Vulpi și iepuri
C

Au trecut mulți ani de atunci... dar acum mi-a revenit acea amintire. Acum câteva zile, plecam de
acasă, bucuros de vacanța copiilor și de drumuri mai
libere. La intrarea în drumul principal, prin fața mea
a trecut fulgerător un autoturism, îndeaproape urmărit
(cred că nu erau trei metri între mașini) de către un
camion (cap tractor cu semiremorca atașată). Aveau
vreo 80 km/h pe un drum cu restricție de 50 km/h,
iar, câteva sute de metri mai departe, camionul a depășit turismul, a frânat în fața lui, iar șoferul a coborât
să îi reproșeze ceva... Nimic neobișnuit, veți spune.
Cine știe cu ce l-a supărat șoferul autoturismului...
Cunoașteți senzația descrisă ca „strângere a stomacului”? Asta am simțit eu, realizând pericolul iminent
prin care am trecut, eu și ceilalți „martori”. Din fericire,
nimeni nu a pățit nimic... de această dată!

În aceeași zi, după prânz, lucrurile nu au mai stat
la fel de bine. Un autoturism a frânat brusc în fața
unui autobuz (se pare că autobuzul nu îl lăsase să
intre pe drumul principal, sau ceva de genul...) și...
Autobuzul a frânat, însă un alt autobuz aflat în spate a intrat în primul. Iarăși, nimic special. Tablă îndoită, cioburi, câteva persoane lovite... Până la urmă, nu a ajuns nimeni la spital, iar cei câțiva răniți
au fost pansați direct în salvările sosite la fața locului.

În ultima vreme, au avut loc, din nou, accidente
foarte grave, cu microbuze, cu treceri la nivel cu
calea ferată, cu camioane... Și atunci, de ce nu
vorbim despre ele?

Rememorez o statistică prezentată, cu câțiva
ani în urmă, în revista Ziua Cargo de către unul
dintre colaboratorii noștri pe zona de siguranță și
securitate: la 30.000 de comportamente periculoase
și manevre riscante, apar 3.000 de accidente fără
victime, 300 de accidente cu răniri ușoare, 30 de
accidente grave și un accident mortal. În ziua despre care am relatat, m-am oprit, din fericire, la nivelul accidentelor ușoare. Dar, cumva, simt că toate
accidentele sunt legate, într-un fel, între ele.

EDITORIAL

u mulți ani în urmă, am participat la o
partidă de vânătoare... mai degrabă o plimbare în natură pentru mine, mai ales că nu
practic acest sport. Niciun animal nu a fost împușcat
atunci, însă am fost martorul unei scene care mi-a
rămas întipărită cu putere în minte: o vulpe care
fugărea un iepure. Totul s-a petrecut în câteva secunde. Vulpea era la mai puțin de doi metri în spatele iepurelui și ambele animale alergau... Este
greu de descris în cuvinte forța pe care o emanau,
viteza amețitoare, zgomotul de neuitat făcut de picioarele ce loveau cu putere pământul, natura sălbatică descătușată... Din cărți sau filme documentare, știm că în natură există vânat și vânător, dar,
în acele câteva secunde, nu am văzut o victimă și
nici un agresor. Era un iepure mare (aproape trei
sferturi din dimensiunile vulpii) și sorții nu erau nici
pe departe deciși în favoarea vulpii. Singura teamă
a fost legată de siguranța propriei persoane – îmi
place natura, dar, în acel moment, „sălbăticia” era
prea aproape de mine. Și recunosc că „vitejia” nu
este punctul meu forte.

Și mai simt ceva: revoltă. Multă revoltă! Sunt
supărat pe șoferul inconștient de camion care, doar
pentru a se „răcori” puțin, a riscat atât de mult.
Sunt de-a dreptul furios pe acel individ care a frânat
brusc și premeditat în fața autobuzului.

Dacă vreți să simțiți corect aceste întâmplări, aparent neînsemnate, ar trebui să vizualizați camionul
trecând cu peste 80 km/h la un metru distanță și,
dacă nu ați fi rămas cu piciorul bine înfipt în frână,
astăzi, probabil, nu ați mai citi acest editorial. În cel
mai bun caz, erați culcat pe un pat de spital. Iar
într-unul dintre autobuzele accidentate s-ar fi aflat
copilul vostru. A scăpat, din fericire, fără nicio zgârietură
și doar cu o sperietură zdravănă dar... Cam ce le-ați
face celor doi „babuini”, care au fost la un pas să
provoace o tragedie cumplită familiei voastre?
După o vreme, reușești să te calmezi și realizezi
că, probabil, cei doi nu au încercat nicio clipă să
facă rău cuiva. Mai degrabă, s-au simțit obligați să
facă un gest cu semnificație – ceva care să îi educe
pentru viitor pe cei care le-au greșit. Practic, au
„umplut” cu autoritate un spațiu în care, aparent,
prea puțini respectă regulile. Mi se pare că astăzi
avem mulți dușmani necunoscuți pe stradă, însă
cel mai mare și mai de temut este propriul ego.

Oare șoseaua a devenit „junglă”? Nu mai pot
autoritățile să asigure conduita specifică cuvântului
„civilizație”?

Dar noi suntem pregătiți pentru o poliție intransigentă? Suntem, cu adevărat, gata să ne asumăm
(să plătim) orice greșeală?

Radu BORCESCU

Împreună mișcăm lucrurile!

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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CUGETARE
„Când ți-e sete, este prea târziu să te
gândești să sapi o fântână.”
Proverb japonez

ȘTIRI

ITALIA: SANCȚIUNI MAI ASPRE PENTRU
FOLOSIREA TELEFONULUI MOBIL
Modificările recente la Codul
rutier al Italiei includ
sancțiuni noi pentru orice
persoană prinsă cu telefonul
mobil în mână în timp ce
conduce, informează
TISPOL (European Traffic
Police Network). Astfel,
amenzile pentru șoferii
prinși că scriu mesaje sau
vorbesc la telefon urcă până
la aproape 1.700 de euro. De
asemenea, permisul auto se
suspendă pentru o perioadă
între o săptămână și două
luni. Norma acoperă
utilizarea smartphone-urilor,
laptop-urilor,
notebook-urilor, tabletelor și
dispozitivelor similare care

NUMAI 4,6% DIN
DRUMURI SUNT
AUTOSTRĂZI

Numai 4,6% (823 km) din totalul
drumurilor naționale din România –
care însumează 86.234 km – sunt
autostrăzi, însă 39,9% (6.194 km)
sunt drumuri europene, potrivit INS.
Din punctul de vedere al numărului
de benzi de circulație, 10,6% (1.873
km) sunt drumuri cu 4 benzi, 1,6%
(290 km) au 3 benzi și 0,2% (31 km)
– au 6 benzi. În schimb, aproape o
treime (32,8%) din totalul drumurilor,
respectiv 28.200 de km, sunt
pietruite și de pământ. Procentul,
calculat la finele lui 2018, este însă
mai scăzut față de cel înregistrat în
anul anterior, când existau 30.125
km de drumuri pietruite și de
pământ (35%). Numai 17.740 km
(20,6%) din rețea sunt drumuri
naționale, 35.085 km (40,7%) sunt
drumuri județene și 33.409 km
(38,7%) sunt drumuri comunale.
Din punctul de vedere al tipului de
acoperământ, structura rețelei de
drumuri publice înregistra: 36.689
km (42,5%) drumuri modernizate
(92,4% cu îmbrăcăminte asfaltice de
tip greu și mijlociu), 21.298 km
(24,7%) drumuri cu îmbrăcăminte
ușoară rutieră și 28.247 km (32,8%)
drumuri pietruite și de pământ. În
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care se achiziționează în cadrul
Programului. Garanția Statului este
de maximum 50% din finanțarea
acordată.

SEDIU RAR
LA TÂRGU JIU
determină ridicarea, chiar și
pentru puțin timp, a mâinilor
conducătorului auto de pe
volan. Infracțiunile repetate
vor fi sancționate cu amendă
de până la 2.588 de euro și
suspendarea pentru o
perioadă de trei luni a
dreptului de a conduce
autovehiculele, potrivit
noilor reguli.
ceea ce privește starea tehnică,
38,4% din lungimea drumurilor
modernizate și 46,6% din cea a
drumurilor cu îmbrăcăminte ușoară
rutieră aveau durata de serviciu
depășită. Circa 40,4% din drumurile
județene erau modernizate, iar
38,2% dintre cele comunale erau
pietruite.

PRIMA MAȘINĂ, ȘI PRIN
„RABLA”

Programul „Prima mașină” va fi
modificat de Ministerul Finanțelor,
astfel încât românii să își poată
cumpăra autoturisme noi chiar dacă
au mai deținut automobile și inclusiv
prin programele Rabla Clasic și
Rabla Plus. În acest ultim caz, vor fi
acceptate primele de casare,
ecobonusurile şi ecotichetele pentru
justificarea achitării avansului minim
obligatoriu prevăzut în legislația
aferentă Programului de stimulare a
cumpărării de autoturisme noi.
Potrivit proiectului de OUG, avansul
va fi de minimum 5% din prețul de
achiziție a autoturismului nou,
pentru cele cu sistem de propulsie
termic, de minimum 25% din preț
pentru cele hibrid, respectiv de
minimum 30% pentru autoturismul
electric hibrid și pur electric, în
funcție de tipul de autoturism nou

Registrul Auto Român a inaugurat,
la finalul lunii aprilie, noua
reprezentanță a sa din județul Gorj.
Evenimentul s-a desfășurat în
prezența ministrului Transporturilor,
Răzvan-Alexandru Cuc, a
directorului general al Registrului
Auto Român, ing. George-Adrian
Dincă, și a mai multor reprezentanți
ai administrației publice locale și
centrale. Noul sediu este situat în
municipiul Târgu Jiu, pe strada
Termocentralei 40.

INERT LA TORNADĂ,
SISTEMUL RO-ALERT VA
SEMNALA VIJELIILE ȘI
GRINDINA

Sistemul Ro-Alert a fost modificat
și, din luna mai, transmite
avertizări legate de vijelii și alte
fenomene meteorologice, sau
situații care se pot transforma în
Cod Roșu. Decizia a fost anunțată,
în data de 2 mai, de șeful
Departamentului pentru Situații de
Urgență, Raed Arafat, la o întâlnire
cu reprezentanți ai Administrației
Naționale de Meteorologie (ANM),
ai IGSU și ai DSU, în urma
numeroaselor critici primite după
ce sistemul Ro-Alert nu a anunțat
tornada de la Drajna, care a
răsturnat un autocar și a smuls
acoperișurile de pe 14 case.
Secretarul de Stat în Ministerul de
Interne a anunțat inclusiv
înființarea unui „hotline dedicat”
între centrul de prognoză meteo și
Inspectoratul General pentru
Situații de Urgență.
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NOUL MERCEDES-BENZ CLASA V,
DISPONIBIL ÎN ROMÂNIA
Noul model Clasa V, cel mai
spațios membru al familiei
de autoturisme din Stuttgart,
este disponibil pentru
comenzi în România, primele
livrări fiind programate
pentru luna iunie. Comenzile
pot fi plasate în cadrul
Centrelor Autorizate de
Vânzări Mercedes-Benz.
Prețurile încep de la 32.929
EUR (fără TVA), pentru
modelul Mercedes-Benz
Clasa V 220d VKR/K, cu noul
motor diesel OM 654 cu
patru cilindri.
Noua generație de motoare
este mai eficientă și mai
prietenoasă cu mediul,
dispunând de caracteristici
îmbunătățite pentru
reducerea zgomotului și
nivelului vibrațiilor.
Caracterizat prin eficiență și
consum redus, propulsorul
OM 654 a fost fabricat în așa
fel încât să respecte

MAI MULTE VEHICULE
COMERCIALE NOI, ÎN UE

Înmatriculările de vehicule
comerciale noi au crescut în
Uniunea Europeană în luna martie
cu 4,1%, față de aceeași lună din
2018, ajungând la un volum total de
272.272 unități, potrivit datelor
comunicate de ACAROM redacției.
În primele 3 luni din acest an,
înmatriculările de astfel de vehicule
au atins un nivel de 654.657 unități
în UE, cu 5,1% mai mult față de
perioada similară din 2018.
În perioada ianuarie-martie 2019:
• Topul țărilor europene este condus
de Franța cu 136.978 de unități
(+4,4%), Marea Britanie cu un
volum de 117.957 de vehicule
comerciale (+8,9%) și Germania
cu un volum de 99.431 de unități
noi înmatriculate (+12,8%).
• Pe segmente, LCV-urile
(vehiculele comerciale ușoare <3,5
t) reprezintă un volum de 544.085
de unități, o creștere de 5,0%;
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viitoarele reglementări
privind emisiile (RDE – Real
Driving Emissions) și
normele Euro 6d-TEMP.
Majoritatea elementelor cu
rol în reducerea eficientă a
emisiilor sunt instalate
direct pe motor. Transmisia
automată 9G-TRONIC este,
pentru prima oară,
disponibilă ca dotare
opțională pentru Clasa V.
Transmisia 9G-TRONIC se
distinge datorită greutății și
a dimensiunilor reduse.
Dispune de un concept
brevetat de viteze, cu patru
mecanisme planetare și șase
trepte de viteză.
MHCV (vehiculele comerciale
medii, între 3,5 și 16 t) reprezintă
un volum de 100.708 unități, o
creștere cu 5,7%; HCV (vehicule
comerciale grele >16 t) reprezintă
un volum de 82.993 de unități, o
creștere cu 5,5%, iar segmentul
microbuzelor si autobuzelor
reprezintă un volum de 9.864 de
unități, o creștere cu 0,4% față de
perioada similară din 2018.
• În România, au fost înmatriculate
6.920 de vehicule comerciale noi,
reprezentând o creștere cu 6,2%
față de primele trei luni din 2018.

DACIA – PESTE 97.000
DE MAȘINI, ÎN PRIMELE
3 LUNI

Uzina Dacia de la Mioveni a produs
peste 97.231 mașini în primele 3
luni ale acestui an, reprezentând o
creștere cu 13,9% față de perioada
similară din 2018, potrivit datelor
comunicate de ACAROM.
În luna martie, producția uzinei
Dacia a fost de 32.403 vehicule.
Aceasta înseamnă o creștere cu

12,9%, comparativ cu martie 2018.
Pe modele, producția, în perioada
ianuarie-martie 2019, se prezintă
astfel:
• Dacia Duster – 75.321 de unități;
• Dacia Sandero – 9.024 de unități;
• Dacia Logan – 8.332 de unități;
• Dacia Logan MCV – 4.554 de
unități.
La cele de mai sus, se adaugă
caroserii vopsite cu destinația
Algeria, în volum de 8.096 unități.

KARSAN JEST
ELECTRIC, LA SUCEAVA

Anadolu Automobil Rom a livrat, în
24 aprilie, cele cinci unități Karsan
Jest Electric achiziționate de
Primăria din Suceava pentru
Transport Public Local din Suceava,
în urma licitației din august 2018.
Achiziția face parte dintr-un plan mai
amplu de mobilitate urbană, inițiat
de Primăria Suceava, care are ca
scop ecologizarea și eficientizarea
transportului public local. Contractul
dintre Primăria Suceava și Anadolu
Automobil Rom are o valoare de
4.700.000 lei + TVA, iar suma a fost
obținută de autoritatea locală din
fonduri elvețiene. Primarul Ion
Lungu a precizat că, în următoarea
perioadă, aceste autobuze electrice
vor fi înregistrate, după care vor fi
utilizate pe trasee spre Burdujeni
Sat, Ițcani, Zamca și Cetatea de
Scaun a Sucevei. Municipiul
Suceava va avea în total 55 de
autobuze electrice: 40 mari și 15
mici. Astfel, se vor mai achiziționa
25 de autobuze mari și 10 mici din
fonduri europene, iar alte 15
autobuze mici din fonduri generate
printr-un proiect al MDRAP.
Karsan Jest Electric este unul dinte
cele mai noi și mai moderne
autobuze electrice de pe piață, fiind
lansat în anul 2013 în versiune
diesel, iar succesul este confirmat
de cele peste 3.000 de unități livrate
de atunci. Ca orice produs bun,
Karsan Jest a fost modernizat pe
parcurs. Astfel, după ce s-a aliniat
normelor de poluare Euro 6, a mai
făcut un pas decisiv în privința
ecologiei și a trecut la un grup
motopropulsor electric. Acum, poate
transporta 22 de călători, cu
silențiozitate și fără emisii poluante.
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3 scenarii pentru
Pachetul Mobilitate 1

Există trei variante pentru cele trei dosare nefinalizate, din totalul
de opt, ale Pachetului Mobilitate 1, la votul decisiv din Parlamentul
European (PE).

U

niunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România
(UNTRR) a realizat o analiză
cu privire la scenariile care se prefigurează, după aprobarea în PE, în data
de 4 aprilie, a celor 3 dosare controversate ale Pachetului:
• propunerea de Lege specială
pentru aplicarea Directivei
detașării 71/1996 la
transporturile rutiere;
• revizuirea Regulamentului
561/2006 privind timpii de
conducere și de odihnă ai
șoferilor profesioniști;
• modificarea Regulamentului
1071/2009 privind accesul la
profesie și a Regulamentului
1072/2009 privind accesul la
piața de transport rutier de marfă.
În acest moment, pentru aprobarea
Pachetului Mobilitate 1 ar putea demara
negocierile în trialog dintre Comisia
Europeană, Parlamentul European și
Consiliu. Însă Președinția Română nu a
inițiat încă procedura de trialog și nici nu
o va iniția, deoarece este perioada alegerilor europarlamentare. În această situație, trialogurile vor debuta cel mai
probabil în toamnă, lansate de către
următoarea Președinție rotativă a
Consiliului UE, care va fi deținută de
Finlanda.
În cadrul trialogurilor, rapoartele
adoptate în 4 aprilie vor servi în continuare drept bază pentru poziția de
negociere a PE în următoarea legislatură, sunt de părere reprezentanții
UNTRR. „Etapa de trialog nu va fi
ușoară. În mod real, există șanse de
întârziere până spre finalul lui 2020,
sau chiar de respingere – probabilitate
scăzută, dar ea există, totuși”, sunt
de părere reprezentanții Uniunii.

Scenariul 1:
respingerea
Pachetului
Mobilitate 1

Ideală pentru România ar fi respingerea celor 3 rapoarte, după alegerile
europene care vor duce la o schimbare în structura politică a instituțiilor
Uzual, Regulamentele se aplică
obligatoriu în 2 ani de la publicare.
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UE. În acest scenariu, Comisia Europeană ar trebui să o ia de la capăt,
cu o nouă propunere, în cazul în care
dorește să continue activitatea în
această zonă/domeniu.
Probabilitatea acestui scenariu
este, însă, scăzută, având în vedere
presiunile Alianței Rutiere în favoarea
adoptării celor 3 dosare propuse de
statele vestice.

Scenariul 2:
adoptarea în
semestrul 2 din 2019

Cel mai sumbru scenariu pentru
România, care ar avea un impact extrem de nefavorabil asupra transportatorilor români, ar fi ca Președinția
Finlandeză să finalizeze în 2019 cele
3 dosare, cu menținerea prevederilor
actuale.
Președinția Finlandeză ar putea finaliza cu modificări cele 3 dosare. În
această situație, ar fi benefic pentru
transportatorii români să fie eliminate
prevederile care îi scot din piața vesteuropeană – precum obligația întoarcerii acasă a vehiculului la 4 săptămâni,
prevedere adoptată de Parlamentul
European la prima lectură, dar care nu
se regăsește în abordarea generală a
Consiliului de Transport UE.
Probabilitatea acestui scenariu este
medie, fiind important ca Guvernul

României și viitorii eurodeputați români
să se implice activ în apărarea intereselor transportatorilor rutieri români la
nivelul PE și al Consiliului de Transport
UE, sub Președinția Finlandei.

Scenariul 3:
amânarea pentru
2020

O a treia variantă ar fi amânarea
pentru anul următor a adoptării Pachetului Mobilitate 1, în măsura în care
Finlanda avansează cu trialogul, dar
nu se adoptă o versiune a celor 3 dosare în 2019. Întârzierea ar putea dura
peste Președinția Croației (Semestrul
1-2020), până în Semestrul 2-2020,
când Germania va avea președinția
rotativă a Consiliului UE și ar putea
finaliza cele 3 dosare fierbinți ale Pachetului Mobilitate 1, cu menținerea
unor prevederi extrem de nefavorabile
pentru transportatorii rutieri români și
estici.
Probabilitatea este mare ca
Germania să finalizeze Pachetul Mobilitate 1 în semestrul 2 din 2020, cu
adoptarea propunerilor restrictive ale
Alianței Rutiere de modificare a regulamentelor europene în domeniul
transporturilor rutiere.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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PĂREREA MEA

Legea lui
MACaROaNă

Mai țineți minte?
Era o vreme când nu numai în România, dar și în multe alte țări
„socialiste”, meseria de a fi șofer pe camion în transport
internațional era un mare privilegiu...

P

uteai ieși din țară, aveai o
(foarte modestă) diurnă în valută, cu care, dacă plecai cu
destule conserve de acasă, puteai
cumpăra cate un chilipir din vest, pe
care-l puteai transforma în bani frumoși acasă. Desigur, se puneau și
condiții: o origine „sănătoasă”, lipsa
unor rude în străinătate, o familie acasă ca garanție de întoarcere și, uneori,
o activitate suplimentară, pe drum, de
atent observator pentru securitate. Ah,
și mai era ceva: cunoștințele tehnice
și abilitatea de a face undeva, în
cursă, într-o parcare, reparație capitală
la motorul sau la cutia de viteze a
sărmanului ROMAN Diesel.

Adevărata meserie...

Chiar dacă trăiam de cealaltă parte
a cortinei de fier, iar pașaportul meu
avea o culoare diferită, am cunoscut și
trăit acele vremuri. Cu câteva sute de
mii de kilometri la volanul camionului
spre destinații îndepărtate, precum Iran,
Irak, Emirate și chiar Pakistan, mi-am
finanțat facultatea la Karlsruhe, în
Germania, iar, mai târziu, mi-am mai
astupat, din timp în timp, câte o găurică
financiară pe drumul chibzuirii mai juste
a veniturilor. Îi cunosc pe toți, pe ei și
pe camioanelor lor de atunci, când asfaltul se termina încă înainte de Ankara
și cel puțin o dată pe zi mai puneai un
petec pe camera uneia dintre anvelope.
Nu facultatea, ci acești oameni, mulți
dintre ei români, m-au învățat adevărata meserie a viitorului inginer.
Comparația între șoferul de atunci
și cel de azi ar fi precum diferența dintre un vraci medieval și un medic
înzestrat cu cea mai modernă aparatură, dacă nu ar exista câteva numitoare comune, până în zilele noastre:
despărțirea de familie, casă și țară pe
perioade (prea) lungi, răspunderea
pentru marfa cea scumpă din camion
și pericolul expunerii mai mari decât
în orice altă meserie la accidente
grave, chiar și fără o vină proprie. În
acest context, au fost binevenite acele
legi care au limitat perioada de
conducere la un timp rezonabil, au
obligat patronii să respecte și un
interval de odihnă de 48 de ore pe
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săptămână, ca la orice alt om care
muncește și, in final, îi dau posibilitatea
să vină și o dată pe lună acasă. Până
aici, mă fac avocatul unei anume părți
din legea celui ce a introdus în Parlamentul European noile directive. Dar...

Există și un dar...

Faptul că tot o dată pe lună și camionul respectiv trebuie să ajungă în
țara în care este înmatriculat este
expresia unui fel de lașitate, și anume
de a se supune regulilor de piață și
concurență, așa cum și-a scris ea,
Uniunea Europeană, de la bun început, pe steagul ei. Să câștige cel mai
bun, cel mai eficient și cel mai convenabil. Se încearcă fățiș a se cerne prin
sita politicii de piață pe acei care
încurcă puțin socotelile (de regulă, români, bulgari, polonezi sau lituanieni)
și care, chipurile, distrug piețele bine
așezate din vest cu cheltuielile lor mi-

nime de regie proprie. Și, peste tot, se
vorbește despre șoferii din est, prost
plătiți, chinuiți și ținuți ca niște sclavi.
Până acum 4 luni, în drumurile
mele foarte dese prin Bulgaria, citeam,
pe autostrada dintre Sofia și Plovdiv,
un anunț imens cu textul: „angajăm
șoferi pentru transportul internațional,
salariu 1.900 de euro net!” Iată, deci,
contravaloarea propusă, la prima strigare, „sclavagismului”. Și, fără să neglijez cât de puțin munca grea și singuratică de șofer departe de patrie,
îndrăznesc, totuși, să o compar cu
cea descrisă la început: șosele și autostrăzi moderne, un camion cu aer condiționat, cutie automată de viteze, suspensie pe aer la mașină și scaun, lipsa
aproape totală a penelor de cauciuc
și motoare care au un parcurs între 2
schimburi de ulei identic cu cel între
2 reparații capitale de pe vremuri.
Ca în oricare meserie, și șofatul
unui camion îl faci pentru că îți place
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Hai să construim
un scenariu...

