse regulate. Este adevărat că
varianta de modificare a Reg. (CE)
1073/2009, după prima lectură în
Parlamentul European, moderează
din avântul Comisiei privind liberalizarea totală a serviciilor de transport
rutier prin curse regulate. Cu toate
acestea, nu există semne de întrebare
cu privire la opinia legiuitorului european asupra faptului că orice procedură privind accesul la piață – prin
CSP sau ca serviciu privat – ar trebui
să fie, în zilele noastre, una competitivă și echitabilă, aptă să împiedice
practicile anticoncurențiale pe piață
(monopol, dumping) sau afectarea
drepturilor pasagerilor.
În acest context – chiar dacă modificările cadrului legal național, urmare a reglementărilor legiuitorului european, sunt așteptate numai la finele
2019 –, este dificil a crede că vor putea guvernanții români să accepte închiderea pieței pentru încă patru ani.
Ariana PANTEA

Senior Associate Jinga&Asociații

ariana.pantea@ja.ro
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Imaginea
maturității
S

Nu mai este niciun secret – gazul și electricitatea vor domina
transportul public de călători, într-un viitor nu foarte îndepărtat.
tandurile producătorilor de autobuze și autocare
au transmis, la această ediție a IAA, o puternică
senzație de siguranță. Soluțiile sunt clare, piața
știe ce își dorește, iar producătorii s-au pliat, oferind
autovehicule eficiente, ecologice și fiabile.

IVECO a prezentat o viziune circulară în ceea ce privește energia. Un exemplu, în acest sens, este orașul Lille,
care operează o flotă de autobuze Iveco CNG, carburantul
– biometan – fiind produs din deșeurile municipale.
Pe zona electrică, la standul Iveco au fost expuse modelele
Daily Electric Minibus, Heuliez Bus GX ELEC, autobuz complet
electric ce utilizează o tehnologie avansată pentru baterii, și
noua generație a Iveco Bus Crealis In-Motion-Charging, ce
combină cablurile electrice aeriene cu bateriile.
Nu puteau lipsi soluțiile interurbane de transport. Iar
Crossway Low Entry Natural Power asigură o soluție economică și ecologică. Buteliile pentru CNG sunt amplasate pe
plafon, iar autonomia autovehiculului poate ajunge la 600 km.

70

Producătorii turci s-au angajat, la rândul lor, în cursa
pentru electrificarea transportului. Astfel, KARSAN a
prezentat două autobuze electrice, Atak și Jest.
Atak Electric a fost realizat în urma unei colaborări între
Karsan R&D și BMW. Motorul electric al Atak dezvoltă 230
kW și 2.400 Nm. Sistemul de baterii proiectat de BMW asigură o rază de 300 km, reîncărcarea putând fi realizată în
doar 2,5 ore. Autovehiculul are o capacitate de 57 pasageri.
Jest Electric are un motor de 170 CP și 290 Nm și
oferă o rază de 165 km. Se poate reîncărca în 8 ore
(încărcare lentă), sau în 1,2 ore, prin încărcare rapidă.
Bateriile au o garanție de 3 ani sau 120.000 km. Capacitatea
de transport este de 26 de pasageri.

La standul MAN, am consemnat trei premiere: versiunea
electrică a autobuzului urban MAN Lion's City, noul motor pe
gaz E18 și MAN TGE minibus (oferă între 15 și 19 scaune).
Autobuzul electric are un motor amplasat central, pe
puntea motoare, ceea ce asigură un plus de spațiu la
interior. Bateriile sunt amplasate pe plafon și asigură o
rază de operare de până la 270 km. Reîncărcarea se poate
realiza în doar 3 ore.
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SCANIA alege soluția electrică pentru orașe,
prezentând modelul Scania Citywide. Însă noutatea vine
din zona transportului pe distanțe lungi. Scania Interlink este
primul autocar ce utilizează un motor LNG (gaz natural
lichefiat). Versiunea expusă, Scania Interlink MD, are 13 m
lungime și oferă o autonomie de până la 1.000 km. Practic,
în condițiile în care rețeaua de stații de alimentare cu gaz
este în plină dezvoltare, în Europa, aceasta ar putea fi
soluția pentru transport sustenabil pe distanțe medii și
lungi, iar costurile de operare sunt diminuate.

autobuze autonome pentru Singapore, împreună cu
Nanyang Technological University. Iar, în această vară,
Volvo a prezentat un prototip de autobuz autonom în
Göteborg.
Amintim faptul că Volvo a vândut, deja, peste 4.000 de
autobuze electrice.
Pe segmentul autocarelor, Volvo a lansat o nouă serie
9000. Practic, totul a fost regândit și îmbunătățit.