O dată pe lună, un camion se întoarce spre țară. Pentru a reduce, pe
cât posibil, cheltuielile suplimentare și
necalculate din start, va căuta cu orice

preț să găsească o marfă cu destinația
România (în cazul în care are și o semiremorcă, pentru că mulți dintre cei
activi afară sunt simpli tracționiști cu
semiremorci străine sau închiriate).
Acest surplus de capacitate de transport pe direcția est-vest și invers generează o scădere dramatică și necontrolabilă a prețului de transport per
kilometru, care, în special pentru firmele mici și mijlocii, pe care cu mândrie
le numim factori de stabilitate în economie, va fi fatal. Același efect îl va
avea și pe piața internă, unde un număr mare de camioane retrase din
vest, pentru ca nu vor mai putea face
față, își vor căuta un loc între cei mulți.
Și iată-ne, cu mult dincolo de branșa despre care vorbim, punând în discuție valori de neclintit ale unei Europe
din ce în ce mai puțin unite: libertatea
de mișcare și de a-și alege locul de
muncă a cetățenilor și a companiilor
și sistemul concurențial care a stat și
stă la baza evoluției. Este adevărat,
ea, concurența, pune presiune și pe
cei din vest, care, printr-o logistică
aproape de perfecțiune, până acum nu
numai că au rezistat presiunii prețului,
dar s-au și folosit de camioanele și de
șoferii noștri pentru a-i face față. Prin
aceasta lege, Europa împarte, cu
bună știință și în repetate rânduri, con-

tinentul și mai mult, între cei buni și
cei răi, între cei puternici și cei care
vor să prindă și ei ceva putere.
Da, sunt pentru acei oameni la
volan, cărora le doresc condiții din ce
în ce mai bune de lucru și un venit pe
măsura muncii depuse. Dar sunt și
pentru acei transportatori care au
investit toate resursele disponibile
într-o afacere în care au crezut și care
se văd într-o situație de impredictibilitate a viitorului.
Se spune că pentru fiecare boală
se inventează și o pilulă care o poate
vindeca. Inventivitatea proverbială a
românului desigur că o va găsi. Dar
parcă ar fi fost mai bine să fi urmat
un tratament preventiv. Cele câteva
sute de transportatori români care au
protestat la Bruxelles au fost, însă,
singuri CUC. Ca, de altfel, în mai toate
situațiile când avem probleme...
Și atunci? E, oare, legea lui
Macron o simpla macaroană? Din nefericire, nu și va trebui să ronțăim la
ea până să o facem comestibilă pentru
toți. Cum spunea filozoful danez
Kierkegaard?
„Viața o trăiești privind înainte, dar
o înțelegi privind înapoi...”
Dan SCHNICK

dan.schnick@ziuacargo.ro
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și îți convine și puțini sunt aceia care
renunță, pe parcurs, la această meserie, din care se naște, deseori, o
adevărată pasiune. Faptul că se caută
șoferi nu este o expresie a unei munci
prost plătite și pe care nimeni nu o
mai vrea, ci pentru că transportul rutier, singurul care asigură economiei
acel „just-in-time” cu care își face calculele, iar consumatorului livrarea
„door-to-door” a tot ce și-a dorit, este
branșa cea mai indispensabilă a întregului lanț economic. Dacă bubuie economia și consumul, e nevoie de camioane și se caută șoferi. Clar.
De 3 luni încoace, anunțul de pe
autostrada din Bulgaria a dispărut.
Logic. Și nu pentru că nu se mai caută
șoferi, sau pentru că aceia ce l-au pus
își retrag oferta de salariu, ci pentru
că legile domnului Macron au semănat
neîncredere și, pe alocuri, chiar panică
în rândul firmelor de transport, și nu
doar în cele care lucrează cu camioanele lor afară.

„Ieșiți, apoi drept
înainte!”
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DRIVE-TEST CU NOUL MERCEDES-BENZ ACTROS
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Acesta este un mesaj standard utilizat de sistemele de navigație,
iar cel instalat pe noul Actros nu face excepție... Și da, sistemul de
pe noul Actros poate fi setat inclusiv în limba română. Însă nu
despre asta este vorba...

O

dată cunoua generație
Actros, Mercedes-Benz părăsește drumul „standard” al
camioanelor, schimbă vizibil direcția și
intră pe autostrada „tehnologică”.
Veți spune: dar și până acum tehnologia modernă juca un rol important
în transporturi! Însă noul Actros iese
din logica obișnuită și își asumă un
rol mult mai consistent în filmul numit
„misiune de transport”.

PPC pe drumuri
naționale

Pe scurt, primul camion cu nivel
doi de autonomie poate menține banda de circulație și își adaptează viteza
în funcție de condițiile drumului.
Iar cea mai puternică senzație care
ilustrează schimbarea este asigurată
de noul PPC, ce poate fi utilizat și pe
drumurile naționale. Sesiunea de

drive-test organizată în Spania, în
apropiere de Barcelona, a inclus un
segment de drum dificil, cu serpentine...
Astăzi, camioanele noi sunt echipate cu numeroase sisteme care ușurează mult munca șoferului, atunci
când vine vorba despre demaraj în
rampă, sau menținerea unei viteze
constante în pante prelungite, însă
noul Actros are PPC. Practic, cu
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Probabil vor exista multe opinii pe
acest subiect. Se va vorbi despre profesionalismul șoferilor, despre nechibzuința de a te baza într-o măsură atât
de mare pe tehnologie... Pentru moment, eu îmi fac doar datoria de a
consemna propria experiență. Și vă
spun că este fantastic! Să străbați serpentinele concentrându-te exclusiv pe
volan, cu un vehicul care adaptează
perfect viteza, reprezintă noua normalitate, la care m-am adaptat imediat. Am apreciat nu numai strategia
noului PPC dar și faptul că nu au
existat momente în care să simți vreo
bruscare.
Imaginați-vă cum este să parcurgi
pentru prima dată un drum dificil, cu
schimbări importante de nivel și curbe
strânse, pe care, de multe ori, le vezi
doar parțial, partea finală a lor fiind
mascată de coasta muntelui sau de
vegetație. Încetinești, uneori, prea
mult, alteori... Iei decizii privind utilizarea retarder-ului (și în ce treaptă)
sau a frânei de serviciu... Și peste
toate acestea nu trebuie nicio clipă să
uiți de consum. Cu noul PPC, toate
aceste griji au dispărut. Stai cu mâinile
pe volan și... asta este tot.
Pentru a crește și mai mult încrederea șoferilor, display-ul principal afișează în avans acțiunile ce urmează
să fie făcute. Practic, vezi viteza pe
care o ai, precum și cea la care vehiculul va ajunge pentru a aborda următorul viraj. Cu o precizie impresionantă,
camionul adaptează viteza și în cazul
restricțiilor, sau atunci când intră într-o
localitate, urmând să accelereze imediat ce zona de restricție se termină.
Pentru a „satisface” diferitele stiluri
de condus, PPC pentru drumuri națioCu ajutorul unei camere, Active
Drive Assist (ADA) ghidează
vehiculul în funcție de marcajele
benzii de rulare. ADA utilizează
noul sistem de direcție acționat
electric, îmbunătățește
manevrabilitatea și asigură
conducerea semi-autonomă pentru
toate intervalele de viteză.

MirrorCam aduce o îmbunătățire
semnificativă în ceea ce privește
aerodinamica, siguranța și
manevrabilitatea autovehiculului.
Sistemul, format din cele două
camere montate la exteriorul
autovehiculului, asigură o imagine
panoramică puternic îmbunătățită.

nale are mai multe trepte la care poate
fi setat, pentru un condus mai dinamic
(curbele sunt abordate cu viteză mai
mare) sau pentru o senzație sporită
de siguranță.
Și pentru că sunt foarte multe informații utile afișate pe ecranul principal,
care, de altfel, își schimbă configurația
automat, în funcție de modul în care
rulează camionul, este recomandabil
să optați pentru display-ul mai mare,
de 12”. Astfel, informațiile vor fi mai
ușor de urmărit și de către cei cu ochi
mai puțin odihniți și în plus... arată
mult mai bine.
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ajutorul hărții 3D a drumurilor din
Europa, o dată activat PPC pentru
drumuri naționale, șoferul nu mai trebuie decât să manevreze volanul.
Pare foarte complicat și chiar ai o
ușoară îngrijorare atunci când abordezi primele curbe periculoase fără
să apeși nicio pedală sau să utilizezi
retarder-ul. Însă camionul cunoaște
configurația drumului și adaptează
viteza, astfel încât orice porțiune de
drum să fie abordată în siguranță.

Precizie la un alt
nivel

Este greu să definești precizia în
exploatarea unui camion. Ar trebui să
fie un autovehicul perfect funcțional,
cu o direcție sigură, frâne bune... Apoi,
bineînțeles, foarte importantă este experiența șoferului, abordarea corectă
a virajelor, menținerea distanței sigure
față de vehiculele din față... Dar șoferul este om și, uneori, pot apărea
momente de neatenție... Aici intervin
sistemele de asistență. Este bine ca
șoferul să fie avertizat atunci când părăsește accidental banda de circulație,
dar este și mai bine atunci când, o
dată cu avertizarea acustică, sistemul
reacționează autonom și redresează
poziția autovehiculului. Totodată, noul
Actros detectează pietonii și, la nevoie,
frânează până la oprirea completă.
De asemenea, sistemul de asistență
la viraje atenționează conducătorul
auto în cazul unui pericol iminent de
impact, indiferent dacă este vorba despre o mașină, un biciclist sau un stâlp.
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Pe drumurile rurale, economia de
carburant crește cu până la 5%,
datorită sistemului îmbunătățit
Predictive Powertrain Control.

Sună bine, nu-i așa? Dar este mai
mult decât atât. Am putut testa aceste sisteme și sunt de un real ajutor.
Te ajută să nu greșești, te atenționează și chiar intervin activ, „salvând”
momentul de neatenție.
Dar ce spuneți despre amplasarea
mașinii la rampă? Șoferii cu experiență
sunt, cu siguranță, foarte mândri de
abilitățile dobândite în perioada lungă

16

de practică. Ceilalți însă... Am comentat, încă de la lansarea noului Actros,
avantajele noului sistem ce înlocuiește
oglinzile clasice cu camere și display-uri. Ghidajele ce indică sfârșitul
semiremorcii sunt extrem de utile și,
cu un asemenea ajutor, te poți apropia
în siguranță de rampa depozitului sau
de orice alt obiect aflat în spate. Te
face să te întrebi de ce a durat atât

de mult până să avem acest sistem,
simplu dar atât de eficient, instalat pe
camion.
Sau, în momentul unei depășiri,
imediat ce semnalizezi, ghidajele
ajutătoare sunt evidențiate pe ecranele ce țin loc de oglinzi și poți realiza
manevra fără nicio emoție.
Sunt multe spus, în condițiile în
care noul Actros înglobează o multitudine de sisteme și amănunte mai
complexe sau mai simple, ce lucrează
armonios împreună pentru siguranță
și confort. Și cred că, după sutele de
kilometri parcurși în fiecare zi, șoferii
vor fi plăcut surprinși să descopere
că sunt mult mai odihniți, rareori apăsând vreo pedală și volanul atins ușor,
doar pentru a crea puțină rezistență.
Pentru că, acolo unde marcajele benzilor sunt trasate corect, ADA (Active
Drive Assist) menține, cu precizie,
camionul în interiorul benzii. Și aici,
pentru a răspunde tuturor „gusturilor”
și nevoilor, sistemul permite alegerea
între trei opțiuni: camionul menținut
exact în mijlocul benzii, mai aproape
de marcajul din stânga, sau mai
aproape de marcajul din dreapta.
Apoi, sunt numeroase mici amănunte, pe care poate nici nu le observi,
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Pe lângă sistemul de localizare
prin satelit, noul Predictive
Powertrain Control folosește hărți
digitale precise și informații despre
topografie, viraje, proprietăți
geometrice ale intersecțiilor și
sensurilor giratorii, precum și
semne de circulație.

drumurile), sau atunci când setezi alarma pentru trezire dimineața și poți
alege între numeroase tonuri, sau poți
opta pentru pornirea graduală a sistemului de iluminare a cabinei, sau
combinații între acestea, și cu siguranță veți fi încântați de încărcarea fără
fir a telefonului mobil, iar lista poate
continua.
Și pentru că tot vorbim despre confortul și siguranța șoferilor, am apreciat

Radu BORCESCU
Barcelona, SPANIA
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dar care completează senzația că noul
Actros nu vrea doar să îți facă munca
mai ușoară, ci și să te răsfețe puțin.
Putem aminti, de exemplu, modul în
care oglinzile (ecranele) își ajustează
setările pentru a oferi vizibilitate cât
mai bună, adaptându-se la lumina
exterioară, sau faptul că sistemul de
ventilație trece automat pe recirculare
la intrarea într-un tunel (pentru că
acest camion cunoaște în amănunt

noul program de fitness dezvoltat de
Mercedes-Benz. Practic, cu ajutorul
unor benzi elastice și a unor bile, au
fost gândite o serie de exerciții pentru
relaxare și menținerea tonusului muscular al conducătorilor auto. Pachetul
ce conține aceste instrumente costă
aproximativ 70 de euro și toate exercițiile pot fi realizate în interiorul cabinei. În plus, Mercedes-Benz a dezvoltat mai multe programe de exerciții,
fiecare având o durată de 15 minute.
Toate aceste programe sunt disponibile sub formă de filmulețe într-o aplicație, mișcările fiind exemplificate de
către un instructor. Astfel, șoferii ce
vor da curs acestei oportunități vor
scăpa de problema sedentarismului
(cu tot ce presupune aceasta), putând
descărca aplicația pe propria tabletă
sau pe monitorul secundar al camionului.

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Sărbătoarea...
Red EDITION
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NOUL RENAULT MASTER

18

Cu o zonă frontală nouă, cu un nou interior, noi motoare și noi
sisteme de asistență a șoferului, Renault Trucks lansează
pe piață noul Master. Pentru a marca ocazia, Renault Trucks
a dezvăluit o versiune exclusivistă, Master Red EDITION.
Vehiculul super-echipat este disponibil în cadrul gamei Master
diesel și electric.

R

enault Trucks lansează noul
Master, care prezintă o zonă
frontală mai robustă, cu un
design mai îndrăzneț, un interior complet nou, cu un bord și un volan reproiectate, alături de spații de depozitare
funcționale și ergonomice. Noul
Master oferă, de asemenea, noi sisteme de asistență a șoferului, printre
care se numără frânarea activă, vizibilitate permanentă către partea posterioară, sistem de avertizare unghi
mort și asistență parcare spate și față.
Vehiculul propune șase motoare
diesel Euro 6d-TEMP și Euro VI, care
dezvoltă puteri maxime de la 130 la
180 CP și cupluri de până la 400 Nm,

alături de un motor electric de 57 kW.
Toate motorizările diesel sunt echipate
cu tehnologie Twin-Turbo, care combină un cuplu redus al motorului cu un
grad înalt de putere, pentru o conducere optimă. Consumul de combustibil
este, astfel, redus cu până la 1 l/100
km, iar emisiile de CO2 sunt ținute sub
control atent.

Master Red EDITION,
versiunea
exclusivistă

Disponibil în orice versiune – panel
van, șasiu-cabină și platformă-cabină,
Renault Trucks Master Red EDITION

este echipat standard cu un nou motor
Euro 6d-TEMP, de 150 CP/385 Nm.
La exterior, Master Red EDITION
este echipat cu o grilă rezistentă și elegantă, cromată, care se asortează perfect cu noile faruri full-LED ale vehiculului.
La interior, noua tapițerie a scaunelor, de culoarea cărbunelui, inserțiunile din crom la nivelul gurilor de ventilație ale sistemului de aer condiționat
și la nivelul butoanelor, precum și un
nou schimbător de viteze negru cu
elemente cromate, sporesc armonia
creată de către liniile suple și moderne
ale designului.
Master Red EDITION este echipat
cu o măsuță glisantă care oferă o zonă
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Echipamente
opționale

adițională de muncă sau relaxare, la
care se adaugă un torpedo care suplimentează volumul de depozitare. De
asemenea, oferă, ca dotare standard,
un încărcător wireless.
Master Red EDITION a fost dotat
standard și cu noi echipamente de
natură să îmbunătățească siguranța și
confortul șoferului (aer condiționat,
regulator și limitator de viteză, sistem

• AEBS – frânare activă.
• Vizibilitate posterioară permanentă: un ecran conectat la o cameră
de luat vederi poziționată în partea
posterioară a vehiculului permite șoferului să monitorizeze această zonă,
suplimentar față de vizibilitatea oferită
de oglinzile retrovizoare.
• Asistență la parcare: un radar
frontal îl suplimentează pe cel posterior, alături de o cameră de luat vederi,
pentru manevrare mai ușoară.
• Sistem de avertizare unghi mort:
un semnal luminos încorporat în oglinzile laterale avertizează în ceea ce
privește prezența unui vehicul în unghiul mort al șoferului.

• Încuietori suplimentare de siguranță la nivelul ușilor spate și laterale
pentru a crește gradul de securitate
a spațiului de încărcare.
• Sistem multimedia Medianav 4:
multi-touch screen de 7” cu Android
AutoTM și Apple CarPlayTM, care permite folosirea aplicațiilor telefonului în
timpul condusului.
Modelul de lansare Red EDITION
consolidează angajamentul Renault
Trucks față de segmentul vehiculelor
comerciale ușoare. Producătorul francez a marcat o creștere constantă a
performanțelor sale pe acest segment,
cu vânzări în creștere cu până la 10%
pe an în ultimii patru ani.
Renault Trucks își oferă experiența
din domeniul vehiculelor grele și knowhow-ul consilierilor săi de vânzări și al
atelierelor sale service tuturor profesioniștilor, de la micii artizani, până la
experții distribuției urbane.
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de activare automată a ștergătoarelor
și a farurilor) și include noi funcțiuni,
printre care se numără un radio USB
Bluetooth, sistem de asistență vânt lateral și o cheie pliabilă cu două butoane.

Adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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SCANIA
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Laureații naționali ai
concursului Scania
Driver Competitions

Reușind să adune mai mult de 100.000 de competitori pe plan
global, competiția organizată de producătorul scandinav
de camioane a strâns peste 2.000 de concurenți și la nivel
național, în România.

S

emifinalele regionale au integrat o parte teoretică și una
practică și s-au desfășurat în
cinci orașe din țară: Brașov, București,
Cluj-Napoca, Bacău și Arad.

Pașii spre podium

Cei 10 șoferi din finală, care s-au
calificat din semifinalele regionale și pe
baza Scania Fleet Management, și-au
demonstrat aptitudinile și priceperea
timp de două zile, în cadrul probelor
pregătite de către organizatori. Din
punct de vedere organizatoric, Scania
Driver Competitions a beneficiat de
poligonul IFPTR de la Târgu Mureș,
unde, în mod uzual, se organizează
cursuri de pregătire profesională pentru
șoferi și care s-a dovedit a fi gazda
ideală pentru acest tip de eveniment.
În prima zi a competiției, au avut loc
probe precum Fuel Economy și Water

Challenge (unde concurenții trebuiau
să execute diferite manevre de îndemânare, contra timp, iar un rezervor
deschis, umplut cu apă și amplasat pe
șaua camionului, trebuia păstrat cât
mai plin). Finaliștii care au concurat în
prima zi au fost: Liviu Constantin Savin,
Adrian Matac, Bogdan Ionuț Popa,
Codrin Gheorghiță Roșu, Gheorghe
Petruse, Gheorghe Ionuț Luca, Robert
Șerban Dumitru, Eugen Grigore, Iulian
Dicu și Liviu Toader.
În cea de-a doua zi de concurs, a
urmat proba Combo, ce presupunea
dărâmarea unor obstacole, combinată
cu manevre de îndemânare. Bineînțeles, totul contra cronometru! După
această probă, primii patru clasați,
Eugen Grigore, Iulian Dicu, Bogdan
Popa și Codrin Roșu, s-au duelat doi
câte doi în proba Knock the King –
Head to Head. În ultima etapă a finalei
de la Târgu Mureș au ajuns Eugen

Grigore și Iulian Dicu, ambii descurcându-se admirabil pe parcursul drumului lor spre podium.
Sub stropi de șampanie, în aplauze și cu publicul prezent „căzut în admirație”, Eugen Grigore a fost desemnat câștigătorul finalei naționale
Scania Driver Competitions. Laureatul
a primit un cec în valoare de 2.000 de
euro și s-a calificat în marea finală,
care va avea loc în 25 mai 2019, la
Södertälje, în Suedia.

Campionul
național,
Eugen Grigore

Cel ce a primit cununa de lauri,
Eugen Grigore, cunoscut între colegii
de breaslă drept „Tataie”, este din
București, are 44 de ani și lucrează
ca șofer de peste 20 de ani. Tatăl a
patru copii, Eugen a fost susținut de-a
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lungul întregii competiții de fiica sa,
care a reușit să îi transmită „energia
și voința de a câștiga”, după cum a
spus chiar el. Pentru Eugen Grigore,
Scania Driver Competitions este o
competiție „cu multe provocări și cu
șoferi foarte bine pregătiți”. El a condus prima oară o Scania în urmă cu
doi ani, atunci când a testat un astfel
de camion din flota companiei pentru

Campionul național, Eugen Grigore, secondat de
Iulian Dicu și Bogdan Ionuț Popa.

care lucrează, Cardoil Avantaj. Iată
cum își descrie experiența la volanul
unui camion Scania: „Nu se compară
cu nimic altceva: putere, fiabilitate,
confort maxim pentru șofer. De atunci,
nu am mai condus altă marcă de camioane și nici nu aș mai face-o!”.
După ce Eugen Grigore ne-a
arătat că, pentru a fi cel mai bun, este
nevoie de determinare, de experiență

și de responsabilitate, acesta va face
pasul mai departe și va reprezenta
România la finala europeană din
Suedia, intrând în competiția pentru
marele premiu – un camion Scania
nou, în valoare de 100.000 de euro.
Mult succes, „Tataie”!

Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro

PUBLICITATE
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Cei zece finaliști ce s-au întrecut la Târgu Mureș.
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Soluție de
siguranță care
menține distanța
VOLVO TRUCKS

Volvo Trucks a introdus o funcție de siguranță, Avertizare
Distanță, care îi ajută pe șoferii de camion să mențină o distanță
mai sigură față de vehiculul din față și să evite situațiile critice.
Accidentele în care un vehicul intră în coliziune cu partea din
spate a vehiculului din față reprezintă aproximativ 20% din totalul
accidentelor grave în care sunt implicate camioane.

„A

desea, accidentele de
acest tip sunt cauzate de
neatenție și de o distanță
prea mică față de vehiculul din față.
Avertizare Distanță avertizează șoferii,
prin intermediul unui semnal luminos
la nivelul parbrizului, în cazul în care
camionul se apropie prea mult de vehiculul din față și, în majoritatea cazurilor, este prevenită coliziunea”, spune
Carl Johan Almqvist, director pentru
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Siguranța Traficului și a Produsului la
Volvo Trucks.

Trei stadii
de prevenire

Avertizare Distanță este parte a
celei mai recente versiuni a sistemului
de asistență pentru șofer – Avertizare
Coliziune cu Frânare de Urgență
(Collision Warning with Emergency

Brake), care este proiectată pentru a
ajuta șoferii să prevină accidentele în
mai multe stadii. Dacă Avertizare Distanță nu are efectul scontat, se folosesc o lumină intermitentă și o alarmă
auditivă, pentru a avertiza șoferul. În
final, este activat sistemul avansat de
frânare de urgență. Iar toate acestea
se întâmplă în doar câteva secunde.
Funcția este destinată în special
utilizării pe șoselele din afara orașelor,
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• Funcția Avertizare Distanță este disponibilă pentru Volvo FH, Volvo FH16,
Volvo FM și Volvo FMX fabricate începând cu săptămâna 23, 2018.
Camioanele trebuie să fie echipate și cu Sistemul de Avertizare Coliziune
Volvo Trucks.
• Avertizare Distanță este proiectat să îi sprijine pe șoferi să mențină o
distanță sigură față de vehiculul din față.
• Dacă este detectat faptul că vehiculele sunt mai aproape unul de celălalt
decât intervalul de timp selectat, de 1,5-3,5 secunde, se aprinde o lumină
roșie în parbriz. Dacă șoferul nu încetinește, este activat sistemul de
avertizare în caz de pericol de coliziune, care emite un semnal vizual și unul
auditiv având o intensitate în creștere. După aceasta, intră în funcțiune
frâna de urgență.
• Sistemul Volvo Trucks de Avertizare Coliziune cu Frânare de Urgență este
disponibil pe modelele Volvo FH, Volvo FH16, Volvo FM, Volvo FMX, Volvo
FE și Volvo FL.

la viteze de peste 60 km/h, dacă sistemul adaptive cruise control nu este în
funcțiune. În același mod ca și alte
funcții ale sistemului, Avertizare Distanță folosește o combinație de cameră și radar, pentru a calcula distanța
și pentru a identifica obiectele de pe
drumuri.

CAMIOANE ȘI SERVICII

Funcția Avertizare Distanță, pe scurt

Șoferii buni devin
și mai buni

„Prin îmbunătățirea continuă a sistemelor de siguranță activă ale camioanelor noastre, oferim șoferilor modalități
mai bune de a reduce riscurile la care
sunt expuși atât ei, cât și alți participanți
la trafic. Avertizare Distanță este unul
dintre multele exemple ale modului în
care tehnologia poate ajuta șoferii buni
să devină și mai buni.
Pentru companiile de transport,
investiția în siguranță are sens nu numai
pentru a proteja viața umană, ci și
pentru a economisi bani. Costuri mai
reduse de asigurare și de reparații, mai
puține opriri neplanificate – acestea
sunt doar câteva argumente. În plus, un
stil condus sigur este, în general, eficient
și din punct de vedere al consumului
de combustibil. Combinația dintre șoferii
bine pregătiți și camioanele mai sigure
este benefică pentru totdeauna”, spune
Carl Johan Almqvist.

Adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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NOUL IVECO DAILY

Maturitate deplină,
la 40 de ani

Iveco Daily este unul dintre cele mai longevive și mai apreciate
modele de vehicule utilitare de pe piața europeană, și nu numai.
Cu o istorie de peste 40 de ani și cu mai multe generații, vehiculul
face parte din galeria de legende ale transporturilor.

L

ansat la începutul lunii aprilie,
noul Daily stabilește noi standarde în ceea ce privește experiența la bordul vehiculului și cea
de conducere și face pași importanți
spre rularea autonomă.
Noul vehicul Daily duce conectivitatea la un nou nivel, deblocând o lume
a serviciilor personalizate, adaptate la
utilizarea reală a vehiculului de către
client, pentru a oferi o soluție completă
care va schimba modul în care își
îndeplinește cerințele de transport.
Noul Daily este primul vehicul din
segmentul său care respectă standardele de emisii Euro 6d-TEMP oferind
durabilitate, precum și mai multă putere și economie de combustibil, în
beneficiul profitabilității clienților.

Conducere asistată și
siguranță sporită

Noul Daily introduce o gamă extinsă de sisteme avansate de asistență
a șoferilor (Advanced Driver Assistance

24

Systems), care permit conducătorului
auto să se concentreze asupra muncii
sale, ceea ce necesită un grad sporit
de rezolvare a unor sarcini multiple și
sporește siguranța acestuia.
• Sistemul avansat de frânare de urgență (Advanced Emergency Braking
System) și City Brake PRO previn coliziunile la viteze mai mici de 50 km/h și
atenuează impactul la viteze mai mari.
Detectează în mod autonom potențialul
de coliziune și frânează în mod corespunzător dacă șoferul nu intervine,
oferind siguranță acestuia. City Brake
PRO funcționează pentru a preveni
accidentele chiar și atunci când vehiculul
este condus cu viteză de 5 km/h.
• Queue Assist controlează pornirile și opririle, eliminând stresul șoferului. Noul vehicul Daily este primul vehicul de 7,2 t care oferă acest sistem.
• Controlul de croazieră adaptabil
(Adaptive Cruise Control), în combinație cu sistemul Queue Assist, menține viteza setată și distanța de siguranță față de vehiculul din față, în timp

ce asistența proactivă de menținere a
benzii (ProActive Lane Keeping Assist)
oferă suport activ pentru direcție.
• Sistemul de asistență în caz de
vânt lateral (Crosswind Assist) ajută
șoferul să mențină stabilitatea vehiculului pe banda corespunzătoare.
• Frâna electrică de parcare (Electric
Parking Brake) se cuplează automat
atunci când autovehiculul este parcat
și se decuplează atunci când șoferul
este pregătit să se îndepărteze.
• Noile faruri cu LED au un fascicul
mult mai clar, care luminează mai departe, îmbunătățind vizibilitatea și percepția obstacolelor cu 15%, sporind,
astfel, siguranța în condiții de iluminare
scăzută.
• City mode îmbunătățește servo-direcția, reducând, astfel, efortul de rotire
a volanului cu până la 70%, ceea ce
ușurează manevrarea pe străzile din
oraș.
• Controlul coborârii (Hill Descent
Control) îi ajută să coboare încet și în
siguranță pe pantele lungi și abrupte.
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• Tracțiunea suplimentară (Traction
Plus) oferă o aderență fermă pe suprafețe alunecoase, cum ar fi nisip, noroi
sau zăpadă.

O lume a unor noi
servicii

intervențiile de mentenanță, pentru o
eficiență maximizată.
Noul Daily oferă gestionarea flotei
prin intermediul Verizon Connect, o
soluție care îi va ajuta să reducă
cheltuielile flotei printr-o navigare mai
bună, vizibilitate a flotei, diagnosticare
avansată a motorului și raportarea în
timp real a kilometrajului. Clienții care
au deja propriul sistem de gestionare
a flotelor pot primi toate datele referitoare la noul Daily prin intermediul
interfeței API Web.

Motoare
optimizate

Motorul F1A de 2,3 litri este disponibil atât în omologare light, cât și
în heavy-duty, cu puteri nominale cuprinse între 116 și 156 CP.
Motorul F1C de 3,0 litri, de sarcină
mare, oferă trei puteri nominale, cu o
performanță sporită de la 160 la 210
CP, precum și versiunea Natural
Power alimentată cu gaz natural
comprimat.
Noul vehicul Daily se află încă o
dată în frunte în ceea ce privește durabilitatea, fiind primul vehicul din segmentul său care respectă standardele
de emisii Euro 6d-TEMP (WLTP&RDE)
și Euro VI D.
Noul vehicul Daily iese în evidență
prin economia de combustibil, realizată printr-o serie de caracteristici, pornind de la sistemul Start&Stop, disponibil acum ca standard pentru toate
modelele care rulează motorul F1A de
2,3 litri, inclusiv pentru Daily Hi-Matic.
Noua turbină cu geometrie variabilă
controlată electronic nu este doar mai
receptivă în condiții tranzitorii, ci și mai
eficientă. În plus, anvelopele de clasă
A cu rulare redusă Super Eco, proiectate special pentru vehiculul Daily și

noul alternator 220A (12V), contribuie
la eficiența zilnică a consumului de
combustibil.

Viață la bord
îmbunătățită

Întregul sistem de direcție a fost
reproiectat, astfel încât șoferul să poată efectua ajustări axiale și unghiulare
ale volanului pentru a stabili o poziție
perfectă de conducere. Volanul multifuncțional, mai mic, din piele, oferă o
gamă largă de comenzi la îndemână
și lasă mai mult spațiu pentru picioare.
De asemenea, vehiculul Daily oferă
un nou sistem de servo-direcție, foarte
precis, care reacționează imediat la
comenzile șoferului, minimizează vibrațiile și compensează dezechilibrele
cauzate de schimbarea direcției și de
roți, oferind o experiență de conducere
fără probleme și un sentiment de
stabilitate și control.
Noul grup de instrumente are un
afișaj color TFT de înaltă rezoluție,
care oferă o interfață foarte intuitivă
și prietenoasă, beneficiind de toate
setările și funcționalitățile cheie ale
vehiculelor.
Noul sistem de informare HiConnect cu recunoaștere vocală îi permite șoferului să conecteze dispozitivul mobil cu Apple CarPlayTM și
Android AutoTM și să utilizeze aplicațiile
acestora în condiții de siguranță în
timpul conducerii. Dispune de un
ecran de 7”, radio DAB, afișaj pentru
camera din spate și sistem de
navigație TomTom pentru autoturisme
și camioane și sistemul de evaluare
a stilului de conducere Iveco, care
oferă sfaturi în timp real.
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Conectivitatea noului Daily aduce
vehiculul în contact direct cu centrul
de control Iveco, furnizând date în
timp real. Acest lucru permite maximizarea timpului de funcționare a vehiculului, efectuând diagnostice proactive și întreprinzând acțiuni preventive,
planificând întreținerea și intervențiile
de service în mod eficient pentru a
optimiza numărul de vizite la atelier,
minimizând. astfel, întreruperile.
În plus, serviciul de asistență la
distanță face posibilă efectuarea de
schimbări de seturi de date, sesiuni de
diagnosticare și chiar încărcări de
software de la distanță (Over The Air),
evitând opririle la atelierul dealerului.
Portalul MyDaily, accesibil și prin
intermediul unei aplicații cu același
nume, permite proprietarilor de vehicule să își monitorizeze vehiculul de
pe computerul lor sau de pe dispozitivul mobil. Aceștia pot analiza performanța și consumul de carburant, precum și stilul de conducere al șoferului.
Daily va trimite, de asemenea, rapoarte inteligente periodice despre parametrii cheie ai vehiculului, cu sugestii
privind îmbunătățirea stilului de conducere pentru a economisi combustibil. De asemenea, clienții pot planifica

Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Standarde mai stricte
la emisiile de CO2

U

Uniunea Europeană a convenit asupra unor norme mai stricte
privind emisiile de CO2 pentru autoturisme și camionete.

niunea Europeană face ca
transportul rutier să devină mai
curat, stabilind noi standarde
stricte de emisii de dioxid de carbon
pentru autoturisme și vehicule utilitare
ușoare. În acest fel, UE va fi mai aproape de îndeplinirea obiectivelor sale în
materie de climă și se va asigura de faptul că producătorii de autoturisme
contribuie la eforturile de reducere a
emisiilor de gaze cu efect de seră.
Scopul regulamentului adoptat,
luna trecută, de Consiliu este să
garanteze că, din 2030, autoturismele
noi vor emite, în medie, cu 37,5% mai
puțin CO2, iar camionetele noi, în medie, cu 31% mai puțin CO2 comparativ
cu nivelurile din 2021.
Între 2025 și 2029, atât autoturismele, cât și camionetele vor avea obligația de a emite cu 15% mai puțin
CO2. Acestea sunt obiectivele privind
întregul parc de vehicule de la nivelul
UE. Eforturile de reducere a emisiilor
de CO2 se vor distribui între producători pe baza masei medii a parcului
lor de vehicule.

Istoric

Comisia a prezentat propunerea
privind noul regulament în noiembrie
2017, ca parte a celui de al treilea pachet privind mobilitatea curată. Parlamentul European și-a adoptat poziția
la 3 octombrie 2018. Consiliul a convenit asupra poziției sale (abordare
generală) la 9 octombrie 2018.
Negocierile cu Parlamentul European au început la 10 octombrie 2018
și s-au încheiat la 17 decembrie, sub

Producătorii de camioane solicită introducerea
la nivelul UE a vehiculelor de mare capacitate,
pentru a reduce emisiile de CO2

În cadrul eforturilor mai ample de reducere a emisiilor de CO2 generate de
transportul rutier, Asociația Producătorilor de Automobile din Europa (ACEA)
solicită un cadru politic care să sprijine un sistem de transport de mare
capacitate la nivelul întregii UE. Acest lucru ar trebui să permită vehiculelor
de mare capacitate – concepute special pentru a transporta de două ori mai
multă marfă decât camioanele standard – să opereze pe segmente dedicate
ale rețelei rutiere din UE.
Vehiculele de mare capacitate sunt mai eficiente și mai productive decât
vehiculele obișnuite de transport greu, deoarece acestea pot consolida
mărfurile de la camioanele mai mici, consumând mai puțin combustibil și
având mai puține emisii. Conform ACEA, trei vehicule de mare capacitate pot
înlocui șase camioane obișnuite, reducând emisiile de CO2 cu până la 27%.
Pentru a permite ca beneficiile vehiculelor de mare capacitate să fie
percepute în întreaga UE, ACEA îndeamnă factorii de decizie să permită
introducerea unui sistem internațional de transport de mare capacitate și
solicită, de asemenea, standarde armonizate pentru astfel de vehicule.
Vehiculele de mare capacitate, sub forma combinațiilor EMS (European
Modular System), sunt deja permise în Belgia, Danemarca, Finlanda,
majoritatea statelor federale germane, Olanda, Portugalia, Spania și Suedia.
În aceste țări, reducerile de CO2 au fost confirmate în practică.

forma unui acord provizoriu, care a fost
confirmat de ambasadorii la UE ai
statelor membre pe 16 ianuarie 2019.
Adoptarea formală a noilor norme
de către Consiliu reprezintă etapa
finală a procedurii.
Scopul general al propunerii este
de a contribui la realizarea obiectivelor
Acordului de la Paris și la atingerea
obiectivului la nivelul UE, de reducere
cu 30% până în 2030, comparativ cu
nivelurile din 2005, pentru sectorul
non-ETS (schema de comercializare
a emisiilor) stabilit de Comisia Europeană, care este transpus în obiective
naționale în cadrul Regulamentului
privind partajarea eforturilor.

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
pan-europene.
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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Măsurile și obiectivele propuse se
bazează pe cadrul de politici privind
clima și energia și pe strategia privind
uniunea energetică, ce urmărește reducerea emisiilor și a consumului de
energie în sectorul transporturilor.
Necesarul redus de combustibili fosili
va îmbunătăți, de asemenea, siguranța alimentării cu energie în UE și va
duce la reducerea dependenței de
importurile de energie din țări terțe.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

Directiva pentru vehicule curate
(Clean Vehicles Directive) adoptată
de Parlamentul European va
stimula utilizarea de vehicule cu
zero emisii și emisii scăzute.
Astfel, actul normativ stabilește
obiective minime privind achizițiile
publice pentru vehicule ușoare,
camioane și autobuze curate
pentru anii 2025 și 2030.
Obiectivele sunt exprimate ca
procente minime ale vehiculelor
curate în numărul total de vehicule
de transport rutier, acoperite de
ansamblul tuturor contractelor de
achiziții publice și al contractelor
de servicii publice. Conform noilor
reguli, până în 2030, până la 65%
dintre autobuzele noi vor trebui să
fie „curate”. Jumătate dintre
acestea pot fi vehicule ce
utilizează gazul natural.
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WABCO ADB MAXX™

Frânare mai sigură,
cu discuri pneumatice

WABCO dezvoltă sisteme de frânare cu discuri pneumatice cu un
singur piston (ADB), care s-au vândut în peste 6 milioane de
exemplare, la nivel mondial. Hans-Christian Jungmann, inginer șef
pentru Wheel End Solutions la WABCO, ne-a dezvăluit câteva
dintre secretele noii game ADB MAXX™.

Ziua Cargo: Ce fel de
sistem de frânare va fi
necesar pentru vehiculele
autonome și în ce fel va fi
diferit față de cele aflate
în funcționare astăzi pe
vehiculele normale?
Hans-Christian Jungmann:
Rularea autonomă este și va rămâne
o tendință cheie pentru industria vehiculelor comerciale, cu din ce în ce mai
multe tehnologii care sunt introduse
pentru a îmbunătăți siguranța și eficiența vehiculelor. Tehnologia de frânare joacă un rol vital în această ecuație și, cu tehnologii precum cea a
discurilor pneumatice, WABCO susține trasarea hărți către rularea autonomă. Astfel de sisteme necesită frâne
care să ofere cel mai înalt grad de
performanță în mod constant, în toate
condițiile de trafic. Frânele cu discuri
pneumatice reprezintă o tehnologie
esențială în dezvoltarea unor sisteme
de asistență precum sistemul de frânare de urgență OnGuardMAX™ sau
cel de întoarcere OnCityASSIST™.
Aceasta se aplică și în sectorul de
platooning. Fără tehnologii de frânare
avansate, așa cum este WABCO
ADB, n-ar fi posibilă nici rularea autonomă, nici soluțiile de platooning.
Ați dezvoltat noua
generație MAXX ADB. Ne
puteți spune mai multe
despre modul în care
funcționează, despre
caracteristicile sale și
despre avantajele pe care
le oferă?
Timp de mai mult de 20 de ani,
WABCO s-a concentrat în mod conștiincios pe tehnologia cu un singur
piston, din motive de eficiență și siguranță, și este un adevărat pionier pe
această piață. Cu peste 40% mai puține piese comparativ cu alte mărci
de ADB, platforma oferă o fiabilitate
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superioară și un raport excelent între
masă și performanțe. Reducerea riscului de eroare pe care o oferă tehnologia cu un singur piston conduce la
un grad maxim de fiabilitate. Pe scurt:
frânele cu un singur piston au cel mai
mic număr de componente, pentru a
obține cea mai redusă masă, cu performanțe optime și cel mai înalt grad
de fiabilitate. Noua generație WABCO
MAXX ADB™ este un bun exemplu,
oferind o siguranță îmbunătățită și
eficiență în frânare, depășind cerințele
pentru toate aplicațiile majore. Designul compact oferă o masă de numai
35 kg per ADB, pe o aplicație de transport de 6x2, ceea ce înseamnă mai
puțin cu 12 kg per camion față de sistemele ABD ale altor producători europeni.
În plus, cea mai recentă generație
MAXX ADB™ oferă un sistem de compensare la uzură, ceea ce reduce la
minimum forțele la nivelul plăcuțelor
de frână, conducând la maximizarea
duratei de viață a acestora și la eficientizarea consumului de combustibil.
Acest sistem patentat de plăcuțe de
frână este foarte robust, chiar și în
condiții extreme de utilizare.

Cum reușește noul design
să îmbunătățească
eficiența consumului și să
permită creșterea sarcinii
utile?
Tehnologia patentată cu un singur
piston a WABCO este piatra de temelie a designului compact al generației
MAXX. Utilizând un sistem avansat
de analiză a elementelor finite, noul
design permite reducerea masei și
oferă importante avantaje: reduce masa proprie a vehiculului pentru a îmbunătăți eficiența consumului și a crește
sarcina utilă. Mai mult decât atât, combinația dintre unitatea de fixare, suportul simplificat și sistemul de ghidare
contribuie la reducerea cuplului de frecare cu până la 68% în comparație

Hans-Christian
Jungmann

cu alte sisteme ADB, ceea ce îmbunătățește și mai mult eficiența consumului. Opțional, un alt element mecanic
ușor de instalat contribuie la reducerea
cuplului de frecare cu încă 18%.

Care credeți că vor fi
dezvoltările viitoare la
nivelul sistemelor de
frânare pentru vehiculele
grele?
În primul rând, tendința este ca sistemele secundare de frânare, cum ar
fi retarderele sau frânele de motor, să
preia frânarea prin decelerare. Deci,
adaptăm designul ADB pentru a face
sistemele de frânare chiar și mai
ușoare. În plus, electrificarea vehiculelor reprezintă o tendință în creștere,
ceea ce aduce în atenție și electrificarea sistemelor de frânare pe roată.

Traducerea și adaptarea:
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Cum îți găsești
un partener
în transporturi?

... câteodată mai greu decât ai crede la prima vedere. Te poți lovi de
furnizori neserioși, de costuri ascunse... Specialiștii afirmă că totul
începe cu poziția pe care alegi să ți-o asumi în relație cu furnizorul.
Dacă îți închipui că ai dat lovitura cu un tarif redus, s-ar putea să
primești și bonus – surprize... pe care nu le dorești.

P

aul Mateescu a înființat, în
toamna anului 2014, împreună
cu Luisa-Nicoleta Mateescu,
compania Pabllo Logistics. La bază, au
stat specializarea lui în domeniul vamal
și în transport naval și experiența ei de
economist. Misiunea societății nou
înființate a fost aceea de a oferi servicii
de transport și de comisionariat vamal,
în condițiile unei transparențe reale.
„Am decis să oferim consultanță
vamală fără a percepe comision. Este
important ca, atunci când clientul
dorește informații, să le poată obține”,
a afirmat Paul Mateescu, managing
partner Pabllo Logistics, subliniind că
informațiile trebuie să fie cele corecte.
„Din păcate, este o practică larg răspândită în piață aceea de a nu oferi
de la început datele privind desfășurarea întregului proces, pe care trebuie
să îl urmeze marfa. În general, nu ți
se spune decât ceea ce trebuie să știi
în momentul respectiv. Altfel spus, primul pas, tocmai pentru a nu alege ulterior o altă firmă. Dintotdeauna, noi
am oferit informații privind desfășurarea tuturor etapelor și actele necesare,
inclusiv date privind modul în care
trebuie întocmite pentru a nu întâmpina
dificultăți în efectuarea operațiunilor
vamale. Foarte important este, de asemenea, să încerci să obții de la bun
început actele corecte din partea furnizorului (aflat în China, de exemplu)
pentru ca marfa să nu fie blocată în
vamă”, a mai adăugat el.

Activitate în creștere
și capcane

Pabllo Logistics a obținut licența
pentru intermediere în transporturi
conexe, activitatea a crescut în volum
și clienții au început să fie aleși în
funcție de seriozitate. „Am devenit
membri USER și, în consecință, recunoscuți FIATA, ne-am promovat, în
mod constant, site-ul și serviciile oferite și, din fericire, am început să ne
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De la stânga la dreapta: Luisa-Nicoleta Mateescu,
Dana Dumitru și Paul Mateescu.

Dana Dumitru, managing partner
Hermes Forwards:

„Din păcate, casele de expediții sunt, încă, privite ca o concurență a
transportatorilor. Nu este un fapt real, pentru că, din postura de intermediar,
poți acorda atenție mult mai multor elemente. Poți oferi cărăușilor parteneri
oportunități și acces la clienți, pentru care nu ar putea furniza servicii de
transport în alte condiții, pentru simplul fapt că respectivele companii vor o
interfață unică pe acest segment.”

alegem clienții în funcție de seriozitate.
Urmărim plata la timp, dar și politica
privind o elaborare corectă a documentelor atunci când importurile se
fac în mod periodic. Din păcate, foarte
mulți importatori sunt nepregătiți.”
Paul Mateescu: „În proporție
de 90%, importatorii români
nu știu ce documente să
solicite din partea partenerilor
chinezi, de exemplu.”

Există și capcane. Reprezentanții
Pabllo Logistics au subliniat că se poate întâmpla ca marfa să fie adusă în
sistem de grupaj (LCL) în container, iar
transferul de la Constanța la destinație
să fie taxat excesiv. „Un client care ajunge să plătească 10.000 de lei pentru
transportul de la Constanța la București,
este un client ciufulit, din punctul nostru

de vedere, dacă nu a fost informat de
la început cu privire la costurile privind
operațiunile de manipulare, depozitare,
tranzit și transport terestru. De exemplu,
clientul a cumpărat, folosind condiția
de livrare (Incoterms) cost and freight
(C&F) Constanța, dar containerul se
deconsolidează la București. Iar ultima
etapă parcursă de marfă crește excesiv
costul. În plus, dacă se mai pierd 3-4
zile pentru că beneficiarul nu deține
actele corect pregătite (iar chinezii nu
sunt «artiști» în a întocmi actele)
cheltuielile se suplimentează”. Este
motivul pentru care Paul Mateescu
susține că este important și moral să îi
transmiți de la început clientului toate
informațiile.
Recomandăm celor interesați de
efectuarea operațiunilor de import/export să solicite toate costurile, în scris
(ofertă scrisă) și să se asigure ca au
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(ne permiteți o glumă: „GRECIA aparține UE?”), cu șoferi care nu respectă
termenele, bonurile de comandă, condițiile de livrare transmise și nu comunică...”
... Și în transportul rutier trebuie
să reușești să discuți cu specialiști,
ca să beneficiezi de la început de informațiile care acoperă întregul proces
de livrare.