EXPOZIȚIE

MERCEDES-BENZ crește eforturile de electrificare în
transporturi. eCitaro, noul autobuz complet electric, a intrat
în producția de serie. Eficiența energetică este îmbunătățită
printr-un sistem de management al temperaturii, iar
capacitatea bateriilor este de 243 kWh, autobuzul putând
transporta până la 88 de pasageri. Reprezentanții
Mercedes-Benz consideră că, doar în câțiva ani, acest
autobuz va putea înlocui complet pe cele diesel.
Însă, investițiile Daimler în tehnologie nu se opresc
doar la zona de producție. Ați auzit de Via? Este o aplicația
prin care utilizatorii au acces la transport public, la cerere.
Practic, un serviciu de transport public de călători în interiorul
orașelor, cu microbuzul, însă fără stații, fără chioșcuri de
bilete și, chiar, fără trasee predefinite. În funcție de solicitările
călătorilor, traseele sunt optimizare. Mercedes-Benz Vans
a devenit partener cu Via și dezvoltă acest tip de transport
în mai multe orașe europene.

ANADOLU ISUZU a prezentat 5 noi modele: Citiport
18, Citiport 12 HyPer, Novociti Life Premium, Visigo HyPer,
Turquoise.
Noul Citiport 18 oferă o capacitate de transport de 159
pasageri, având o lungime de 18,2 m.
Citiport 12 HyPer este echipat cu un motor de 9 l și
dezvoltă 340 CP și 1.485 Nm.
Noul Isuzu Novociti Life propune o serie de modificări
la nivel de design și confort – scaun încălzit pentru șofer,
un nou bord, noi scaune pentru pasageri...
Turquoise a fost prezentat într-o configurație VIP, cu
scaune dispuse 2+1, toaletă și alte echipamente pentru
creșterea confortului.

La această ediție a IAA, a fost prezent și un carosier
român. AVEURO INTERNATIONAL este în plin proces de
dezvoltare, mare parte din producție fiind destinată
exportului.
VOLVO BUS crede în transportul electric și, totodată,
autonom. La ora actuală, producătorul dezvoltă, deja,

Radu BORCESCU
Hanovra, GERMANIA

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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PRIMUL camion
românesc

INEDIT

STEAGUL ROȘU

Istoria primului camion produs de către o companie românească a
început să se scrie în 1954, când uzina „Steagul Roșu” a scos de
pe linia de producție primul model, SR-101.

D

eși fabrica brașoveană purtase alt nume și, până în 1953,
avusese alt profil, la îndemnul
conducerii comuniste, a fost schimbată „încadrarea” uzinei ca producător
de vehicule comerciale.

SR-101, file
de poveste

La numai un an după schimbarea
profilului uzinei, apare și primul produs,
camionul SR-101. Acesta este inspirat
după camionul sovietic ZIL 150, deoarece părea să corespundă cerințelor
din piață de la acea vreme și să nu reprezinte o prea mare provocare, din
punct de vedere tehnologic și al producției sale. Însă nici acesta nu era un
model autentic, fiind copiat după americanul International KR11. Acesta a fost
realizat, în primul an de fabricație,

SR-101

Succesul SR-101

Produs timp de 9 ani, până în 1963, SR-101 a reprezentat aproape jumătate
(54.224) din numărul total de autocamioane furnizate de uzină (107.466)
parcului național, până la sfârșitul anului 1969. Motorul și șasiul acestui
model au fost folosite și la producția unor alte vehicule, precum
autobasculante, autocisterne, autobuze TV. O parte din subansamblele de la
autoșasiul SR-ului 101 au fost folosite la realizarea primelor troleibuze
românești.

într-un număr de 700 de unități și putea
fi caracterizat ca fiind corespunzător
pentru acele vremuri. Dispunea de o
sarcină utilă de 4 tone, fiind echipat cu
un motor pe benzină. Capacitatea celor
6 cilindri dispuși în linie era de 5.560
cmc, propulsorul dezvoltând o putere
de 90 CP la 2.400 rpm, ce era transmisă la axa spate (de tip banjo – unde
planul de secțiune este paralel cu axa)
grație unui ambreiaj cu două discuri,
Camioane SR-101
la paradă

uscat, și unei cutie de viteze cu 5 trepte.
Camionul putea atinge o viteză maximă
de 75 km/h, iar consumul mediu de
combustibil era de aproximativ 29 l/100
km, alimentat din rezervorul de 150 l.
Ampatamentul roților era de 4.000 mm,
iar ecartamentul față respectiv spate
era de 1.700/1.740 mm, în timp ce
masa proprie însuma 3.900 kg. Au
existat și câteva modele derivate,
SR-104, ce avea transmisie 4x4, precum și SR-109, ce avea configurația
de basculantă. După ce, timp de 4 ani,
uzina de la poalele Tâmpei a crescut
ritmul de producție și s-a perfecționat
în realizarea de camioane ușoare, a
început proiectarea unor modele noi,
deoarece nevoile din piață crescuseră.