În condițiile în care compania se
specializase în activitatea de intermediere privind transportul naval, au apărut solicitări din partea clienților privind
contractarea de servicii de transport
rutier, ca un pas firesc spre realizarea
unui serviciu complet. Găsirea unei
variante potrivite pe acest segment
s-a dovedit, însă, cel puțin dificilă pentru Paul și Luisa-Nicoleta Mateescu.
„Apelăm la furnizori de transport rutier
atunci când primim cereri din partea
clienților noștri. Am încercat colaborări
cu furnizori direcți sau case de expediții, am căutat platforme care să ne
înțeleagă nevoile (și nu am găsit), am
căutat transport pe OLX... Am avut
probleme cu dispeceri slab pregătiți

Există variante în care un client
mic își poate găsi un furnizor potrivit
de transport rutier? Este întrebarea
pe care am adresat-o Danei Dumitru,
managing partner Hermes Forwards,
o persoană cu multă experiență în
domeniu.
În opinia sa, chiar și atunci când
ești un client cu un volum redus de
transportat, poți găsi un partener real,
chiar dacă este dificil. Trebuie să îți
asumi, însă, anumite condiții, pentru
a nu avea surprize.
În primul rând, este bine să îți cunoști furnizorul. Conexiunile care se
creează între oameni sunt foarte importante. Atunci când ești un client
mic, este dificil să lucrezi diversificat,
pentru că un cărăuș va solicita întot-

Solicitări noi...
provocări noi

Sfatul specialistului

deauna volume într-o măsură mai
mare decât o casă de expediții.
În al doilea rând, dacă nu ai cereri
cu volume importante și nu te afli într-o
poziție de avantaj privind destinația de
transport, trebuie să îți asumi prețuri
peste medie, pentru a obține calitate.
Firmele noi trebuie să își câștige
un statut, pentru că pe piață este, în
prezent, foarte multă reticență. Și, nu
uitați, cel puțin la început, furnizorii de
transport vor solicita plata în avans!
Atunci când negociezi, două elemente fac diferența. Primul este volumul de transport (niciun furnizor nu
va da de-o parte un client care asigură volum tot timpul anului, pentru o
cerere spot). Cel de-al doilea element
ține de cursele foarte bune pe care le
caută transportatorii pentru a-și echilibra activitatea.
„Esențial pentru un client mic (sau
mai mare), care nu își dorește surprize, este să își asume costuri reale,
care să nu ascundă alte costuri”, a
concluzionat Dana Dumitru.
Întotdeauna un parteneriat real
trebuie tratat moral și corect de
ambele părți!

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

PUBLICITATE
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înțeles termenii și cheltuielile ce le
revin. Pe scurt, să nu lase loc de interpretări.
De altfel, pentru clienții care nu
dețin experiență pe aceasta piață, însă
doresc dezvoltarea afacerii importând/exportând, să încerce să își mențină colaborarea cu o singură companie, de preferat, cea de la care a
solicitat inițial consultanță.

Dorel și Aurel

ACTUALITATE

ANTICORUPȚIE

Povestea lui Dorel din Vaslui începe cu mai mult de un deceniu în
urmă, când, copil fiind, privea pe fereastra casei sale micuțe și
friguroase la zgomotoasele camioane ce treceau cu mare viteză
pe șoseaua din apropiere.

A

șa s-a înfiripat timid micul său
vis ca, într-o zi, să treacă pe
șoseaua din fața casei la volanul unui TIR mare, cu cabină albastră. Anii au trecut și Dorel a terminat,
cu greu, liceul. Viața profesională și-a
început-o de jos, ca muncitor necalificat pe un șantier. După un timp, un
bun prieten, fost coleg de șantier, care
fugise și ajunsese la mai bine, i-a
trimis „un link” cu o ofertă „bună” la o
școală de șoferi tocmai din Pitești.
Curajosul Dorel, cu bruma de bani
adunată, a lăsat în urmă munca de
pe șantierul prăfuit și a ajuns, cât ai
clipi, în Trivale, cu chirie, tot într-o
casă bătrână și micuță. Azi s-a înscris
la școala de șoferi, într-o săptămână
a și terminat-o și după încă trei zile a
luat „examenele”, la toate categoriile,
din prima. Într-o zi de marți, 13 februarie, visul lui a devenit realitate.
Dorel a devenit șofer de mașini „mici”,
camioane, autocare și motociclete.
Norocos om!
Înarmat cu permisul de conducere,
și-a început Dorel o nouă viață profesională. Mai întâi, a aprovizionat vreo
20 de magazine cu pâine, transportată
cu o dubă foarte veche. După vreo
doi ani, și-a dat seama că noaptea
este pentru dormit, iar el se trezea de
la ora 3; astfel, a renunțat.

Sensul verbului
„a uni”...

Așa a ajuns șofer la o firmă brașoveană de peisagistică, companie
care-l prindea pe Dorel din plin în mrejele pregătirilor pentru Crăciun, cu
brazi autohtoni și de import. În toată
această agonie a pregătirilor, a gonit
vreo 10.000 km la volanul unei camionete noi, până într-o zi, când a fost
oprit de un tânăr polițist dintr-un orășel
de provincie moldovean, pentru pătrunderea într-o intersecție pe culoarea
roșie a semaforului. În camionetă
transporta vreo 40 brăduți ornamentali, la ghiveci, fără documente de
însoțire a mărfii. Dorel, băiat isteț și
descurcăreț, a analizat repede situația
și a decis că înaintașul său, cel dintâi
zburător al Ardealului, biruitorul văz-
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Dan Moldoveanu

duhurilor, Aurel Vlaicu, prezent pe
bancnota de 50 de lei, avea să-l salveze. A înghesuit 4 bancnote între coperțile certificatului de înmatriculare
și le-a înmânat polițistului, o dată cu
documentele.
Cu mai mulți ani în urmă, fascinat
de mirosul de motorină arsă, încerca
să stea cât mai aproape de camioane
și se ducea într-o parcare din apropierea casei, unde polițiștii obișnuiau
să organizeze controale rutiere. Atunci
a descoperit, în variantă proprie, sensul verbului a uni, văzând cum unii
șoferi de TIR, înainte de a descăleca
de pe miile de cai putere din cabină,
înghesuiau câteva bancnote în actele
ce le înmânau polițiștilor. Banii înseninau întâi chipul polițistului cu burtă,
apoi și pe cel al șoferului, unindu-i
într-un fel. La despărțire își strângeau
mâinile.

... și lecția...

Agentul înalt, zvelt și zâmbitor verifică pe rând actele primite, dar se opri
încruntat și vizibil deranjat când îl întâlni cu privirea pe Aurel Vlaicu, în această ipostază delicată, de presupus
personaj negativ înghesuit și cu fața
mototolită, de pe prima bancnotă. Oftând ușor, realiză că iar a dat de unul

care crede că poate să-i cumpere pe
toți. Se înfipse mai bine pe picioarele
depărtate, luă o mină gravă și, cu actele mânjite în mână, își începu lecția
de integritate.
„Stimate domnule Dorel! De
curând, doi colegi de-ai mei de promoție, din Bicaz, au sesizat, în mai
multe rânduri, Direcția Generală
Anticorupție, cu privire la oferirea de
către mai mulți conducători auto a
unor sume de bani cuprinse între 100
și 5.000 de lei, oferite cu titlu de mită.
În toate aceste 33 situații, celor 33
de conducători auto le-au fost întocmite dosare penale, în care procurorii
Parchetului de pe lângă Tribunalul
Neamț au emis rechizitorii de trimitere
în judecată pentru dare de mită. Șoferii vinovați riscă închisoarea. Dumneavoastră, domnule Dorel, ce vreți? Sau,
mai corect, cât vreți?”
Dorel, bâlbâindu-se: „Mă gândeam
că așa este bine... că alți colegi îl
simpatizau pe Aurel Vlaicu...”. Realizând că polițistului din fața sa îi lipsea
rânjetul „prietenesc” de odinioară...
coborî privirea și tăcu.
„Da, sunt de acord”, zise tânărul
polițist, „Aurel Vlaicu este un mare
român, un simbol național, poate fi un
model pentru noi toți, hai să nu-l târâm
în mlaștina corupției.
Astăzi pentru nerespectarea culorii
roșii a semaforului o să vă sancționez
cu amendă și, ca măsură complementară, vă rețin permisul de conducere
pentru 60 de zile. Totodată, frumoșii
brăduți transportați fără acte de însoțire vor fi internați la ocolul silvic până
la clarificarea situației lor legale.
Poate nu știți, dar oferirea unei
sume de bani unui polițist pentru neîndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu se pedepsește
cu închisoarea de la 2 la 7 ani, așa
că, mă văd obligat de lege să sesizez
Direcția Generală Anticorupție privind
implicarea pilotului Aurel Vlaicu”.
Aviz celorlalți „dorei” din trafic!

Poveste scrisă de comisar-șef de
poliție Dan MOLDOVEANU
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Inteligența artificială
și transporturile

Inteligența artificială își face din ce în ce mai mult simțită prezența
în viața noastră. Ce este Inteligența Artificială (IA)? De-a lungul
timpului au fost formulate mai multe definiții, în esență fiind vorba
cam de același lucru: „gândirea” umană – rațională, logică,
emoțională etc. – realizată de o mașinărie. Evoluția umană a însemnat
tocmai ca activitățile umane să fie mutate către „mașinării”.

E

voluția tehnică din ultimii 200
ani este elocventă, în acest
sens. De ce munca intelectuală să nu o facem cu ajutorul unui computer, dacă am reușit ca munca fizică
să o punem în cârca mașinăriilor?
Astăzi, când comanzi o pizza, o faci
de obicei dând un telefon. Urmarea
firească fiind un cioc-cioc în ușă/țârâit
de sonerie și pizza este livrată. Într-un
viitor nu prea îndepărtat, acest mod de
livrare va deveni o raritate, livrarea la ușă
fiind doar o opțiune secundară. Vom
auzi tot un cioc-cioc însă nu la ușă, ci
la geam (indiferent de etajul la care te
afli), unde se va afla o dronă controlată
cu ajutorul inteligenței artificiale.

Prezentul... din ce în
ce mai asistat...

Această inteligență umană mutată
către echipamente o simțim din ce în
ce mai prezentă în viața noastră. Mai
circulă cineva cu un autoturism fără
ABS? Poate doar cei cu mașini de
epocă. Inteligența umană – atenția
conducătorului auto la condițiile de
drum (apă, polei, gheață etc.) a fost
împărțită cu mașina care preia, astfel,
din activitatea anterioară a conducătorului auto. În același palier de activități mutate către mașinării este și plecarea din rampă, care acum este
asistată. Mai avem senzor pentru unghiul mort, de ce să ne mai obosim
să fim atenți când o face altcineva
pentru noi? Avem astăzi, uzual: ABS
(sistem ce previne blocarea roților la
frânare), EBD (sistemul de distribuire
electronica a puterii de frânare),
AFU/EBA (asistență la frânarea de urgență – sistemul contribuie la realizarea unei bune frânări în timpul unei
situații de urgență, prin creșterea presiunii asupra frânelor în cazul în care
acesta detectează faptul că șoferul
nu a apăsat suficient de tare pe frână),
TPMS (sistem de monitorizare a presiunii din pneuri), Tempomat sau
Cruise Control (sistem de limitare a vitezei), HSA (sistemul de asistență la
pornirea în rampă), AFL (sistem de
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iluminare frontal adaptiv) și lista ar
putea continua. Ce să mai vorbim de
TSA/TSR (sistemul de recunoaștere
a indicatoarelor rutiere – un sistem inteligent care detectează limitările de
viteză, avertizări de zăpadă, ploaie,
curbe, curbe periculoase, restricții de
trafic etc.) și de LDW/LKS (sisteme
de menținere a benzii de circulație,
care te avertizează sonor atunci când
depășești linia de marcaj de pe carosabil fără a semnaliza acest lucru).

George
Iacob-Anca

Viitorul...

Viitorul sună bine, camioane fără
șofer (vor dispărea o serie de costuri:
drepturi salariale – salariu, diurnă, motorina lipsă etc.), autostrăzi electrice
pentru camioane electrice (se reduce
poluarea) și implicarea inteligenței
artificiale din ce în ce mai mult în viața
cotidiană (vom fi mai odihniți, pentru
că vom acționa și gândi mai puțin).
Deși am evoluat simțitor de repede
în ultimii 200 de ani, totuși nu am plecat de pe Pământ, tot aici am rămas,
aici ne naștem, aici trăim (diferit față
de generațiile anterioare) și tot aici ne
reîntoarcem de unde am plecat. Am
„evadat” puțin și am fost pe Lună, în
urmă cu ceva ani. Cred că ultima dată
un „pământean” de-al nostru a pus piciorul pe lună în 1972, deci acum mai
bine de 40 de ani. Oare de ce acum
nu mai merge nimeni pe acolo, deși
tehnologia de acum este net superioară celei din perioada în care pământenii zburau spre Lună?
Inteligența artificială va ajuta
la gestionarea mai bună a
resurselor umane (șoferi,
dispeceri etc.) și materiale
(mijloace de transport etc.).
Să o primim cu brațele
deschise. Chiar să o primim
cu brațele deschise?

Pentru a putea da un răspuns cu
privire la influenta Inteligenței Artificiale
în transportul rutier, să ne uităm puțin
în „curtea vecinului”, respectiv în trans-

portul aerian, unde există și acum piloți
pe avioane, chiar dacă tehnica existentă în aeronave este net superioară
celei de acum 50 de ani. În trecut, o
aterizare „perfectă” era rezultatul muncii pilotului și mai puțin al tehnicii, acum
pilotul împarte laudele cu tehnica din
dotarea aeronavei, dar el tot acolo
există. Este adevărat că tehnica mai
dă și rateuri (sau oamenii din spatele
ei?) – vezi cazul aeronavelor Boeing
737 Max – însă nimic nu este perfect.
Consider că vor exista și în viitor conducători auto/dispeceri etc., pentru că
tehnica folosită nu va putea să înlocuiască spiritul de supraviețuire uman.
În final, să ne imaginam puțin cum
va fi când inteligența artificială va fi utilizată și în actul de justiție, când litigiile vor fi judecate de niște calculatoare-judecători, care analizează cauza
având în vedere o bază de informații
foarte bogată, cu cazuri similare sau nu.
Până atunci, recomand soluționarea
litigiilor în mod amiabil, prin negociere
directă, eventual cu ajutorul specialiștilor în domeniu (cum sunt avocații specializați în transporturi, arbitrii specializați din cadrul Tribunalului Arbitral în
Transporturi etc.), iar doar când acest
fapt nu este posibil, să se apeleze la
instanțele de judecată statale.

Avocat George IACOB-ANCA
SCA IACOB-ANCA & ASOCIAȚII
george@iacob-anca.ro
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Contestăm amenzile?...

Amenzile reprezintă, fără îndoială, un subiect de actualitate în
orice moment... dar, în ultimii 4 ani, o dată cu introducerea de
către fiecare stat membru UE a unor legi protecționiste, s-au
înăsprit controalele de tot felul, iar temele abordate s-au
diversificat.

A

stăzi, în afara controalelor
normale și amenzilor pentru
nerespectarea normelor de
circulație sau pentru probleme tehnice
nerezolvate, ce apar din cauza rulajului normal, la tractor sau semiremorcă, au apărut foarte multe spețe pentru
care autoritățile de control din fiecare
stat al UE pot acorda, în multe cazuri
„arbitrar și după bunul plac”, amenzi
dintr-o gamă variată, pentru abateri
de la diversele norme și legi, interpretate personal.
Nu vreau să intru în detalii, dar, în
multe cazuri, necunoașterea unei limbi
străine de către conducătorul auto profesionist, ce ne reprezintă firma, poate
genera acest tip de comportament din
partea autorităților.
În decursul exercițiului
financiar anual al unei firme
medii sau mici de transport,
nu am întâlnit bugetarea
amenzilor dar și, mai grav, nu
am găsit bugetarea asistenței
juridice externe, pentru situații
deosebite sau amenzi cu
cuantum foarte mare, ce
trebuie contestate.

Este clar că, în contextul actual,
în care concurența devine din ce în
ce mai acerbă în domeniul transporturilor rutiere, unele dintre firmele
străine fiind protejate de autoritățile
locale, trebuie să fim prevăzători, să
instruim șoferii pentru toate problemele ce pot apărea, să avem toate
documentele în ordine din punct de
vedere legal și, nu în ultimul rând, să
fim pregătiți să intervenim în cazul în
care compania este amendată.

În general, în afara sancțiunilor de
radar, care vin la sediul firmei, celelalte
tipuri de amenzi, pentru care se emit
procese verbale de constatare, sunt
acordate în valoare acoperitoare, de
peste 1.000-2.000 de euro, putând ajunge, în unele cazuri, la peste 10.000 de
euro (pentru descoperirea migranților
în compartimentul de mărfuri la trecerea dintre Franța și Marea Britanie).
Motivele pentru care sunt acordate
aceste amenzi pleacă de la lipsa unor
documente ce trebuie să se regăsească la camion, erori de citire tahograf,
nedescărcare tahograf, defecțiuni tehnice la sistemul de iluminare și frânare,
uzura anvelopelor și ajung la nerespectarea obligativității de a folosi hotelul pentru efectuarea repausului normal de 45 de ore etc.
Indiferent de valoarea amenzii, vă
recomand, în cele mai multe cazuri,
să faceți contestație. În urma contestației, se va fixa valoarea reală a
amenzii, de către Judecătoria abilitată
în acest sens.
În foarte multe cazuri, pentru
amenzi din Franța, Belgia,
Olanda, Marea Britanie,
Germania, Italia și Elveția,
sumele reale ale amenzilor
sunt de doar 30% din valoarea
inițială.

De aceea, din experiență, vă recomand achitarea acestora de urgență
(există metode moderne de plată și las
această parte pentru un episod viitor).
În general, autoritățile din țările respective blochează camionul până la efectuarea plății. De asemenea, este indicată urgentarea transmiterii proceselor

Cristian
Helwig

verbale către firmă, împreună cu o
declarație în scris a șoferului în care
să explice împrejurările în care s-a
acordat amenda și, foarte important,
să descrie și comportamentul reprezentanților autorităților care efectuează
controlul și întocmesc procesul verbal
pentru constatarea contravenției.
Declarația șoferului trebuie tradusă
în limba țării în care s-a încasat amenda și, împreună cu contestația, trebuie
trimisă autorității emitente, în general
către Judecătoria îndrituită să rezolve
aceste contestații.
Toate aceste procese
verbale au înscris, spre
final sau pe verso, un
paragraf în care este stipulat
termenul în care se poate
face contestația amenzii, de
obicei 30 zile, și unde trebuie
trimise documentele
doveditoare împreună cu
contestația.

În unele cazuri, va fi necesar să
apelați la reprezentanții firmei dumneavoastră din țara respectivă (oricum, plătiți acest serviciu obligatoriu
în mai toate țările din UE), sau chiar
să angajați un avocat pentru a vă reprezenta. Faceți, totuși, înainte, o verificare ca serviciile prestate să nu coste
mai mult decât suma recuperată.
În cele mai multe cazuri, dacă nu
a fost anulat procesul verbal, am reușit
să reducem aceste amenzi și ne-au
fost rambursate diferențele.
La ora actuală, și în România sunt
firme care fac acest serviciu, contra
unui comision de succes din sumele
recuperate.

Cristian HELWIG

senior consultant HELP și Asociații

cristian@helwig.ro
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Legea SAVARY,
întrebări frecvente (II)

Continuăm seria de articole în care tratăm elemente importante
din legea Savary (Legea 2014-790 din 10 iulie 2014), introdusă în
Franța pentru combaterea concurenței sociale neloiale.

R

eamintim, cărăușii românii cunosc acest act normativ ca
fiind cel care a interzis petrecerea la bordul vehiculului a timpului
destinat odihnei săptămânale. Sancțiunile sunt drastice, ajungând la un an
de închisoare și amendă în valoare
de 30.000 de euro.
Continuăm seria de întrebări la
care este bine să aveți răspunsul.

Legea se aplică șoferilor
de vehicule de transport
mărfuri cu mai puțin de
3,5 t?
Legea Savary nu se aplică vehiculelor utilitare ușoare mai mici de
3,5 t. Are în vedere vehiculele care
intră sub incidența Regulamentului
(CE) 561/2006 din 15 martie 2006,
conform art. 2 – vehiculele transport
de mărfuri având masa maximă admisă de peste 3,5 t. Autoritățile franceze susțin că, la nivel european, ar
trebui să se studieze posibilitatea extinderii cerințelor AETR la vehiculele
utilitare ușoare.

Legea se aplică șoferilor
independenți?
Legea sancționează angajatorii
responsabili de organizarea muncii și
nu se aplică pentru transportatorii
independenți. Cu toate acestea, s-ar
putea aplica persoanei care organizează activitatea conducătorilor auto
independenți, dacă a acționat ca un
angajator față de alți șoferi.
Legea se aplică șoferilor
„puși la dispoziție” de un
alt angajator, comisionari,
firme care închiriază
vehicule cu șoferi?
Dispozițiile Regulamentului 561
privind odihna săptămânală se aplică
șoferilor „puși la dispoziția” unei comGRAP International se ocupă cu
reprezentarea societăților de
transport străine pe teritoriul
francez, conform legii Macron.
Compania oferă, în plus,
consultanță 24 de ore din 24,
pentru orice altă problemă pe care
cărăușii o pot întâmpina în țările
unde se vorbește limba franceză.
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Pascale
Ricaille

timpul unui control în trafic, în cazul
în care sunt verificate toate regulile
privind transportul rutier. Controlul rutier nu vizează, însă, acoperirea condițiilor de odihnă în perioadele săptămânale normale anterioare controlului
actual.

Mijloace de control
și sancțiuni

panii. Oricine care, indiferent de capacitate, organizează munca șoferilor
în sistem rutier își poate vedea angajată responsabilitatea.

Legea sancționează
șoferul care a efectuat
odihna săptămânală
normală la bordul
vehiculului, sau pe
angajatorul său? Cine
trebuie să plătească
amenda?
Sancțiunile incluse în domeniul
reglementărilor sociale europene se
adresează numai angajatorului. Niciodată conducătorului auto! Aici se
încadrează și sancțiunea prevăzută
de legea Savary (amendă până la
30.000 de euro și închisoare de până
la un an), care își propune să oprească organizarea muncii șoferilor, astfel
încât să nu poată respecta obligația
de a efectua perioada normală de repaus săptămânal în afara vehiculului.
Ce se întâmplă în cazul
unui control pe teritoriul
francez, atunci când se
identifică faptul că odihna
săptămânală a fost
realizată la bordul
vehiculului pe teritoriul
altui stat?
Agenții francezi de control sunt
autorizați de lege să înregistreze
încălcările Regulamentului 561. În
acest context, este posibil ca efectuarea timpului de odihnă săptămânală
normală în vehicul să fie observată în

Cum se vor determina
vehiculele controlate și
șoferii? Cum se stabilesc
prioritățile pe naționalități?
Procedurile de control nu sunt
modificate prin legea 2014-790 din 10
iulie 2014. Controalele vizează toate
vehiculele care călătoresc pe teritoriul
național francez, indiferent de locul
lor de origine.
Poate un șofer să fie
verificat în vehicul în timp
ce se odihnește zilnic
și/sau săptămânal?
Procedurile de control nu sunt modificate prin legea Savary. În general,
așa cum se întâmplă în prezent, controalele se efectuează în condiții care
nu afectează calitatea odihnei conducătorului auto.

Cum vor verifica, în mod
concret, inspectorii că
șoferii efectuează o
perioadă de odihnă
normală săptămânală în
afara vehiculului?
O dată ce se stabilește că un conducător auto se află într-o o perioadă
de odihnă săptămânală normală, simpla sa prezență în vehicul constituie
un element material suficient pentru
a constata că nu își ia perioada de
odihnă în afara vehiculului, în conformitate cu articolul 8.8 din Regulamentul 561.