Carpați

În 1960, a ieșit pe poarta uzinei
cel de-al doilea produs din seria de
camioane, modelul SR-131, cu 3 tone
sarcină utilă, cunoscut românilor sub
numele de „Carpați”. Acesta se afla la
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SR-132
„Carpați”, 4x4

SR-131 - "Carpați"

SR-132 - „Carpați”, 4x4

SR-113 - „Bucegi” - intervenții
electrice

parametrii tehnici optimi pentru nivelul
mondial din acei ani. Cabina ce a echipat acest camion a fost proiectată de
francezii de la Chausson Plant, în urma
unor acorduri la nivel înalt, ce au vizat
și alte proiecte. Din punct de vedere
tehnic, camionul Carpați era unul
superior. Propulsorul era, acum, un V8
la 90˚ (tip OHV, cu ax cu came în bloc,
acționat prin pinioane de către arborele
cotit) de 5.025 cmc, construit la Brașov,
dar inspirat după motorul ce echipa
modelul american Ford Y. Putea
produce 140 CP la 3.600 rpm și un
cuplu maxim de 320 Nm între 2.100
și 2.500 rpm. Cu ajutorul ambreiajului
monodisc uscat și al unei cutii de viteze
cu 4 trepte, cu rapoartele 2, 3 și 4
sincronizate, puterea era transmisă
către axa spate (de tip „split”, unde
planul de secțiune este perpendicular
pe axă), echipată cu roți duble. Din
anul 1962, în paralel cu modelul
SR 131 „Carpați” s-a produs și SR132 „Carpați”, 4x4, cu sarcina utilă de
2,5 t. Diferențele mai veneau din faptul
că exista o cutie de transfer cu 2 trepte
nesincronizate, lipsea diferențialul central, axele față și spate erau de tip
„split” iar pe spate erau roți simple.

Bucegi

SR-113, sau „Buceagul”, cum mai
era alintat popular, a fost al treilea model brașovean de camion. Nu a venit
să înlocuiască modelul „Carpați”, ci
să ofere sarcină utilă mai mare (5 t),
deoarece, acum, o permitea și legislația. Astfel, în 1964, admirăm un nou
model, în configurație 4x2, dar care se

SR-113 - „Bucegi” cisternă

baza pe aceeași cabină franțuzească
de la Chausson Plant și pe V8-ul brașovean, în acte. Cutia de viteze, acum
cu 5 trepte (2, 3, 4 și 5 sincronizate)
putea fi, opțional, cuplată cu o cutie
suplimentară – reductor. Tot opțional,
axa spate putea fi echipată cu 2 trepte
de reducție, comandate pneumatic.
SR-113 „Bucegi” a avut câteva modele
derivate, precum SR-115 – autotractor
cu șa sau SR-116 – autobasculantă.
Tot în 1964, camionul „Bucegi” a
mai fost oferit într-o versiune de 4 t
sarcină utilă și transmisie 4x4, dirijată
de o cutie de transfer cu 2 trepte nesincronizate, fără diferențial central,
axa față „split” și „banjo” pe spate.
Exista posibilitatea ca diferențialul spate să fie echipat cu sistem de blocare,
comandat pneumatic.

INEDIT

Interiorul cabinei ce a echipat
modelul SR-131 - „Carpați”

Progresul tehnic

La un moment dat, s-a luat decizia
înlocuirii propulsorului V8 pe benzină,
conceput la Brașov (cod SR-211), cu un
motor de tip diesel, cu 6 cilindri în linie,
de 5.491 cmc, licența SAVIEM (cod 79705), ce dezvolta 135 CP. Totodată, a fost
făcut un upgrade și cutiei de viteze, camionul primind modelul AK 5-35, cu
5 trepte nesincronizate. În cazul modelelor SR-114 cutia de transfer a rămas
cea originală, fără diferențial central.
Vehiculele ce au suferit acest „upgrade”
tehnic s-au numit SR-113/114 D.
Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Surse: wikipedia.com, forum.club.4x4.ro,
automobileromanesti.ro

SR-116 - „Bucegi” basculantă
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CALENDAR

11 NOIEMBRIE 1918

Ziua în care s-a încheiat
Primul Război Mondial
Primul Război Mondial a fost un conflict militar de dimensiuni
mondiale. A fost un război global declanșat în Europa, care a durat
de la 28 iulie 1914 până pe 11 noiembrie 1918, participând peste
70 de milioane de militari, inclusiv 60 de milioane de europeni,
mobilizați într-unul dintre cele mai mari războaie din istorie.