Autoritățile vor putea
monitoriza zilele
săptămânale normale de
odihnă pe o perioadă mai
mare de 28 de zile?
Controalele efectuate pe teritoriul
francez în trafic se vor limita la
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respectarea conformității condițiilor de
efectuare a odihnei în desfășurare.
Aceste controale nu vor avea scopul de
a verifica în ce condiții se efectuează
perioadele normale de odihnă săptămânală în cele 28 de zile care preced ziua
în care se realizează verificările.
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Cum vor proceda
autoritățile de
supraveghere cu
introducerea manuală a
datelor din tahograful
digital?
Această lege nu modifică condițiile
de control tahografe.

Cum se asigură
proporționalitatea
sentințelor în raport cu
infracțiunea asigurată?
Cuantumul amenzii de 30.000 de
euro și un an de închisoare constituie
penalități maxime. Sentințele sunt
pronunțate de judecători, în urma unei
investigații și a unei proceduri în timpul
căreia apărarea își susține cauza.
Sentințele vor fi pronunțate în conformitate cu prevederile art. 132-24
din Codul penal.

În limitele legii, instanța pronunță
sancțiunile și le fixează în funcție de
circumstanțele infracțiunii și de personalitatea făptuitorului. Atunci când
instanța impune o amendă, determină
valoarea acesteia luând în considerare, de asemenea, resursele și taxele
provenind din partea infractorului.
Natura, cuantumul și sistemul pronunțărilor sunt fixate pentru a asigura
protecția efectivă a societății, a intereselor victimei și pedepsirea persoanei condamnate, luându-se în calcul
integrarea sau reintegrarea persoanei
condamnate și descurajarea comiterii
de noi infracțiuni.
În probleme corecționale, în afară
de condamnările pentru recidivă juridică,
o pedeapsă cu închisoarea cu suspendare poate fi pronunțată doar ca o ultimă
soluție, atunci când gravitatea infracțiunii
și personalitatea făptașului face această
sancțiune necesară și dacă alt tip de
sancțiune este, în mod clar, inadecvat.
Prin ce mijloace vor putea
autoritățile franceze să
urmărească angajatorii
stabiliți în străinătate și să
aplice sancțiunile prevăzute
în legislația franceză?

Urmărirea penală a angajatorilor
localizați în alte state membre se va
baza pe mijloacele de cooperare administrativă, polițienească și judiciară
prevăzută la nivel european.
Cooperarea administrativă între
administrațiile sau serviciile responsabile de control este prevăzută la art.
22 alin. (2) din Regulamentul 561.
Această procedură se poate baza
pe principiul prevăzut la art. 19 din
directivă, care atribuie statelor membre competența de a „impune o sancțiune unei firme pentru încălcări ale
prezentului regulament identificate pe
teritoriul său, care nu au fost deja
sancționate, chiar dacă infracțiunea a
fost comisă pe teritoriul unui alt stat
membru sau al unei terțe țări”. De asemenea, în ceea ce privește infracțiunile de natură penală, cooperarea între
statele membre se poate baza pe instrumentele UE privind cooperarea judiciară europeană.
(Va urma)

Pascale RICAILLE
office@grap.eu.com

Contact limba română Adrian Gegiu:
0033.645.666.694
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Succes
sau noroc?
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VIAȚA VĂZUTĂ PRIN PARBRIZ

„Omul concentrat să
profite cât mai mult de
niște oportunități estese
prea ocupat pentru a
mai gândi la noroc.”
t
B. C. Forbes (jurnalis
american, creator al
revistei Forbes)

Uneori, pentru cei din afară, o firmă de succes în
transporturi nu înseamnă neapărat un business
plan, un marketing plan, ci doar muncă și mult
noroc. Chiar și unii transportatori răspund, atunci
când sunt întrebați despre cheia succesului, „am avut noroc!”.
Putem, însă, pune un semn de egalitate între noroc și succes?

S

pecialiștii spun că succesul este personal. Ceea ce
presupune că succesul în afaceri (inclusiv cel din
industria transporturilor) poate fi definit doar la nivel
personal, prin prisma valorilor și personalității celor care
conduc o firmă. Despre noroc se spune că este doar o superstiție, o formă prin care putem defini un destin favorabil.
Totuși, lăsând la o parte temele filozofice despre succes
și noroc, cum putem să facem o firmă de transport (și cu
puțin noroc!) să devină una de succes?
Cu toate că toți actorii din industria transporturilor rutiere
trebuie să îndeplinească aceleași condiții, diferențele dintre
aceștia sunt semnificative. Nu ne referim aici la mărimea
firmei, la numărul de camioane sau autocare, la numărul
de șoferi și nici chiar la puterea financiară. Ce îi deosebește,
în piață, pe doi transportatori cu același număr de vehicule
și același număr de șoferi? Care este drumul de la o simplă
firmă, la o firmă de succes?

în echipă, despre locul și rolul acestuia în cadrul echipei
din care face parte.
Pentru a putea evalua performanța echipei de
șoferi este nevoie de studii care nu presupun
costuri semnificative

Sunt studii care monitorizează activitatea echipei și
propun acțiuni de eficientizare, de reabilitare individuală și
de grup, activitate care necesită, însă, din partea transportatorilor, răbdare.
La fel ca la o echipă de fotbal (pentru că la fotbal ne
pricepem toți!), rezultatele unui antrenor nu se văd imediat,
trebuie răbdare și continuitate.

Succesul unei companii de transport depinde,
printre altele, de încrederea și determinarea
patronului, de dorința acestuia de a reuși, dar și
de calitatea, profesionalismul și atașamentul față
de firmă ale șoferilor.

Calitatea echipei de șoferi este un indicator de bază
pentru succesul unei firme de transport. Din discuțiile avute
cu mulți transportatori (atât de marfă, cât și de persoane),
am ajuns la concluzia că, uneori, deși își cunosc bine șoferii, aceștia știu mai puține lucruri despre valoarea lor în
ansamblu, despre ceea ce înseamnă o echipă de succes.
Ce calități ar trebui să aibă echipa? Ce defecte o pot face
neperformantă? Performanța șoferilor este cheia către succesul firmei de transport, dar trebuie avută în vedere și calitatea echipei, în ansamblu. Sunt cazuri când un singur
șofer neperformant (lipsă de responsabilitate, de implicare,
de performanță etc.) poate genera efecte în lanț, care pot
duce la ineficiența unei întregi echipe și la rezultate dezastruoase, în final.

Mai mult decât un simplu examen
psihologic

Anual, firmele de transport își trimit șoferii la examenul
medical și psihologic. Examenul psihologic (atunci când este
făcut cu profesionalism și obiectivitate!) poate oferi informații
utile despre dezvoltarea psiho-somatică, motricitatea, calitățile cognitiv-aptitudinale, nivelul motivațional, afectivitatea,
nivelul agresivității și capacitatea de rezistență la stres ale
unui șofer, dar nu oferă informații despre integrarea acestuia
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Cum arată rezultatele într-o
companie 100% românească

Care sunt avantajele transportatorului care a
străbătut drumul, nu foarte ușor, până să aibă o
firmă de succes, mai simplu spus, ce câștig are
firma care este catalogată ca o firmă de succes?

Avantajele sunt atât în interiorul, cât și în exteriorul
companiei de transport, indiferent că este de marfă sau
de persoane.
În plan intern, putem vorbi despre o creștere a performanțelor conducătorilor auto, motivați de statutul „firmei de succes”, care favorizează un comportament pozitiv atât în trafic,
cât și în relațiile cu beneficiarii sau cu organele vamale sau
de control. Acești șoferi devin fideli firmei și, astfel, scade
semnificativ fluctuația de personal. Nu în ultimul rând, o
firmă de succes va găsi mult mai ușor să angajeze personal,
ceea ce, în condițiile crizei de șoferi, nu este puțin lucru.
În exterior, imaginea unei firme de succes este de
natură să atragă clienții. Mai mult decât atât, este vorba
despre clienți, la rândul lor de succes, care nu-și pot
permite să colaboreze cu „necunoscuți”.
Un alt atu ține de faptul că beneficiarii neserioși, cei
care caută chiar să escrocheze, rar apelează la firme de
succes, în general căutând parteneri mai puțin cunoscuți
în piață, mai vulnerabili.
Se spune că este mai ușor să ajungi în vârf decât să
te menții acolo. La fel este și cu succesul... o dată obținut,
acesta trebuie păstrat.
În final, o ultimă remarcă. Nu faceți greșeala să considerați că numai firmele mari pot fi firme de succes. Succesul
este un atribut al tuturor celor care și-l doresc și care investesc
pentru asta. Și, bineînțeles, când ai succes, vine și norocul...!!!
Psiholog pr. Cristian SANDU
cabinet de psihologie autorizat

E-mail: psih.cristian.sandu@gmail.com

Tel.: 0751.364.575

Afaceri cu
24% mai mari,
în 2018
WebEye România a avut, în 2018,
afaceri de 4,677 milioane de euro, în
creștere cu 24% față de anul
anterior, avans susținut în principal
de creșterea portofoliului de clienți,
dar și de diversificarea soluțiilor
telematice pentru transportatori și
de flexibilitatea companiei de a se
adapta cerințelor clienților. WebEye
România este parte a grupului
WebEye, furnizor de soluții
telematice cu sediul la Budapesta.
Grupul a avut, în 2018, afaceri totale
de 18,355 milioane de euro.

„N

e bucură rezultatele din 2018, mai
ales cele de la nivel local, care confirmă ceea ce
a devenit deja tradiție, și anume
că România este cea mai performantă piață din grup, după
Ungaria. În 2018, am evoluat
mult, prin clienții noi câștigați,
unii dintre ei cu afaceri foarte
mari, cum este FAN Courier,
care are un parc impresionant
de mașini. A fost o provocare
Levente
să construim oferta potrivită unei
Gall
flote mixte. Și clusterul (Ungaria,
România, Slovacia) pe care îl conduc a avut afaceri în
creștere, de peste 10 milioane de euro. Avem o bază
solidă, pe care ne străduim să o dezvoltăm în continuare”,
a spus Levente Gall, director general WebEye pentru
Europa Centrală și de Est.
În România, WebEye avea, în decembrie anul trecut,
14.923 de soluții active, față de 9.863 de soluții active în
decembrie 2017. Având în vedere planurile companiei de
a se lista la bursă și de a-și mări portofoliul de clienți, dezvoltarea echipei și instruirea angajaților au rămas adevărate
priorități. În 2018, numărul angajaților aproape s-a dublat,
atât în România, cât și la nivelul clusterului. În ceea ce
privește soluțiile telematice, clienții continuă să le caute
pe cele complexe, care oferă control aproape total și un
management eficient al companiei. Acest lucru înseamnă
echipament WebEye conectat la CAN bus-ul mașinii, sonde
litrometrice, iar, în funcție de tipul de transport, conectarea
unor senzori auxiliari, cum ar fi cei de temperatură.
O astfel de echipare oferă control asupra combustibilului, a camionului, a curselor, o bună comunicare cu șoferii
și, nu în ultimul rând, îi ajută pe transportatori să respecte
legislația și să evite amenzile.
Strategia WebEye în 2019 pune accent pe consolidarea
afacerii și creșterea calității serviciilor, în contextul în care
transportatorii devin tot mai atenți la aspecte precum managementul combustibilului și al întreținerii vehiculelor. (M.I.)
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Fără să încerc să vă conving despre utilitatea unor
astfel de studii vă voi prezenta rezultatele obținute prin
folosirea informațiilor referitoare la grupul de șoferi.
Este vorba de o firmă sută la sută românească de transporturi internaționale de marfă, care avea în medie angajați
30-40 de șoferi și beneficiari relativ stabili. Problemele cu
care se confrunta de la un timp patronul acestei companii
erau legate de o relativă scădere a performanțelor pe fondul
unei stări conflictuale generalizate, materializată prin reclamații între șoferi, „refuzul” unor curse, motivându-se probleme
tehnice la mașină, creșterea numărului de amenzi ale organelor de control din țară și din străinătate (amenzile de
circulație nu au crescut).
Studiul a constat, în prima fază, în efectuarea unui examen psihologic individual și în administrarea unor chestionare referitoare la percepția grupului, chestionare la
care au răspuns șoferii, dispecerii și patronul firmei de
transport. În urma rezultatelor obținute, au avut loc ședințe
individuale și pe grupuri, prezentându-se situația și
posibilele măsuri de redresare.
Fără să intrăm în amănunte, era vorba de un fenomen
de tip „bullying” (termen preluat, poate mai puțin inspirat,
din problemele copiilor la școală, care se referă la
umilințele suportate de unii copii și care duc la izolarea
acestora). Un grup de 3 șoferi fiind „ capul răutăților”, prin
comportamentul lor, încercau să-i umilească pe alții, care
erau mai în vârstă. Atât discuțiile avute în particular cu
cei în cauză, cât și discuțiile pe care le-a avut și patronul
cu ei, au făcut ca situația în timp să se detensioneze,
colectivul devenind din nou unit și performant.

WEBEYE ROMÂNIA
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Șoferii expres
trebuie abordați
diferit

În trafic, observăm cu toții că șoferii care conduc un vehicul de
3,5 t, carosat sau cu prelată, se comportă, în majoritate, ca și cum
ar conduce un autoturism: se grăbesc, se angajează în depășiri
riscante, nu iau în calcul și greutatea pe care o transportă.

D

acă, la volanul unui camion,
o manevră greșită imediat „se
simte” și cauzează starea de
risc, adică „așa nu trebuie să mai procedez, pentru că este periculos”, la
dubă, agresivitatea la volan este mai
vizibilă, pentru că șoferii „își permit”
greșeli în trafic (forțarea unui galben
la semafor, neacordare de prioritate,
nesemnalizare corespunzătoare, o depășire forțată, convorbiri telefonice,
frânare excesivă, bruscă, intimidarea
celorlalți participanți la trafic prin diferite manevre etc.) și, pe moment, cu
noroc, pot să nu aibă consecințe, dar,
în timp, acest comportament devine
un stil de conducere. O dată cu creșterea gradului de risc, crește și riscul
de a provoca un accident.
Din experiența în interviurile de
angajare a conducătorilor auto de
3,5 t, mulți începători nu vin nici măcar
cu o pregătire mentală a ceea ce presupune a transporta marfă cu duba

atât intern, cât și internațional. Lipsa
responsabilității în efectuarea unei sarcini atât de importante (a transporta
marfă) se observă de la primele răspunsuri. Doar că potențialii șoferi nu
sunt singurii care ar trebui să ia în serios acest segment al transportului, ci
și autoritățile competente, măcar printr-o minimă bază teoretică despre
arimarea mărfii, de exemplu. De asemenea, implicarea e necesară și din
partea firmei, prin acordarea atenției
la selecția de personal, apoi la formarea lor atitudinal-comportamentală,
implicarea în acțiuni preventive (de
exemplu: discuții sub formă de dezbatere despre oboseala la volan, consumul de alcool).
Comportamentul la volan,
semnele oboselii,
responsabilitatea sunt aspecte
importante în vederea unei
decizii de angajare.

O mare problemă în rândul șoferilor expres o reprezintă lipsa somnului
și condusul pe perioade lungi, cu sute
de kilometri, fără pauză. O inițiativă
pentru a măsura efectele oboselii la
volan a fost luată, în luna martie, și în
România, de către un pilot de curse,
alături de specialiști în domeniu. Rezultatele studiului vor fi publicate
curând.
Un studiu realizat în Marea
Britanie a arătat că foarte mulți șoferi
conduc obosiți, dar puțini dintre ei
recurg la măsuri care să-i ferească de
acel nivel critic. Ignorarea semnelor
oboselii apare mai ales atunci când
șoferul are de parcurs traseul conform
unui plan.
Șoferilor expres le este cu atât
mai dificil să își estimeze
nivelul de oboseală, pentru că
s-au obișnuit cu o stare
generală de oboseală.

........................................................................................................................................................ mai 2019

Andreea
Gheorghe

cât de bine a dormit cu o noapte în
urmă. Așa că acest tranzit pare o
normalitate în transport, dar, de fapt,
oboseala acumulată devine o problemă pentru participanții la trafic și
pentru cei implicați în transport.

Încrederea în ei este mare, pentru
că, de multe ori, lipsa somnului s-a
simțit, dar nu au avut parte de niciun
incident în trafic și au ajuns la timp la
descărcare. Și aici apare o problemă
în a explica și șoferului, și firmei pericolul oboselii la volan, pentru a-i determina să ia măsuri.
Din momentul în care clientul cere
livrarea mărfii în 20 de ore (incluse
3-4 ore de somn, care, automat, nu
sunt suficiente), firma consideră că
șoferul rezistă, șoferul pornește la
drum fără să mai pună în balanță și

Sau a fi treaz de 24 ore (de exemplu, după o noapte în care nu ați putut
dormi) e ca și cum ați avea un nivel de
alcool în sânge de 0,10 g/l. Atât oboseala la volan, cât și conducerea sub
influența alcoolului fac dificil modul în
care puteți lua decizii rapid, timpul de
reacție este încetinit, scade gradul de
conștientizare a mediului înconjurător,
coordonarea mână-picior este afectată.
Dar, la volan, în trafic, oboseala și conducerea sub influența alcoolului nu se
manifestă întotdeauna la fel. Un șofer
sub influența băuturilor alcoolice poate
conduce, adesea, încet și încearcă să
reacționeze, dar instinctul unui șofer
obosit este să accelereze pentru a ajunge mai repede la destinație și poate interveni ațipirea în timp ce rulează cu

Obiective

Oamenii de știință din cadrul organizației de cercetare din domeniul
transportului TRL (Laboratorul de cercetare în domeniul transporturilor) au
făcut o listă de obiective de intervenție
specifică, obiective care pot fi urmărite
sub o anumită formă de operatorii de
flote (câteva):
1. Asigurați-vă că aveți date despre
comportamentul la volan al șoferului,
despre accidentele în care a fost implicat, contravențiile din trafic; pentru că nu
poți gestiona ceea nu poți măsura.
2. Evitați conducerea între orele
2-6 am/2-4 pm.
3. Impuneți conducătorului auto
să nu utilizeze telefonul în timp ce
conduce.
4. Permiteți timp suficient pentru
deplasări (mici pauze) pentru a elimina
presiunea cauzată de timp.

Andreea GHEORGHE
psiholog specializat

în psihologia transporturilor

gheorghe.andreeaioana@yahoo.com
PUBLICITATE
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Conform National Sleep
Foundation, a fi treaz 18 ore
vă face să conduceți ca și
cum ați avea un nivel de
alcool în sânge de 0,05 g/l.

viteză. Deci șoferii obosiți nu întotdeauna frânează sau mai pot evita dacă se
întâmplă ceva în fața lor.

PIAȚĂ ȘI COMPANII

FORUMUL ROMÂN DE CURIERAT ȘI SERVICII
POȘTALE LA A VI-A EDIȚIE

O piață unde este loc
pentru inovație

Un domeniu unde cifrele se află pe o pantă ascendentă, unde
volumele vor crește în continuare dar... cu provocări pe măsură.
Astăzi, când toate costurile cresc, curierii încearcă să găsească
ruta optimă către client. Este, oare, posibil?

P

rivită din afară, piața de curierat arată extraordinar. „Este
întotdeauna în creștere și cred
că va crește în continuare. Lucrurile
arată, însă, puțin diferit atunci când
sunt privite din interior”, a apreciat
Adrian Mihai, managing partner FAN
Courier, cu ocazia celei de-a șasea
ediții a Forumului Român de Curierat
și Servicii Poștale. „Sunt de 20 de ani
în interiorul acestei industrii și am avut
ani în care prețul combustibilului a
crescut și am resimțit în costuri, au
fost ani în care am avut inflație, ani în
care salariul s-a majorat, ani în care
euro s-a apreciat față de leu, dar nu
îmi aduc aminte să mai fi trecut prin
vreun an în care să ne confruntăm, în
același timp, cu toate aceste provocări. Ne iubim clienții și ne e foarte
greu să creștem prețul, iar în consecință trebuie să inovăm, să îmbunătățim elementele de tehnologie și să
investim în continuare în ceea ce facem”, a continuat el, precizând că, în
tot acest context, calitatea trebuie să
se îmbunătățească, de asemenea.

Soluții de livrare
pentru oricine

La rândul său, Lucian Aldescu,
expert în industria de curierat, observa
că, în acest moment, pe piața autoh-

Forumul Român de Curierat și Servicii Poștale, organizat de Govnet, s-a
desfășurat și anul acesta în a doua jumătate a lunii aprilie, la Hotel
InterContinental București, și a adus la aceeași masă de discuții cele mai
reprezentative companii de curierat și servicii poștale, împreună cu
autoritățile ce reglementează și supervizează sectorul, magazine online,
bănci, furnizori de servicii de plăți sau echipamente și noi tehnologii.

tonă de profil, există toate soluțiile pentru livrare, pe care nu trebuie decât să
le dezvoltăm. Altfel spus, clientul care
este sensibil la preț va beneficia de o
ofertă adecvată, în timp ce beneficiarul, din marile orașe, care își dorește
produsul în 24 de ore sau chiar într-un
interval de 1-2 ore, va putea alege o variantă potrivită. Avem rețele de lockere,
puncte de „drop-off și pick-up”, au apărut noi forme de business, care asigură
servicii noi și care au intrat în cursa
pentru „last-mile”. „O bătălie acerbă se
duce în zona de «food delivery on
demand», pentru o piață pe care cu
toții o cred enormă”, a afirmat Lucian
Aldescu, menționând că există pe piață
inclusiv brokeri specializați în domeniu.
Altfel spus, s-au creat premise
pentru o creștere continuă a calității
în sectorul de curierat. De altfel, datele
prezentate de Autoritatea Națională
pentru Administrare și Reglementare
în Comunicații (ANCOM) indică o reducere a numărului de petiții înregistrate din partea utilizatorilor finali de

servicii poștale, pentru 2018, față de
anul precedent. Concret, motivele
aflate în top în cadrul plângerilor au
fost: depășirea termenelor de livrare
a trimiterilor (22% din total), nelivrarea
trimiterilor poștale (19%), deteriorarea
serviciilor poștale (17%), pierderea
sau furtul acestora (15%). Menționăm,
cifrele nu reflectă doar situația pieței
de coletărie, fiind valabile la nivel
general al pieței poștale.

Infrastructura
pune frână
dezvoltării

„În perioada 2018-2019, calitatea
livrărilor prin curieri a crescut semnificativ, dar avem nevoie de ajutorul
autorităților ca să putem susține
aceste creșteri de costuri”, a subliniat
Adrian Mihai, precizând că infrastructura deficitară oprește dezvoltarea
companiilor din domeniu. „Nu mă refer
numai la autostrăzi, ci și la infrastructura din orașe. Bucureștiul este, poate,
cel mai aglomerat oraș din Europa, în
privința traficului, generând pierderi”,
a explicat el, adăugând că, în cadrul
FAN Courier, a fost realizat inclusiv
un studiu privind introducerea de trimiteri, la nivel național, pe calea ferată. Termenul de livrare s-a dovedit,
însă, mai mare, în acest context.
Concluzia este una simplă, companiile de curierat se află pe o piață
bună, cu un potențial semnificativ de
creștere, dar îl vor valorifica doar dacă
vor găsi soluțiile potrivite pentru a face
față provocărilor. Iar în acest context...
inovația va face diferența.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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Primul contract
pentru Autostrada
Pitești – Sibiu

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)
a semnat contractul pentru realizarea primei porțiuni din cel mai
așteptat proiect de infrastructură rutieră: Autostrada Pitești – Sibiu.

A

stfel, Secțiunea 1, aflată între
Sibiu și Boița, de aproximativ
13 km, din Autostrada Pitești
– Sibiu (ce va avea o lungime totală
de 123 km), va fi construită de compania Porr Construct, care a câștigat
licitația – la care au participat 9 companii și asocieri de constructori – depunând o ofertă de peste 612,6 milioane de lei (129 de milioane de euro,
cu un cost de 10 milioane de euro/km).
Durata de realizare a investiției
este de 48 de luni, din care 12 luni
sunt stabilite pentru proiectare și 36
pentru execuția lucrărilor. Garanția lucrărilor este de 10 ani (120 de luni).

Traseul Secțiunii 1
Sibiu – Boița

Sibiu – Boița este prima dintre cele
5 secțiuni ale Autostrăzii Sibiu – Pitești,
iar traseul ei va începe din zona localității Șelimbăr (la intersecția cu Centura Sibiu), unde va fi construit un nod
rutier care va deservi toate fluxurile
de trafic, la o viteză de proiectare de
50-100 km/h. Secțiunea va continua
la vest de DN7, în paralel cu acesta,
fiind amplasat într-o zona colinară,
până la km 6, în zona localității
Veștem. În continuare, traseul va traversa la vest comuna Tălmaciu și

DJ105G (Avrig – Mârșa – Tălmaciu –
Sadu), până în zona localității Boița,
unde este prevăzut un nod rutier care
va asigura conectivitatea temporară
a autostrăzii Sibiu – Pitești cu DN7.
Traseul în aliniament va fi proiectat
la o viteză de 100 km/h pe o porțiune
de 5 km (din cauza constrângerilor
fizice din teren), iar, pentru restul de

8 km din traseu, se va asigura o viteză
minimă de proiectare cuprinsă între
120 și 140 km/h.
Pe traseul Secțiunii 1 vor fi construite 8 poduri și pasaje și două
noduri rutiere – nodul rutier Sibiu
(km 0), la intersecția dintre A1,
Centura Sibiu, DN1 și DN7, proiectat
la o viteză minimă de 40 km/h, și nodul
rutier Boița (km 13), care va asigura
conexiunea cu DN7 și va fi proiectat
la o viteză minimă de 50 km/h.

Licitația pentru
Iași – Ungheni,
în iunie

Ministrul Transporturilor, Răzvan
Cuc, promite că, la fârșitul lunii iunie,
va fi lansată licitația pentru construirea
Autostrăzii Iași – Ungheni. Până atunci, pe 15 mai, va fi anunțat câștigătorul procedurii de revizuire a studiului de fezabilitate pentru tronsonul
cuprins între Târgu Mureș și Târgu
Neamț. „În aceeași zi, Comisia națională de prognoză va anunța procedura
de selectare a ofertanților care vor
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participa la parteneriatul public privat
pentru construirea segmentului Târgu
Neamț – Iași. Pe 30 iunie, vom lansa
procedura de proiectare și execuție a
tronsonului de Autostradă Iași – Ungheni, inclusiv podul de la Ungheni”,
a precizat Răzvan Cuc. Ministrul
Transporturilor le-a cerut autorităților
din Iași să nu mai elibereze autorizații
de construire pe traseele variantei
ocolitoare a municipiului și pe viitorul
traseu al autostrăzii ce va străbate
zonele limitrofe.

Autostrada
Târgu-Neamț – Iași,
în 4 ani

Guvernul a adoptat studiul de fundamentare a proiectului Autostrăzii
Târgu-Neamț – Iași, investiție ce va fi
realizată în parteneriat public privat
(PPP), a cărei valoare este estimată
la 1,2 miliarde de euro. Premierul
Viorica Dăncilă a declarat că porțiunea
de 68 de kilometri va fi construită în
patru ani. Perioada de proiectare și
realizare este preconizată să dureze
48 de luni. Autostrada se va racorda
la drumul de mare viteză București –
Suceava, aflat în pregătire la Ministerul
Transporturilor. Proiectul a fost deschis
investitorilor care doresc să aloce sume pentru construirea acesteia. „Așa
cum am menționat, voi monitoriza cu
prioritate ca și la acest obiectiv toate
procedurilor să se realizeze cu rapiditate”, a precizat Viorica Dăncilă.
Amintim că Dăncilă adoptase o
ordonanță de urgență privind construirea prin PPP a autostrăzii dintre Tg.
Mureș și Iași, însă Parlamentul a decis,
prin lege, ca tronsonul Târgu Mureș –
Târgu-Neamț să fie realizat din fonduri
europene. În aceste condiții, Guvernul

a rămas să aloce din banii de la buget
numai sumele necesare porțiunii de
68 de km. Pentru restul din această autostradă A8, respectiv sectorul Târgu
Mureș – Târgu-Neamț, CNAIR a scos
la licitație, la începutul lunii februarie
a acestui an, completarea studiului de
fezabilitate. Câștigătorul licitației va
trebui să elaboreze și documentulsuport aferent proiectului, în vederea
susținerii cererii de finanțare, precum
și să acorde asistență pentru beneficiar, atât pe parcursul procesului de
pregătire a cererilor de finanțare, cât
și în perioada de evaluare a acestora
de către toate instituțiile implicate în
acest proces (MT-DGOIT și Comisia
Europeană). Data limită de depunere
a ofertelor a fost 20 martie 2019, însă
CNAIR nu a stabilit încă un câștigător.
Durata contractului va fi de 18 luni și
va cuprinde 14 luni pentru completarea studiului de fezabilitate și 4 luni
pentru asigurarea asistenței tehnice.

Tronsonul
Ștei – Beiuș al DN76,
aproape gata

Lucrările de reabilitare a tronsonului 5 Ștei – Beiuș (31 km) al DN76
Deva – Oradea, sunt aproape finalizate, astfel că porțiunea urmează să
fie deschisă circulației, potrivit reprezentanților CNAIR. Anul acesta, se
vor finaliza și lucrările pe lotul 3, de
15 km, care face parte din tronsonul
6 Beiuș – Oradea al DN76. Contractul
a fost semnat în luna august 2018, cu
asocierea Drum Asfalt – Trameco –
Drumuri Bihor, care a început lucrările
în octombrie. Tot pentru acest tronson,
CNAIR intenționează să semneze,
anul acesta, contractele pentru reabilitarea loturilor 1 și 2, în lungime

totală de peste 32 km. Ofertele deschise în luna ianuarie 2019 se află
încă în evaluare.
Pe tronsonul 3 Ionești – Vârfurile,
de aproximativ 14 km, șantierul a
debutat de două luni. Contractul a fost
semnat în noiembrie 2018, cu asocierea Sylc Con Trans – Hydrostroy AD.
Execuția lucrărilor este în plină desfășurare și va dura 12 luni.
Totodată, asocierea Dacia Faber
– Total Construct a început lucrările de
consolidare la km 86,5 pe sectorul
Criștioru de Jos – Vârfuri, unde a avut
loc o alunecare de teren. Constructorul
are la dispoziție 4 luni pentru punerea
în siguranță a drumului, astfel încât
să fie evitată blocarea circulației, și
consolidarea terenului cu coloane
forate în adâncime.
În ceea ce privește reabilitarea
tronsonului 4 Vârfurile – Ștei, cu o lungime de peste 33 km, anul acesta va
fi lansată o nouă licitație, după ce fostul antreprenor a abandonat lucrările.
În prezent, documentația de atribuire
a fost actualizată, după o expertiză
tehnică a lucrărilor executate de vechiul antreprenor. Tronsonul 1 Șoimuș
– Brad, de peste 30 km, a fost recepționat și deschis circulației încă din luna
decembrie 2017. Tronsonul 2 Brad –
Ionești, de aproape 20 km, a avut
recepția finală în luna decembrie 2018.

Podul peste Dunăre
de la Brăila,
în șantier

Lucrărilor la Podul suspendat peste Dunăre în zona Brăila, începute în
luna decembrie 2018, când a fost
emisă autorizația de construire pentru
fundațiile și elevațiile de la turnuri,
continuă conform contractului. În luna
aprilie anul acesta, ministrul Transporturilor a semnat și autorizația de
construire nr. 16, pentru podul suspendat și viaductele de acces. Asocierea Astaldi IHI Infrastructure Systems
realizează lucrările, în valoare de 1,9
miliarde lei, fără TVA. Durata contractului este de 48 de luni, din care cele
12 luni de proiectare au trecut, iar pentru cele 36 de luni de execuție a pornit
deja cronometrul. Perioada de garanție a lucrărilor este de 120 de luni.
Pe lângă acest obiectiv de infrastructură, au fost lansate și conexiunile
regionale cu podul. Astfel, sunt lansate
procedurile de licitație pentru studiile
de fezabilitate și proiectele tehnice
pentru drumurile expres Brăila – Tulcea,
Buzău – Brăila și Focșani – Brăila.
Pentru drumul expres Brăila – Galați,
licitația pentru proiectare și execuție va
fi lansată în luna octombrie 2019.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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PIAȚĂ ȘI COMPANII

Uber Freight a
intrat în Europa

De la lansarea în SUA, în urmă cu doi ani, Uber Freight contribuie,
conform opiniei fondatorilor săi, la revitalizarea industriei
transporturilor și la deschiderea unor noi oportunități în domeniul
logistic. Recent, compania a anunțat expansiunea pe piața
europeană, iar poarta de intrare pe continent este Olanda.

A

plicația Uber Freight conectează companii de transport
de orice dimensiune cu încărcături disponibile, oferindu-le șoferilor
prețuri stabilite în avans, plăți rapide
și posibilitatea de a rezerva o încărcătură prin simpla apăsare a unui buton.
Uber Freight oferă, de asemenea,
celor care au marfă de transportat accesul la o rețea vastă de transportatori disponibili, precum și vizibilitate în
timp real asupra statutului mărfii.
După cucerirea continentului american, Uber Freight a decis să abordeze și Europa, lansându-se, deocamdată, în Olanda, de unde compania a
declarat că își va porni expansiunea
către alte regiuni, în viitorul apropiat.

Descoperirea Europei
de către americani

Potrivit Uber, industria logistică
este coloana vertebrală a economiei
europene. Piața transporturilor rutiere
din Europa are o valoare de 400 de
miliarde de dolari și este a treia ca
mărime din lume, după China și SUA;
cu toate acestea, în anumite cazuri,
încă le sunt necesare șoferilor sau
dispecerilor ore întregi sau chiar zile
de activitate administrativă pentru a
găsi încărcătură.

Problemele cu care se confruntă
transportatorii și beneficiarii europeni
sunt aceleași cu cele din SUA, iar
tehnologia Uber Freight încearcă să
acopere golurile. Reprezentanții companiei dau ca exemplu faptul că piața
europeană se confruntă cu o severă
criză de șoferi, iar 21% din numărul
total de kilometri parcurși pe șosea
sunt la gol. Acest lucru reflectă gradul
de dificultate cu care se confruntă beneficiarii în contractarea de transport

pentru mărfurile lor. În plus, 85% dintre
transportatorii din Uniunea Europeană
sunt de dimensiuni medii și mici, întâmpinând dificultăți în a contracta
clienți mari.
Aceste provocări, combinate, generează creșteri de prețuri ale produselor de pe piața europeană. Uber
Freight își propune să contribuie la
rezolvarea acestor probleme și la o
piață mai eficientă și mai transparentă.
„Uber este o companie cu orientare globală în ceea ce privește divizia
Freight. Expansiunea noastră în
Europa este un important prim pas în
a ne aduce la nivel internațional viziunea în ceea ce privește realizarea
unei piețe de transport mai transparente și mai eficiente”, se arată într-un
comunicat al Uber.
Uber Freight va opera, în conformitate cu legislația olandeză, sub titulatura de expeditor, ceea ce înseamnă
că va conecta beneficiarii care au marfă de transportat cu transportatorii care
se conformează unui anumit set de
reguli. Utilizarea platformei nu implică
niciun fel de cost pentru transportatori
sau pentru clienții acestora.
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Nou hub logistic,
la Sibiu

ȘTIRI

CENTRU LOGISTIC LIDL, ÎN ESTUL ȚĂRII
Lidl a inaugurat, la începutul
lunii mai, primul centru
logistic din zona de est a
țării, în apropierea orașului
Roman, în comuna Cordun.
Este cel de-al cincilea
depozit Lidl din România,
care deservește 50 de
magazine din zona Moldovei.
Cu o suprafață construită de
peste 45.000 mp, pe o
suprafață a terenului de
133.000 mp, noul centru
logistic Lidl se află în
proximitatea drumului
european E85, acesta fiind
un factor important în
alegerea locației, deoarece
permite menținerea distanței
medii de transport a
produselor către magazine
sub 150 de kilometri și
eficientizează procesul de
distribuție din zona de est a
țării. „Poziționarea centrului
logistic în apropierea
drumului E85 ne permite
optimizarea traseelor
autovehiculelor și, implicit,
ne ajută să reducem
impactul asupra mediului.
Totodată, ca toate clădirile

MII DE FIRME ȘI-AU
SUSPENDAT
ACTIVITATEA

Peste 4.400 de firme și-au
suspendat activitatea în primul
trimestru (T1) al acestui an, însă
numărul lor este mai mic cu 22,55%
față de perioada similară din anul
trecut, potrivit Oficiului Național al
Registrului Comerțului (ONRC). În
luna martie, și-au suspendat
activitatea 1.393 de societăți. Cele
mai multe companii care și-au
întrerupt activitatea în T1 sunt din
București, respectiv 440 (-33,93%
față de perioada similară a anului
trecut), Bihor, 235 de firme
(-16,37%) și Cluj, 210 companii,
(-13,58%). Cele mai puține
suspendări au fost consemnate în
județele Ialomița, 20 de firme
(-25,93%), Giurgiu, 35 de firme
(-32,69%) și Tulcea, 39 de firme
(-17,02%). Județele Dolj și
Teleorman au consemnat creșteri
ale numărului de firme care și-au
suspendat activitatea. Astfel, în Dolj,
120 de companii și-au întrerupt
activitatea, în creștere cu 44,58%
față de perioada similară a anului
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noi din portofoliul nostru,
și aceasta a fost realizată
folosindu-se tehnologii
avansate din domeniul
construcțiilor”, a spus
Vincent Martin, director
regional Roman, Lidl
România.
Inaugurarea primului depozit
Lidl din zona Moldovei are
un impact pozitiv și asupra
economiei locale, prin
crearea a aproape 200 de
locuri de muncă, atât în zona
operațională, cât și în cea
administrativă.
În prezent, Lidl are
aproximativ 260.000 de
angajați, dintre care peste
6.000 în România, unde
retailer-ul german are
deschise peste 240 de
magazine și 5 centre
logistice.

AJUTOARE PENTRU
PROGRAMUL
COMERȚ 2019

Programul de dezvoltare a
activităților de comercializare a
serviciilor de piață are un buget de
15,39 milioane de lei, credite de
angajament, pentru un nou apel de
proiecte în anul 2019, care se
situează însă mult sub nivelul de
anul trecut, de 50 de milioane de lei.
Dacă se va menține ajutorul
nerambursabil de 250.000 de lei,
bugetul pe anul 2019 ar ajunge
pentru doar 61 de firme, la valoarea
maximă a grantului. În Programul
Comerț 2018 s-au calificat 209
microîntreprinderi și firme mici și
mijlocii (IMM), pentru finanțări
nerambursabile de maximum
250.000 de lei de la Stat.
În total, peste 1.000 de firme s-au
înscris în program.

DIRECTOR NOU LA
FABRICA DE INOVAȚIE
GEFCO

trecut, iar în Teleorman numărul
companiilor în această situație a
fost de 67, în creștere cu 28,85%.

ÎNTREG CORIDORUL 4
FEROVIAR, ÎN ȘANTIER

Întreg Coridorul 4 de cale ferată se
află în lucrări de reabilitare și
modernizare, mai puțin secțiunea
Brașov – Sighișoara, unde licitația a
fost contestată. Anul acesta, vor
mai fi terminați 160 de kilometri pe
tronsonul Coșlariu – Simeria, până
la Gurasada. „La final, pe tot
Coridorul 4 se va circula cu viteză
de 160 de kilometri la oră pentru
transportul de călători și 120 de
kilometri pentru transportul de
marfă”, a precizat Răzvan Cuc,
ministrul Transporturilor.

Grupul GEFCO își consolidează
planurile de dezvoltare a proiectului
Fabrica de Inovație, prin cooptarea
lui Valérie Floridia în funcția de
director. Lansat în 2018, acest
incubator intern oferă angajaților, la
nivel global, oportunitatea să
propună și să dezvolte idei
inovative care să ajute la creșterea
GEFCO.
Valérie Floridia va construi echipa
de inovație GEFCO având o
experiență profesională de 15 ani la
companii industriale precum Renault
și EDF, în Franța, Germania și
Statele Unite. „Sunt încântată să
lucrez alături de echipele GEFCO la
dezvoltarea ecosistemului nostru de
inovație și la inventarea viitorului
lanțului de aprovizionare”, a declarat
Valérie Floridia.
Din funcția de Director al Fabricii de
Inovație GEFCO, Valérie Floridia va
încuraja ideile noi și va contribui la
transformarea lor în proiecte
complet funcționale care să
întărească experiența grupului.
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CTPARK SIBIU II PRINDE
CONTUR

RECRUTAREA,
PE PROFIT

Criza de pe piața forței de
muncă s-a transformat într-un
business extrem de profitabil
pentru firmele care recrutează
angajați. Afacerile acestora au
crescut cu peste 430% din 2007
și până în prezent, la peste
4 miliarde de lei, arată concluziile
unui studiu realizat de KeysFin.
Pe fondul cererii în creștere de
servicii HR, business-ul din acest
sector s-a extins exponențial, în
ton cu diversificarea ofertelor de
angajare. Aproape 3.000 de
firme activează, în prezent, în
piața locală de servicii de
resurse umane (grupa CAEN 78).
Un sector aflat în plin proces de
maturizare, în care investițiile și

extinderea serviciilor specializate
au ajuns să facă diferența.
Ca în multe alte domenii,
firmele mici, fără putere logistică
și, mai ales, financiară, s-au rărit,
astfel că business-ul din acest
sector s-a concentrat, proces
care s-a accelerat semnificativ în
ultimii ani. Astfel se explică și
scăderea numărului firmelor de
profil cu 7% față de 2016, proces
care a continuat și în 2018, în
condițiile în care multe dintre firme
(570) nu aveau nici un angajat,
raportau o cifră de afaceri egală
cu zero și capitaluri proprii
negative.
„Dincolo de numărul de firme, care,
totuși, este cu 3% mai mare decât
cel din 2013, relevantă este
evoluția cifrei de afaceri a
companiilor din acest sector, care
a crescut, în 2017, cu peste 11%
față de 2016, respectiv cu 43%
față de 2013, la 3,7 miliarde de lei.
Față de momentul aderării la UE,
în 2007, avansul este de peste
430%”, arată analiza KeysFin.
Profitul net al industriei a crescut
cu peste 18% față de 2016 și cu
peste 62% față de 2013.
PUBLICITATE

ȘTIRI

CTPark Sibiu II prinde contur,
primul depozit de clasă A este
deja ridicat și gata să își
primească primii chiriași în circa
două luni. Proprietatea este
situată la 4 kilometri de centrul
municipiului Sibiu, în zona
industrială de vest, pe teritoriul
administrativ al comunei Cristian
și în apropierea aeroportului,
având acces facil la Autostrada
A1. Parcul are o suprafață totală
de 9 ha, iar în prima etapă sunt
construiți 13.200 mp închiriabili. În
prezent, doar 2.600 mp mai sunt
disponibili, restul spațiului fiind
deja închiriat către două companii.
În momentul finalizării tuturor
clădirilor din parc, investiția în
dezvoltarea sa va totaliza circa 23

de milioane de euro.
Aceasta este cea de-a doua
investiție a CTP în Sibiu, după
extinderea unei fabrici finalizate
anul trecut, dar este primul parc
logistic cu mai mulți chiriași al CTP,
de clasă A, din zonă.

LOGISTICĂ

IFOY AWARDS 2019

„Oscar” pentru
STILL LTX 50

La sfârșitul lunii aprilie, a avut loc gala IFOY AWARDS 2019, la
Palatul Hofburg din Viena. Cu două nominalizări la run-out, STILL
s-a calificat pentru a intra în finala cursei pentru trofeele de
logistică IFOY Awards cu LiftRunner automatizat cu LTX 50, în
categoria „AGV & Intralogistics Robot”, și cu portalul STILL neXXt
pentru controlul inteligent al flotei, în categoria „Software
Intralogistic”.

P

e parcursul unei săptămâni de
teste extinse, efectuate la Expoziția de la Hanovra, în martie, experți independenți, împreună cu
un juriu internațional format din 29 de
membri, au evaluat toate utilajele și
soluțiile nominalizate, pe baza unor
criterii specificate și a nivelului lor de
inovare în raport cu produsele comparabile de pe piață. Câștigătorii din
cele unsprezece categorii, păstrați în
secret până în ultima clipă, și-au primit
mult-râvnitele „Oscar-uri” logistice în
cadrul ceremoniei de la Viena.

Soluție automatizată
de top

În acest an, STILL a fost premiat
pentru modelul LTX 50 automatizat,
desemnat cel mai bun robot în cadrul
„AGV & Intralogistics”. Acesta vine în
combinație cu ramele LiftRunner cu
funcție de încărcare/descărcare automată a unor încărcături de până la
1.200 kg pe remorcă. Atunci când este
folosită în combinație, remorca electrică LTX 50 cu tracțiune, cu o greutate
totală de până la 5.000 kg, își menține
cursul cu exactitate printre stațiile de
producție. Capul de tractare poate fi
folosit și manual, pentru procese individuale, dacă este necesar.
Sarcinile sunt transportate și încărcăturile manipulate cu ajutorul cadrului
LiftRunner, cu platformă integrată.
Rama automată este condusă până
la o stație de transfer compatibilă, pentru încărcare. Doi senzori asigură că
sarcina, după poziționarea precisă,
este coborâtă pentru a se conecta la
stația de transfer. Stațiile de transfer
furnizează energie și informații, prin
urmare nu au nevoie să fie integrate
în structura IT a companiei. Datorită
navigației cu laser, poziționarea poate
avea loc cu o precizie de 1 cm. După
confirmarea poziției corecte, benzile
rulante sunt activate și începe proce-
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sul de încărcare sau descărcare. Un
alt senzor încheie procesul de transport, asigurând, în același timp, o
încărcare sau descărcare completă.

Puncte forte

În timpul verificărilor privind inovația, experții au apreciat flexibilitatea
deosebită a soluției. Conceptul de sistem al transferului automatizat de sarcină și al condusului automat combinat
în această manieră reprezintă o inovație care furnizează avantaje suplimentare în alimentarea producției, în
timp ce, oferă, în continuare, posibilități de reducere a traficului.
Utilajul automat de remorcare
STILL combină, pentru prima oară,
conducerea automată cu manevrarea
automată a încărcăturii și, prin urmare,
este ideal pentru alimentarea liniilor
de producție și încărcarea de la
acestea.
„Ceea ce contează este practica,
iar inovația trebuie să ducă logistica
la un nou nivel. Câștigătorul a făcut

acest lucru impresionant, deschizând
calea pentru intralogistica autonomă,
ceea ce, cu siguranță, merită un trofeu
IFOY”, a declarat Arno Reich, senior
vice-președinte Deutsche Messe AG.
Începând cu anul 2013, Premiul
IFOY a fost considerat un indicator al
rentabilității și inovării, cel mai important premiu pentru inovație în intralogistică. Câștigătorii sunt selectați,
anual, de un juriu independent al jurnaliștilor internaționali specializați, ale
căror decizii se bazează pe testarea
neutră, cu o serie extinsă de probe și
un control al inovației specific definit.
Rezultatele tuturor finaliștilor sunt
comparate, pentru departajare. Premiul IFOY se află sub patronajul Ministerului federal al Economiei și Energiei
din Germania și este sponsorizat de
Asociația Profesională de Manipulare
a Materialelor și de Intralogistică, din
cadrul Asociației germane de ingineri
de mașini și instalații (VDMA).

Adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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PALL-EX
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Nou hub logistic,
la Sibiu

Pall-Ex România a investit 6 milioane de euro într-un hub modern
de logistică, prin intermediul căruia vor putea fi operați anual
peste 1 milion de paleți, în condițiile în care o parte importantă din
marfa aflată în sistem cross-docking nici măcar nu va mai atinge
podeaua.