P

este nouă milioane de combatanți și șapte milioane de
civili au murit ca urmare a războiului, o rată a deceselor exacerbată de progresul tehnologic și industrial al beligeranților și impasul tactic
cauzat de războiul de tranșee. A fost
unul dintre cele mai mortale conflicte
din istorie și a provocat schimbări majore politice, inclusiv revoluțiile din
1917 – 1923 la multe dintre națiunile
implicate. Rivalitățile nerezolvate la
sfârșitul conflictului au contribuit la
începutul celui de-al Doilea Război
Mondial 21 de ani mai târziu. Situația
din Europa, înainte de război, era îngrijorătoare. Imperialismul, Militarismul
și Naționalismul se aflau în ascensiune, iar cursa înarmărilor între marile
imperii ale Europei a condus la un
nivel crescut de militarizare, fără precedent. Conflictele teritoriale nerezolvate au creat tensiuni internaționale,
iar conflictele regionale multiple au
dus la descompunerea relațiilor diplomatice. Războiul a atras în luptă toate
marile puteri economice ale lumii,
grupate în două alianțe opuse: Puterile
Aliate sau Antanta (Imperiul Rus, A
Treia Republică Franceză și Regatul
Unit al Marii Britanii și Irlandei), contra
Puterilor Centrale formate din Imperiul
German și Austro-Ungaria. Deși Italia
a fost membră a Alianței Triple alături

de Germania și Austria-Ungaria, ea
nu s-a alăturat Puterilor Centrale, deoarece Austro-Ungaria a atacat-o
încălcând termenii alianței. Aceste
alianțe au fost reorganizate și extinse
pe măsură ce mai multe națiuni au intrat în război: Italia, Japonia și Statele
Unite ale Americii care s-au alăturat
Puterilor Aliate, în timp ce Imperiul
Otoman și Bulgaria s-au alăturat
Puterilor Centrale.
Declanșarea războiului a fost provocată de asasinarea arhiducelui Franz
Ferdinand al Austriei, moștenitor al tronului Austro-Ungariei, de către naționalistul iugoslav Gavrilo Princip la Sarajevo
la 28 iunie 1914. Această crimă a declanșat o criză diplomatică, atunci când
Austro-Ungaria a dat un ultimatum
Regatul Serbiei și, ca urmare, alianțele
internaționale formate de-a lungul deceniilor anterioare au fost invocate. În

câteva săptămâni, marile puteri se aflau
în război, iar conflictul se răspândea în
curând în întreaga lume.

Tratatul de armistițiu

Tratatul de armistițiu a fost încheiat
la 11 noiembrie 1918 între Imperiul
German și puterile Antantei și a pus
capăt Primului Război Mondial pe
Frontul de Vest.
Tratatul a fost semnat într-un vagon de tren, în pădurea Compiègne
(a intrat în vigoare la ora 11:00). Principalii semnatari au fost mareșalul
Ferdinand Foch, comandantul forțelor
Antantei, și Matthias Erzberger din
partea Germaniei.
Numeroase unități de artilerie au
continuat să tragă asupra țintelor germane pentru a evita tractarea înapoi a
munițiilor rămase. Aliații, de asemenea,
au vrut să se asigure că, în caz de
repornire a luptelor, să fie în poziția cea
mai favorabilă. În consecință, au fost
10.944 de victime, din care 2.738 de
oameni au murit în ultima zi a războiului.
Un exemplu de determinare a
Aliaților pentru menținerea presiunii
până în ultimul minut, dar și de respectare strictă a termenilor armistițiului, a fost Bateria a 4-a de rază lungă
cu tunurile de 14 inch a Marinei SUA,
care a tras ultima salvă la 10:57 în
zona Verdun-ului, traiectoria proiectilelor fiind calculată să ajungă în spatele liniei frontului german, chiar înaintea armistițiului programat.

Adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
Sursa: Wikipedia
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