N

oul terminal, inaugurat la jumătatea lunii aprilie, la Sibiu,
are o suprafață de aproximativ 6.000 metri pătrați și 24 de porți,
ceea ce înseamnă că se pot încărca
și descărca 24 camioane simultan.
Mai mult, suprafeței din interior i se
adaugă și parcarea de 3.000 metri
pătrați, destinată exclusiv camioanelor
care așteaptă să fie încărcate sau descărcate, pentru o și mai bună operativitate.
Proiectul este unul de amploare
pentru Pall-Ex România, investiția totală în proiectarea, construcția și dotarea terminalului depășind 6 milioane
de euro.
„Acum opt ani, am pornit în această călătorie cu 16 membri”, a declarat,
în cadrul festivității de deschidere a
hub-ului de la Sibiu, Danor Ionescu,
CEO Pall-Ex România. „În prima seară, am operat 180 de paleți, iar acum

Danor Ionescu, CEO Pall-Ex
România:

„Investim în continuare în tehnologie, strategia
noastră este de a implementa aplicații digitale
care vin în întâmpinarea clienților: Client Plus,
CRM, TMS,, care ne vor permite să urmărim
vehiculele, track&trace live, pentru ca fiecare
client, fiecare operator, fiecare membru să poată
vedea unde sunt mașinile și când ajung la
destinație”.

facem 3.000 pe noapte, ajungând la
60.000 pe lună. Astăzi, deschidem o
nouă etapă a activității noastre; aici ne
permitem să creștem mai mult. De la
cei 2.000 de paleți pe care îi operam,
pe noapte, la Sibiu, acum putem ajunge la 3.500 și avem o opțiune de
extindere pentru încă aproximativ
2.000 mp, pentru a atinge un total de
4.200-4.500 mp. De asemenea, timpul

de încărcare și descărcare a camioanelor scade de la 7 la 5 ore.”

Concept unic

Designul noului hub de la Sibiu
este o combinație de drive-through cu
porți pe laterală, un sistem unic la nivel
European. Există câte 12 porți pe fiecare latură, ceea ce permite încărca-
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Jonathan Diamantino,
administrator Zacaria
Investments,
dezvoltatorul partener
Pall-Ex România:

„Discuțiile privind proiectarea acestei
locații au durat un an și jumătate și s-au
finalizat în aprilie 2018. Exact un an mai
târziu, puteți vedea rezultatul muncii
noastre”.

rea pe laterală și descărcarea pe mijlocul depozitului.
„Estimăm ca 30-35% din marfă să
nu mai atingă podeaua, fiind descărcată din camion și mergând direct către camionul de destinație. Aceste lucruri se transformă în viteză, calitate și
siguranță”, a subliniat Danor Ionescu.

„Hub-ul acesta ne ajută să livrăm calitate, o promisiune pe care am făcut-o
celor peste 13.000 de clienți care au
testat sistemul, dintre care 4.000 sunt
activi”.
Hub-ul de la Sibiu va facilita și serviciile internaționale. Camioanele vor
veni aici direct din Italia, Franța,

LOGISTICĂ

Obiectivele investiției în noul hub de la Sibiu:
- livrare la timp;
- livrare mai devreme;
- calitate în manipulare;
- evitarea posibilelor erori de rutare;
- reducerea cu două ore a intervalului de timp ore între
sosirea primului camion și plecarea ultimului camion;
- creșterea volumului de marfă și a numărului de
membri deserviți.

Spania și vor pleca spre alte destinații
externe. De asemenea, va fi legat cu
alte hub-uri europene – Bologna,
Barcelona, Manchester, Paris.

Un spațiu gândit
pentru soluții

Noul hub găzduiește, de asemenea, și sediul central al companiei.
Angajații Pall-Ex se vor bucura de un
spațiu de birouri modern, cu multe facilități, în a cărui amenajare s-a ținut
cont de conceptul de muncă colaborativă, în care oamenii sunt încurajați
să interacționeze cât mai mult și să
găsească soluții împreună.
Pall-Ex operează după un model
inovator de business, astfel că, lucrând
în cadrul unei rețele cu transportatori
si distribuitori locali, livrează mărfuri
paletizate în 24-48 ore, pe întreg teritoriul României. Promisiunea companiei, de a livra nu doar mărfuri paletizate, ci și promptitudine, este de peste
98,5% din cazuri, aceasta fiind rata de
livrări la timp a companiei Pall-Ex
România.
Totodată, compania deține și cea
mai întinsă rețea de depozite a unei
companii de logistică autohtone,
având 38 de locații în țară. De la lansarea pe plan național, din 2011, și
până în prezent, Pall-Ex a transportat
peste 2 milioane de paleți în România
și își propune ca, odată cu lansarea
noului hub, să ajungă la peste 2,7 milioane de paleți până la finalul anului.

Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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FIATA – sesiunea
de primăvară

Probleme juridice, vamale, de siguranță și securitate, provocări
internaționale sau regionale (Europa, America, Asia, Africa), aspecte
privind transportul aerian sau multimodal. Sunt subiecte dezbătute cu
ocazia sesiunii de primăvară a FIATA (Federația Internațională a
Asociațiilor Expeditorilor de Marfă), de la Zürich, care a reunit 108
țări. România a fost reprezentată de președintele USER, Marius Cae.

C

alificată de către președintele
FIATA, Babar Badat, ca fiind
una dintre cele mai productive
sesiuni, conferința a prilejuit anunțul
de lansare, de către Institutul de
Transporturi Multimodale FIATA, a
celei de-a doua ediții a ghidului de
bune practici privind calitatea containerelor furnizate de liniile maritime.

Asociația elvețiană
Spedlogswiss și-a
prezentat
experiența privind
învățământul dual
în domeniul
expedițiilor.

Ghid pentru
calitatea
containerelor

Ghidul își propune să asiste, prin
informațiile publicate, atât asociațiile
naționale FIATA, cât și transportatorii
lor individuali de marfă, în condițiile
în care, în ultimul timp, a fost consemnată scăderea semnificativă a calității
containerelor furnizate de liniile maritime. Concluzia grupului de lucru care
a elaborat lucrarea este una simplă,
dar îngrijorătoare: liniile de transport
maritim reduc costurile pentru întreținerea echipamentului.
„Deși există obligații clare ca liniile
maritime să furnizeze containere goale
Președintele asociației britanice
BIFA a subliniat, cu ocazia
prezentării unor scenarii pentru
Brexit, că autoritățile vamale din
Marea Britanie și Franța fac deja
pregătiri pentru simplificarea
procedurilor vamale de import și
export.

care sunt «adecvate scopului», calitatea containerelor eliberate din depozitele de containere (de obicei subcontractate de liniile de transport maritim)
este adesea inacceptabilă, generând,
în multe cazuri, litigii, costuri suplimentare și, mai ales, întreruperi și întârzieri
în lanțul de aprovizionare”, se arată în
prezentarea ghidului. Similar cu primul
ghid de bune practici privind containerele, acest document vizează examinarea situației actuale și evidențierea
celor mai bune practici care pot fi implementate, în mod voluntar, de către
toate părțile, putând contribui la reducerea comportamentului ineficient,
care generează întârzieri și costuri
inutile în lanțul de aprovizionare.

Marius Cae,
președinte
USER: „A fost
un prilej bun
să schimbăm
informații și
opinii între
asociațiile de
profil din
diferite țări.”
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A început pregătirea unei noi
versiuni a regulilor Incoterms ce
va fi lansată în anul 2020.

Tehnologia
informatică în prim
plan

Tot cu ocazia sesiunii de primăvară
FIATA, a fost anunțată elaborarea unui
ghid de bune practici privind prevenirea criminalității informatice, precum
și a celei software, care va susține o
platformă pentru emiterea electronică
a documentului de transport FBL
(EFBL). „În cadrul sesiunii, au fost
analizate, de asemenea, stadiul lucrărilor și contribuția celor 5 asociații pilot,
printre care și USER”, a afirmat Marius
Cae, președintele Uniunii Societăților
de Expediții din România.
Tot pentru a asigura o mai bună
protecție în fața provocărilor IT, FIATA
a anunțat implicarea sa și a asociaților
membre în elaborarea și implementarea tehnologiei blockchain și a inteligenței artificiale în industria expedițiilor... care vor schimba fundamental
calea de a face business în viitor!
Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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FLIXBUS A DEZVĂLUIT MĂSURILE
DE SIGURANȚĂ
Cu ocazia Săptămânii
Mondiale pentru Siguranța
Rutieră a ONU, marcată în
perioada 6-12 mai, FlixBus,
compania care operează cea
mai mare rețea de autocare
din Europa, a dezvăluit
conceptul de siguranță
implementat sub numele de
FlixSafety. Dezvoltat, pe
parcursul ultimilor șase ani,
de o echipă internă de
specialiști în domeniul
siguranței rutiere, acesta
reprezintă un model de bază
pentru șofer, pasager, cât și
în ceea ce privește siguranța
vehiculului. Regulile
implementate de FlixBus
depășesc chiar și
standardele impuse de
Uniunea Europeană în acest
domeniu. Printre altele,
conceptul are la bază

300 DE VAGOANE,
LA MODERNIZARE

CFR Călători va moderniza, anul
acesta, 300 de vagoane de tren,
în țară, la unitățile care au astfel
de obiect de activitate. Ministrul
Transporturilor, Răzvan Cuc,
a testat un astfel de vagon
modernizat în anul 2018. Ministrul
a mers cu trenul IR 1681 pe ruta
București – Constanța și s-a
declarat mulțumit de condiții.
„Am venit cu un tren care a fost
modernizat în 2018 în România,
asta e foarte important, și toate
investițiile pe care le va derula de
acum înainte CFR Călători pe
partea de modernizare de
vagoane, de locomotive, se vor
face în România. Am fost mulțumit
de condiții. Am făcut o inspecție în
tot trenul să văd toaletele cum
sunt, totul a decurs conform
așteptărilor, adică foarte bine.
O călătorie de două ore, 225 de
kilometri. Eu cred că merită să
venim cu trenul la mare”, a
declarat Răzvan Cuc. Ministrul a
anunțat că, anul acesta, CFR
Călători „are dublu alocarea
bugetară, pentru a moderniza
aceste vagoane”. „Vom moderniza
materialul rulant suplimentar,
bineînțeles se va face și achiziție
de material rulant, atât prin
Autoritatea de Reformă Feroviară,
cât și prin CFR Călători”,
a precizat Răzvan Cuc.
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utilizarea a doi șoferi pe
liniile de noapte, controale
de siguranță efectuate de
către o parte terță
independentă, pregătire
continuă prin intermediul
platformei online FlixUni.
Conceptul de FlixSafety este
complet operațional în
majoritatea celor 29 de țări în
care este prezentă compania
FlixBus. În puținele țări în
care acesta nu este încă
implementat în totalitate,
conceptul va fi 100%
operațional până în 2020.

OFERTE DE CĂLĂTORIE

Pasagerii pot călători în afara țării
zilnic, cu trenuri directe din
București Nord către Viena (de la
39 de euro pe sens) și Budapesta
(de la 29 de euro pe sens),
Chișinău (de la 19 euro pe sens),
iar, în sezonul estival, către Sofia
(de la 30 de euro pe sens),
Istanbul (de la 54 de euro pe
sens) și Salonic (de la 56 de euro
pe sens). Din Viena, există
posibilități de călătorie către orice
destinație europeană.
De asemenea, oferta de transport
internațional include trenuri zilnice
directe către Budapesta și din
Timișoara (de la 15 euro pe sens),
Cluj-Napoca (de la 15 euro pe
sens) și Brașov (de la 19 euro pe
sens). Foarte avantajoase sunt și
ofertele pentru călătoriile către
Austria, Germania, Polonia,
Slovacia și Cehia, cât și oferta
Interrail Pass, care reprezintă un
abonament valabil în toată Europa
sau într-o anumită țară
din Europa.

LICITAȚIE PENTRU
TRENURI

Autoritatea pentru Reformă
Feroviară (ARF) a lansat licitația
pentru achiziționarea de trenuri
electrice pentru pasageri, pe rutele
suburbane și regionale (RE-R).
Potrivit anunțului publicat în SEAP,
valoarea estimată este cuprinsă
între 1,7 miliarde de lei (fără TVA),
pentru 40 de rame electrice și 15 ani
mentenanță, și 4,56 miliarde de lei
(fără TVA) pentru 80 de trenuri, cu
30 de ani mentenanță. În contractul
de achiziții vor fi prevăzute două
clauze de revizuire: posibilitatea
suplimentării cantității cu încă 40 de
rame, plus mentenanță și reparații,
pe 15 ani; posibilitatea suplimentării
perioadei de mentenanță cu încă 15
ani. Suplimentarea cantităților
achiziționate (40 de rame RE-R cu
15 ani mentenanță), prin dublare, va
putea fi făcută fără organizarea unei
proceduri competitive, prin
încheierea unui act adițional. Durata
contractului va fi de 220 de zile și nu
se va reînnoi. Achiziția va fi făcută
din fonduri europene, prin
Programul Operațional
Infrastructură Mare (POIM). Ofertele
trebuie depuse până la data
de 3 iunie.

TRENURI
INTERNAȚIONALE

CFR Călători a introdus în grafic un
tren nou – trenul Transilvania, pe
ruta Cluj Napoca – Viena, care
circulă zilnic, astfel: IR 143
Cluj-Napoca (07:35) – Budapesta
(14:20/14:40) – Viena (17:21);
IR 144 Viena (10:42) – Budapesta
(13:19/13:40) – Cluj-Napoca
(22:25). De asemenea, a fost
creată o nouă legătură directă între
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PIAȚA ASIGURĂRILOR
AUTO ESTE AFECTATĂ
DE SERVICE-URILE
CARE FRAUDEAZĂ
SISTEMUL

Confederația Operatorilor și
Transportatorilor Autorizați din
România (COTAR) a reclamat
faptul că piața asigurărilor auto este
afectată de service-urile care
fraudează sistemul.
„Ne manifestăm îngrijorarea și
atragem atenția cu privire la
practicile incorecte existente la
nivelul unor categorii de service-uri,
în ceea ce privește dreptul șoferilor
la o mașina de schimb, în caz de
accident auto. Unele service-uri
auto încearcă să obțină un profit
incorect, prin tarife foarte mari și
prin introducerea spre decontare a
unor facturi nejustificate ca valoare,
către companiile de asigurări,
pentru plata mașinilor de schimb, în
vederea compensării dreptului de
folosință a autovehiculului avariat.
Aceste costuri nejustificate
facturate de către service-uri
companiilor de asigurări vor avea
impact negativ asupra prețului
polițelor de asigurare”, au precizat
reprezentanții Confederației.

Mai mult decât atât, de multe ori
șoferul păgubit nu beneficiază de
mașina la schimb, chiar dacă
service-ul a facturat-o către
societatea de asigurare, spre
decontare, a atras atenția COTAR.

CONCEPTUL
MERCEDES-BENZ EQV

La scurt timp după premiera
mondială de la Salonul Auto de la
Geneva, Concept EQV și-a
încheiat prima călătorie urbană.
În portul Barcelona, vehiculul
„concept” a arătat că viitorul electric
pentru MPV-urile premium este
foarte aproape.
Vehiculul vizează în egală măsură
familiile, fani sportivi sau serviciile
de transfer de calitate. Cu exteriorul
său progresiv, conceptul EQV
întoarce privirile trecătorilor. În
special, grila de radiator tipică EQ
cu bandă LED continuă lasă o
impresie puternică.
Pe lângă designul său atractiv,
conceptul EQV se referă în special
la electromobilitatea practică,
zilnică și locală, fără emisii.
Principalele caracteristici tehnice
includ o autonomie de până la 400
de kilometri și o funcție de
încărcare rapidă integrată. Aceasta
înseamnă că o cantitate suficientă
de energie pentru circa 100 de
kilometri poate fi încărcată în
aproximativ 15 minute. În plus,
autovehiculul oferă un înalt nivel de
confort la interior și funcționalitate
maximă, nu în ultimul rând datorită
gamei variate de configurații
posibile pentru scaune.
Conceptul EQV are tracțiunea pe
puntea față, dispunând de o
motorizare compactă, cu o putere
de 150 kW. Cu o viteză maximă de
160 km/h, autovehiculul asigură o
plăcere deosebită a condusului,
inclusiv în afara orașului. Energia
este furnizată de o baterie litiu-ion
cu o capacitate de 100 kWh.
Aceasta este instalată în partea
inferioară a vehiculului, neafectând
spațiul interior pentru pasageri.
Foarte curând, Mercedes-Benz
Vans va face următorul pas: un
model de serie este planificat pe
baza conceptului EQV, care va fi
prezentat publicului la IAA, în
Frankfurt, anul acesta.

BYD K12A:
AUTOBUZ ELECTRIC
BI-ARTICULAT

La sediul central din Shenzhen
(China), BYD a dezvăluit primul
autobuz bi-articulat electric, de 27
de metri. Conform BYD, acesta este
cel mai lung autobuz pur electric din
lume și poate opera la o viteză
maximă de 70 km/h. BYD K12A
este echipat cu un sistem ce asigură
tracțiunea pe patru roți și care poate
comuta între 2WD și 4WD pentru a
satisface cerințele diferitelor tipuri de
terenuri, reducând totodată
consumul total de energie al
vehiculului. BYD K12A dispune de o
caroserie din aliaj de aluminiu și de
tehnologiile testate ale BYD pentru
baterii, motoare electrice și comenzi
electronice.
„K12A va aduce emisii zero
sistemelor BRT, permițând
pasagerilor să se bucure de o
călătorie liniștită, fără poluare,
economisind în același timp costuri
semnificative de întreținere pentru
operatori”, au declarat reprezentanții
companiei BYD.
K12A păstrează multe dintre „bunele
tradiții” ale BYD, precum sistemul
său de gestionare a căldurii bateriei,
sistemul de regenerare a energiei și
un design inteligent integrat.
Autobuzul este echipat cu porturi de
încărcare DC și AC care pot fi
comutate pentru a satisface nevoile
clienților. O singură încărcare poate
asigura aproape 300 km și, prin
urmare, poate răspunde
necesităților unei zile întregi de
operare.
BYD a dezvăluit pentru prima dată
soluția sa de electrificare a
transportului public în 2010, la
scurtă vreme preluând poziția de
lider în domeniul autobuzelor pur
electrice din China. Până în prezent,
BYD a livrat un număr total de peste
50.000 de autobuze electrice
partenerilor săi globali. BYD deține o
cotă importantă pe piața
autobuzelor electrice din SUA,
America Latină și Europa.
Pentru a răspunde creșterii
importante a comenzilor de pe tot
globul, BYD dezvoltă o prezență mai
consistentă în domeniul cercetării și
dezvoltării și a producției și a
construit fabrici pentru vehicule
utilitare pur electrice în China, SUA,
Brazilia, Ungaria și Franța.
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Budapesta și București (via
Craiova, Timișoara, Arad, Curtici)
cu trenul IR 72/IR 73 – Traianus,
astfel: IR 72 București Nord (pl.
5:20) – Budapesta Keleti (sos.
18:50); IR 73 Budapesta Keleti (pl.
7:10) – București Nord (sos.
23:22). Trenul Dacia (IR 346/
IR 347) București – Viena a revenit
pe ruta consacrată, respectiv prin
Sighișoara, orașul Sibiu fiind
conectat cu Budapesta prin două
perechi de trenuri directe,
IR 74/IR 75 și IR 473/IR 472, atât
cu parcurs de zi, cât și de noapte.
Pentru călătoria de la Sibiu la Viena
cu trenul Dacia, este asigurată
legătura în Mediaș cu trenul R
2567 (Sibiu pl. 17:12 – Mediaș sos.
18:51). Trenul Harghita (IR 366/
IR 367) Brașov – Budapesta Keleti
a revenit pe ruta consacrată Brașov
– Deda – Dej – Cluj –
Budapesta. Legătura cu Târgu
Mureș este asigurată cu grupa
directă de vagoane în perioadele
1 iunie-7 septembrie și
31 octombrie-3 noiembrie pentru
dus, și pentru întors 2 iunie-8
septembrie, 2-4 noiembrie, iar, în
restul perioadelor, cu trenuri la
legătură în Cluj-Napoca (trenurile
IR 1748/1749 Târgu Mureș –
Cluj-Napoca).
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MERCEDES-BENZ

Aut ob uzu l el ect ri c l ansat anu l tr ecut convi nge . Ace sta co mbin ă
p latfor ma înc er c at ă și te st at ă a aut obu zu lui ur ban M er ce des- Ben z
c u so lu ți i t ehno lo gi ce noi . Ve chi cu lu l, c ompl et e le ctr i c, du ce
e le ctr omobi l it at ea au to buzel or u rb ane l a un ni vel de p io ni er at.

M

ercedes-Benz are o abordare holistică asupra electromobilității și integrează vehiculul eCitaro în sistemul general de
e-mobility. eCitaro utilizează componente inovatoare disponibile, acum,
pentru prima dată, ceea ce face ca
autobuzul să atingă un grad ridicat de
eficiență energetică. În plus, autobuzul
este deja pregătit pentru tehnologia
acumulatorilor viitorului.

Considerat deja
un succes

Deși este un produs nou pentru
piață, eCitaro a impresionat prin performanțele obținute pe străzile din orașele Hamburg, Berlin, Mannheim și
Heidelberg, iar, recent, Mercedes-Benz
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a primit o comandă de 56 de autobuze
de la Wiesbaden, capitala landului
federal german Hessa, reprezentând
cea mai mare achiziție de flotă de
autobuze electrice. Producătorul este
optimist că, în curând, vor urma și alte
comenzi, iar, în acest sens, o caravană
de eCitaro face turul Europei, în
încercarea de a convinge companiile
de transport de calitățile vehiculului.

Aplecare
spre eficiență

Spațiul destinat postului de conducere și conceptul de operare al autobuzului urban sunt, în mare parte, neschimbate, caracteristicile dinamice și
comenzile fiind aceleași, excepție fiind
faptul că indicatorul de energie înlocu-

iește, acum, turometrul. Acesta afișează cererea curentă de energie și/sau
rata de recuperare a energiei. Șoferului îi sunt livrate informații despre
starea de încărcare a bateriilor, autonomie, puterea disponibilă și un indicator de încărcare pe afișajul central.
Performanța este optimizată pentru o eficiență maximă, fără ca șoferul
să se confrunte cu diferențe majore
față de motoarele Citaro cu combustie.
De exemplu, în setarea de bază,
autobuzul se oprește într-o manieră
eficientă din punct de vedere energetic
când șoferul își ridică piciorul de pe
pedala de accelerație – mergând în
„frână de motor”. În mod alternativ,
conducătorul auto poate utiliza o manetă pentru acționarea frânei electrice.
Aceasta are mai multe trepte și are un
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Acasă,
la Mannheim

Fabrica reprezintă atât tradiția, cât
și viitorul. Chiar dacă a fost inaugurată
în 1908, liniile de producție creează,
astăzi, motoare pentru cele mai noi
generații de camioane și autobuze.
Aici este locul unde sunt realizate
motoarele de ultimă generație pentru
camioane și autobuze și, în același
timp, unibody-urile (șasiul în alb) pentru toate autobuzele Mercedes-Benz
și Setra de la Mannheim și Neu-Ulm.

Dar, mai presus de toate, Mannheim
este casa familiei mari a autobuzului
urban Mercedes-Benz Citaro. Aproximativ 3.500 de angajați lucrează la
producția de autobuze în Mannheim.
Cu sprijinul mai multor mașini și al
unor roboți, produc autobuze urbane,
ce pot avea în componență până la
30.000 de piese.

Printre linii
de producție

În clădirea 45 a fabricii din
Mannheim, circa 1.100 de angajați
produc cadrul autobuzului urban
monococ, din profile și plăci de tablă.
Mașinile de tăiat cu laser lucrează cu
precizie ridicată, având capacitatea
de tăiere de până la 5.000 W, fiind
adaptată cu exactitate grosimii foii ce
urmează a fi prelucrată.
Hala 32 este resposabilă de vopsirea prin imersie catodică, ceea ce
oferă protecție sporită împotriva coroziunii. După o procedură de curățare
și o fosfatare a întregului ansamblu,
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comportament asemănător retarderului. Totodată, are un impact pozitiv
asupra autonomiei și a confortului
șoferului. În zona destinată pasagerilor, eCitaro aduce o împrospătare
întregii gamei de modele Citaro. De
exemplu, în noul plafon se ascunde
un nou sistem de circulație a aerului,
cu canale textile în locul conductelor
de aer din plastic actuale, iar iluminarea interioară este asigurată cu
LED-uri.
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AUTOBUZE ȘI SERVICII
acesta „se trece” printr-un rezervor de
imersie, cu lungimea de 16 metri,
lățimea de 4 și adâncimea de 6, ce
este umplut cu 420.000 de litri de lichid
anticoroziv. Mai departe, cu panourile
de tablă montate și tratate catodic,
carcasa de Citaro este curățată și uscată în clădirea 34 a fabricii.
Clădirea 30. Aici, autobuzele
Citaro sunt transportate pe două linii
paralele, în funcție de echiparea ce
urmează să o primească fiecare. Le
sunt montate geamurile, parbrizul,
ușile, interiorul, axele și motorul, dacă
este vorba de un autobuz cu motorizare clasică, sau le este instalat
suportul modulului de baterii, dacă
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este vorba de eCitaro. În hala 32, are
loc partea finală a asamblării autobuzului, aici fiind instalat modulul bateriilor, ce au fost preasamblate la
Centrul de competențe pentru mobilitate nepoluantă.

Testări multiple

Se fac teste intensive pe fiecare
autobuz, iar calitatea este inspectată
riguros, pe tot parcursul procesului de
producție. Fiecare Citaro este supus
unui test obligatoriu pe standul de frânare, apoi urmează testul de ploaie și
inspecția finală. Autobuzele sunt conduse pe o pistă de încercare din cadrul

uzinei, cât și pe o porțiune exterioară
de circa 50 km, pe drumurile publice.
Fie că este vorba de starea de funcționare, de funcțiile de conducere sau de
nivelul de zgomot, fiecare eCitaro este
supus unui proces de testare complex
și sever. Abia după ce sunt trecute cu
succes toate testele, se poate merge
mai departe, spre livrare.
Aceasta se poate face direct la sediul companiei de transport, sau la cel
mai apropiat Bus World Home. La cerere, livrarea poate fi însoțită și de un curs
de training dedicat șoferilor companiei.

Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Adoptarea de către Guvern a Ordonanței de Urgență (OUG)
pregătită de vicepremierul Daniel Suciu pentru reglementarea
activității de ridesharing a fost oprită de asociațiile
transportatorilor de persoane, cu noi proteste, la care au adus mii
de mașini în Piața Victoriei din București.

M

ii de taximetriști, de la mai
multe asociații (printre care
COTAR, FNCOTR, FORT,
CNTR și ADTI), precum și PFA au venit cu mașinile din toată țara la
București și au „asediat” Guvernul. „Cerem renunțarea la OUG pentru legalizarea pirateriei în transportul rutier
de persoane. Nu înțelegem de ce un
vicepremier îi asigură pe «pirați» că le
va rezolva problema și explică drept
necesitate legiferarea prin ordonanță de
urgență, motivând urgența prin faptul
că Președintele României retrimite
legile Parlamentului, pentru modificare”, reclamă Confederația Operatorilor
și Transportatorilor Autorizați din
România (COTAR).
Reprezentanții COTAR îl acuză pe
Daniel Suciu, noul vicepremier și ministru al Dezvoltării, că s-a ocupat direct
de construirea cadrului legislativ – așa
cum singur a declarat – pentru menținerea pe piață a platformelor de ridesharing. „Aceste platforme fac de mai
mulți ani transport ilegal, neautorizat și
nefiscalizat, iar protestul nostru este
împotriva acestor practici deja aflate la
vedere. Chiar dacă se dorește intrarea
în legalitate a unor noi forme de transport rutier de persoane, acest lucru nu
se poate face decât cu respectarea legislației în vigoare. Prin OUG, Guvernul
trece peste orice lege din această țară.

Uber: „Am schimbat modul în care operăm”

Compania americană susține că poate continua activitatea în Cluj-Napoca.
„Decizia este dezamăgitoare, însă dorim să-i asigurăm pe pasagerii și pe
șoferii parteneri care se bazează pe Uber în Cluj că aplicația poate continua
să funcționeze. Între timp, am schimbat modul în care operăm, iar, în prezent,
lucrăm doar cu operatori de transport autorizați”, au transmis reprezentanții
companiei Uber.

Nu există nicio urgență reală care să
justifice o astfel de ordonanță”, a
declarat Teodor Pesteleu, președintele
COTAR – CNTR – filiala Timiș.

Eliminarea sintagmei
„în mod repetat” mai
așteaptă

„Dacă se dorește un transport
alternativ, acceptăm să fie un capitol
distinct în Legea 38/2003, unde să se
prevadă și această activitate, să fie
limitată, să respecte aceleași reguli
ca și noi, în ceea ce privește autorizarea, fiscalizarea și controlul autorităților în drept, precum și un număr
limitat de mașini, ca și noi. Dar modificarea legislativă să se facă în Parlamentul României, trecând prin toate
etapele de legiferare, nu prin OUG”,
mai arată reprezentantul COTAR.
Amintim că Guvernul a emis, deja,
la sfârșitul lunii martie, OUG 21, prin
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OUG pentru
ridesharing, oprită
de proteste

care a eliminat din legea taximetriei
sintagma „în mod repetat”, astfel încât
cei prinși că fac transport ilegal să fie
sancționați încă de la prima abatere,
cu amenzi de până la 5.000 de lei.
Numai că prevederea va intra în
vigoare abia peste 60 de zile.

Uber, interzisă
la Cluj-Napoca

Între timp, instanțele de judecată
au interzis activitatea companiei Uber
la Cluj-Napoca, iar decizia este
așteptată și în alte orașe din țară.
„Curtea de Apel Cluj dispune încetarea
și interzicerea practicilor de concurență neloială desfășurate de pârâta
Uber Systems România, constând în
furnizarea de servicii de suport, referitoare la verificarea documentației
prezentate de furnizori și a stării autovehiculului, precum și în sesiuni de
informare a furnizorilor care doresc
să utilizeze aplicația Uber. (...) Decizia
este definitivă și executorie”.
Asociația de Monitorizare Taxi
Transilvania, care a deschis, în 2016,
procesul împotriva Uber la Cluj-Napoca,
a transmis, printr-un comunicat: „După
precizările făcute în speța Uber la nivel
european, prin decizia, de la finalul
anului 2017, a CJUE, iată că și instanțele de judecată din România califică
activitatea Uber ca fiind aceea a unui
transportator care realizează activități
de transport fără deținerea de autorizații
legale în acest sens”.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

Foto: Jean-Mihai PÂLȘU
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Bugetul PBM pe 2019,
de 1,4 miliarde de euro

Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a adoptat
bugetul Primăriei Capitalei pe anul 2019, în sumă de 1,4 miliarde de
euro (6,7 miliarde de lei), dintre care peste 370 de milioane de euro
au fost alocate infrastructurii, modernizării transportului în comun
și reabilitării arterelor de circulație.

P

rimarul general, Gabriela
Firea, a declarat că Primăria
Capitalei va continua anul
acesta modernizarea flotei Societății
de Transport București (STB). Astfel,
pe lângă cele 400 de autobuze noi
contractate anul trecut, municipalitatea
va achiziționa 430 de mijloace de
transport noi – și aceasta doar într-o
primă etapă! Dintre acestea 100 vor
fi troleibuze, 100 – tramvaie, 130 –
autobuze hibrid și 100 – autobuze
electrice.

Ofertă
din Turcia
pentru
100 de troleibuze

La licitația lansată, în februarie, de
Primăria Capitalei, pentru achiziționarea a 100 de troleibuze noi (12 m), s-a
înscris un singur ofertant: Asocierea
dintre Bozankaya Otomotiv Makina
İmalat İthalat ve İhracat (Turcia) și Sileo
(Germania). Oferta a intrat în analiza
comisiei de evaluare, care va stabili
dacă sunt îndeplinite toate cerințele.
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Valoarea estimată a achiziției este
de aproape 214,5 milioane de lei, fără
TVA. „Finanțarea provine din fonduri
nerambursabile, Municipiul București
având încheiat cu Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), în acest scop,
contractul de finanțare 39/28.12.2018,
care vizează achiziționarea a 100 de
troleibuze și a 130 de autobuze hibride.
Valoarea totală a investiției este de
aproximativ 488 de milioane de lei, din
care 340 de milioane de lei fonduri nerambursabile”, a precizat primarul
general al Capitalei.

cu echipamentele necesare îmbunătățirii transportului public de călători,
vor fi introduse pe traseele 1, 10, 21,
25, 32, 40, 41 și 55.
Achiziția face obiectul a 8 proiecte,
pentru care s-a solicitat finanțare din
fonduri europene nerambursabile, prin
Programul Operațional Regional 20142020. Două contracte de finanțare au
fost deja semnate, iar, în perioada
imediat următoare, vor fi semnate și
celelalte șase.

O altă procedură, care vizează
achiziționarea a 100 de tramvaie moderne, se află, de asemenea, în evaluare la nivelul Primăriei Capitalei.
Ofertele au fost depuse, în luna martie,
de două companii – Astra Vagoane
Călători și Durmazlar Makine San ve
Tic. Valoarea estimată a contractului
este de 845,68 milioane de lei (180
de milioane de euro). Noile tramvaie,

Primăria Capitalei a primit o singură ofertă, din partea Mercedes-Benz
România, pentru achiziția a 130 de
autobuze hibride, contract estimat la
195,5 milioane de lei (41,1 milioane
de euro), fără TVA.
Există lansată și o procedură de
achiziție a 100 de autobuze electrice,
cu termenul-limită pentru depunerea
ofertelor 27 mai.

Licitație pentru
100 de tramvaie

Ofertă
Mercedes-Benz
pentru 130 de
autobuze hibride
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Tramvai „antediluvian”, care circulă în prezent și va fi înlocuit.

„Referitor la cele 100 de autobuze
electrice, acestea fac obiectul a 4 proiecte pentru care s-a solicitat, de asemenea, finanțare din fonduri europene
nerambursabile, prin Programul Operațional Regional 2014-2020”, a precizat primarul general Gabriela Firea.

22 de milioane de
euro pentru
infrastructura rutieră

Tot la capitolul transporturi, bugetul
prevede peste 22 de milioane de euro
pentru reabilitarea și modernizarea
arterelor de circulație, a podurilor și pasajelor, dar și pentru modernizarea
sistemului de semaforizare și de siguranța traficului. Fonduri au fost alocate
și pentru continuarea marilor lucrări
de infrastructură: penetrația Splaiul
Independenței – Ciurel – Autostrada
București – Pitești – Nodul Virtuții, supralărgirea Fabricii de Glucoză, străpungerea Nicolae Grigorescu – Splai
Dudescu, modernizarea Pieței Eroii
Revoluției și a pasajului pietonal, pre-

cum și reabilitarea sistemului rutier și
a liniilor de tramvai pe Bulevardul
Aerogării, cu finalizarea buclei de întoarcere pentru linia de tramvai 5. De
asemenea, vor demara lucrările pentru
finalizarea nodului intermodal de la
Cora Pantelimon.
Printre investițiile noi ce vor fi începute anul acesta, se numără penetrația Prelungirea Ghencea – Domnești și
supralărgirea Bd. Ghencea, străpungerea Bd. Nicolae Grigorescu – Splai
Dudescu – intersecția Vitan Bârzești
Etapa a II-a, Pasajul Doamna Ghica,
nod Avionului – închidere Inel Median.

60 de milioane de
euro pentru investiții

Direcția Generală de Investiții a
primit 60 de milioane de euro. Proiecte
în derulare sunt: modernizarea Patinoarului Flamaropol, a imobilului de pe
Regina Elisabeta, nr. 29-31, restaurarea și punerea în valoare a Palatului
Voievodal Curtea Veche, achiziția a
177 apartamente pentru cadre medi-

38 de milioane
de euro pentru
consolidări

Primăria Capitalei are alocate, în
acest an, și 38 de milioane de euro
pentru consolidarea clădirilor cu risc
seismic, program care include, în
prezent, 195 de clădiri, din totalul celor
349 de clădiri încadrate în clasa I de
risc seismic. CGMB a aprobat trei noi
proiecte de expropriere, pentru a putea începe lucrările. Este vorba despre
două imobile din Centrul Vechi, de pe
strada Franceză nr. 36 și nr. 14 (unde
s-a născut Iulia Hașdeu), care sunt
monumente istorice și se află într-un
stadiu avansat de degradare, și de
Hanul Solacolu – în prag de prăbușire.
„Sume importante sunt necesare
și pentru continuarea achiziției de pe
piața liberă a cel puțin 100 de apartamente de necesitate, având în
vedere că cele existente sunt deja
ocupate”, a declarat Gabriela Firea.

ACTUALITATE

cale. De asemenea, se află în execuție
șase săli de sport în Sectorul 3, iar,
pentru alte cinci, din Sectorul 6, proiectele tehnice sunt în faza de
finalizare.
Printre proiectele noi se numără
17 policlinici, 4 grădinițe, 5 after-schooluri, precum și realizarea studiului de
fezabilitate și PUZ-ul pentru viitoarea
Sală Multifuncțională din incinta complexului Sportiv „Lia Manoliu”. Totodată,
vor fi modernizate Teatrul Mic, Teatrul
Foarte Mic, Teatrul Bulandra și Centrul
Cultural Lumina.

85 de milioane de
euro pentru sănătate

Pentru domeniul sănătății, Primăria
Municipiului București va beneficia de
peste 85 de milioane de euro, bani
destinați atât investițiilor în continuare,
cât și proiectelor noi pentru toate cele
19 spitale aflate în administrarea
municipalității. „Fonduri consistente au
fost alocate continuării proiectelor de
modernizare și dotare a cabinetelor
din rețeaua de medicină școlară, precum și a proiectelor și programelor derulate de Administrația Spitalelor. De
asemenea, Primăria Capitalei va demara procedurile pentru realizarea studiului de fezabilitate a Spitalului Metropolitan cu funcții complementare,
Centru de Excelență, Campus Universitar”, a precizat Gabriela Firea.
În ceea ce privește asistența socială, bugetul Capitalei prevede un
buget total de aproximativ 128 de milioane de euro.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

Foto: Jean-Mihai PÂLȘU
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Liberalizarea
(cu măsură), în
viziunea europeană
L

Măsurile aprobate de către Parlamentul European privind liberalizarea
transportului rutier de persoane vor influența și piața din România.

iberalizarea accesului la piață
sau deschiderea piețelor de
transport rutier a reprezentat
unul dintre subiectele dezbătute în cadrul conferinței Ziua Cargo, dedicate
transportului rutier de călători, desfășurate, în luna martie, la Poiana Brașov.
Raluca Marian, senior adviser
Passenger Transport IRU (Uniunea
Internațională a Transporturilor Rutiere), a oferit o imagine la zi asupra legislației europene și asupra modului
în care părțile interesate pot interveni.
Totul începe de la construcția UE.
„Comisia Europeană acționează
ca un guvern al UE. Astfel, ei fac propunerile, dar nu au decizia. Propunerile ajung la Parlamentul European și
la Consiliul Uniunii Europene – cele
două organisme legislative, Consiliul
fiind alcătuit din guvernele statelor
membre UE. Astfel, atunci când se
urmărește parcursul legislației europene, sunt avute în vedere trei ținte.
Când legea este doar la nivel de concept, ne adresăm Comisiei Europene,
unde se realizează primul proiect.
Când legea este deja pe masa legiuitorilor, ne adresăm în principal Parlamentului European și Consiliului”, a
explicat Raluca Marian.
Regulamentul 1073/2009, în starea inițială, legifera doar transportul
internațional de persoane. Însă Comisia Europeană a realizat un proiect,
înaintat Parlamentului European și
Consiliului, prin care propune anumite
măsuri ce afectează și piețele naționale de transport rutier.
„Sunt trei puncte principale pe care
IRU le-a avut în vedere. Unul este
echilibrul între serviciile de obligații
publice și deschiderea piețelor. Al doilea este accesul la terminale. Și al
treilea este reprezentat de autocarele
turistice”, a subliniat Raluca Marian.

Echilibrul dintre
serviciile publice de
transport și
deschiderea pieței

Poziția IRU este, în general, una
care reflectă compromisul atins în
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Parlamentul European, având membri
din toate țările UE. Au fost doi lideri
de opinie: operatorii de transport din
Spania și Germania.
„Spaniolii își doresc ca piața serviciilor publice de transport să rămână
închisă, pentru că sistemul lor național
de transport este unul bazat exclusiv
pe astfel de servicii. Contractele pentru
astfel de servicii se încheie nu doar pentru o rută, ci pentru un grup de trasee
și nu sunt subvenționate. Practic, în
același contract sunt grupate rute
profitabile și rute neprofitabile, operatorul
are exclusivitate și, astfel, se compensează financiar (profitul mai mare pe
unele rute cu pierderile de pe celelalte).
Acesta este sistemul spaniol și toată

Raluca
Marian

țara funcționează așa, în condițiile în
care căile ferate nu asigură o bună
acoperire națională”, a arătat senior
adviser-ul Passenger Transport IRU.
Pe de altă parte, germanii și, într-o
anumită măsură, francezii au adoptat
un alt sistem.
„În Germania, toate traseele ce
depășesc 50 km sunt liberalizate. În
Franța distanța minimă este mai mare
(100 km). Statele nordice susțin, de
asemenea, liberalizarea. IRU a susținut echilibrul: nu este posibilă liberalizarea totală și deplină, însă nu susținem nici închiderea piețelor”, a
completat Raluca Marian.
Merită amintit faptul că serviciile
publice de transport de persoane sunt

........................................................................................................................................................ mai 2019

Accesul la terminale

În cazul accesului la terminale, unul
dintre liderii de opinie în Parlamentul
European a fost Marea Britanie, iar
principalele discuții au fost în legătură
cu terminalele private și cele publice.

„În Marea Britanie, există foarte
multe terminale private, deținute de
operatori foarte mari. Aceștia vor să
aibă un anumit control asupra investițiilor semnificative pe care le-au realizat. IRU nu a avut o poziție conturată
în ceea ce privește terminalele private,
însă a susținut ca, în cazul terminalelor
publice, să existe un acces nediscriminatoriu. Astfel, dacă există un terminal în mijlocul orașului, evident prioritatea se acordă transportului urban,
dar în cazul în care există capacitate,
nu se mai poate face discriminare între
operatori”, a declarat Raluca Marian.

Autocarele turistice

Transportul turistic are nevoi specifice care, uneori, pot fi omise de către
legiuitor.
„În general, Regulamentul 1073/2009
are în vedere transportul pe linii regulate
și nu cel turistic. Însă, în varianta din
2009, există un articol care face referire
la transportul turistic, și anume la
excursiile locale – acele excursii efectuate de un autocar turistic atunci când
ajunge într-o anumită localitate. În baza
articolului respectiv, excursiile locale nu
erau considerate cabotaj. Cabotajul presupune că șoferul respectiv este detașat
în țara „gazdă” și trebuie plătit cu salariul
minim din țara respectivă. În plus, autoritățile din acea țară pot solicita dovada
îndeplinirii acestor condiții sociale (a se
vedea dezbaterile legate de Pachetul
Mobilitate 1, care afectează nu doar
transportul rutier de marfă, ci și pe cel de
călători). Deci, în varianta din 2009, excursiile locale nu trebuiau să îndeplinească aceste condiții sociale. Comisia
europeana a dorit să scoată acest articol
din lege în varianta inițială de proiect.
Astfel, excursiile locale ar fi devenit cabotaj. Transportul turistic ar fi devenit mult
mai complicat, din cauza condițiilor de
detașare a șoferilor. IRU a luptat pentru
reincluderea articolului și a obținut acest
lucru în varianta aprobată de Parlamentul
European”, a arătat Raluca Marian.
Trebuie precizat faptul că excepția
excursiilor locale de la regulile de
cabotaj presupune un grup „închis”
de turiști (autocarul duce și aduce
același grup în țara de origine).
Pachetul legislativ a fost votat de
Parlamentul European și, la ora actuală, este pe masa Consiliului.
„Din păcate, a fost o oportunitate
ratată pentru România, care a avut
președinția Consiliului și nu s-a implicat mai mult în această lege. Dosarul
va fi preluat și, probabil, finalizat de
Finlanda”, a spus Raluca Marian.
Pentru forma finală, va exista o
negociere între Consiliu și Parlament.

PIAȚĂ ȘI COMPANII

reglementate fundamental de un regulament european preexistent, care
va intra în vigoare pe 3 decembrie
2019 (Regulamentul CE 1370/2009).
Acesta reglementează atât transportul
rutier, cât și cel feroviar.
„Regulamentul 1370 instituie câteva principii fundamentale, iar țările din
UE sunt obligate să respecte această
legislație europeană. Țările au libertatea de a desemna anumite rute sau
grupe de rute unde identifică necesitatea serviciului public de transport.
Necesitatea trebuie justificată de faptul
că, fără intervenția autorității, operatorii
nu ar putea opera în mod profitabil
rutele respective sau nu la frecvența
dorită de autoritate. Procedura care
trebuie urmată ulterior este una competitivă, în afara cazului în care operatorul pe ruta respectivă este un
operator intern (aparține regiunii sau
orașului). Procedura trebuie începută
cu un an înaintea licitației, când trebuie
anunțată în Jurnalul European. Apoi,
invitația la procedura de achiziție publică trebuie publicată și asigurată o
perioadă de minimum 60 de zile pentru depunerea ofertelor de către cei
interesați. Procedura trebuie să fie
echitabilă, nediscriminatorie și transparentă – acestea sunt criteriile din
legislația europeană. Încredințarea

contractelor prin această procedură
nu este obligatorie în cazul rutelor sub
30.000 km pe rută pe an”, a spus
Raluca Marian.
Întorcându-ne la „deschiderea pieței”, în Regulamentul 1073/2009, în
varianta Comisiei, s-a propus ca, sub
100 km, dacă există serviciu de transport public pe rută și un alt operator
solicită să opereze pe ruta respectivă,
să nu i se acorde accesul decât dacă
echilibrul economic al transportatorului
care a fost autorizat pe respectiva rută
nu este perturbat. Peste 100 km, accesul este liber și orice operator nou
poate solicita accesul.
„IRU a considerat această abordare excesivă din perspectiva serviciilor publice de transport. Varianta
agreată de Plenul Parlamentului European este mai echilibrată, reflectând
opinia IRU. Astfel, indiferent de distanța în discuție, dacă există serviciu public de transport care acoperă ruta
respectivă, acesta este un criteriu
suficient ca o eventuală nouă aplicație
pentru acea ruta să fie respinsă (criteriul de echilibru economic nu mai
trebuie aplicat). Excepții există în cazul
în care serviciul oferit nu concurează
cu cel acoperit de serviciul public sau
pe o rută care nu este în competiție
cu ruta acelui serviciu. Aceste excepții
sunt plauzibile în cazul distanțelor
peste 100 km, dar foarte dificil de obținut sub 100 km”, a completat Raluca
Marian.
Trebuie menționat că aceasta nu
este varianta finală, Consiliul urmând
a discuta și aproba varianta proprie.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Broscuța

PREZENTARE

VOLKSWAGEN BEETLE

O mașină cu o istorie puternică în spate, Volkswagen Type 1 pe
numele său oficial, care, în afară, este cunoscută sub numele de
Beetle, Bug sau Käfer, iar în România ca Broscuța.

P

roducția acesteia a debutat în
1938 și a continuat până în
1978, atunci când liniile de
asamblare au fost mutate în Mexic și
în Brazilia, acolo unde Broscuțele au
fost produse până în 2003.

Viziunea Führer-ului

VW Beetle datorează o mare parte
din succesul său inginerului de origine
austro-ungară Béla Barényi care, în
1925 (cu 5 ani înainte ca Ferdinand
Porsche să facă publică propunerea
sa), concepea un prototip ce avea să
stea la baza Beetle-ului. Și influența
mecanicului austriac Hans Ledwinka

72

a contat, acesta integrând o serie de
inovații pe care le dezvoltase acesta
pentru modelul Tatra T77. Acest model
l-a impresionat pe Adolf Hitler și l-a
făcut să își dorească un asemenea
model pentru germanii lui. Mai exact,
cerința a fost o mașină pentru 5 persoane, care să poată atinge 100 km/h
și să fie accesibilă oricărui german, cu
un preț maxim de 1.000 de mărci. Modelul ce avea să intre în producție, „finisat” de Ferdinand Porsche, va fi inspirat, chiar la sfatul lui Hitler, din schițele
inginerului maghiar Josef Ganz. Mașina, cu două uși și tracțiune spate, numită inițial KDF-Wagen (Kraft Durch
Freude – Putere Prin Bucurie), integra

caracteristici ale schițelor lui Barényi,
prototipurilor lui Ganz și modelelor Tatra
concepute de Ledwinka. Practic, au
fost puse cap la cap mai multe
concepte, iar acest fapt a cauzat plata
a un milion de mărci, după ani (în
1965), ca despăgubiri, celor de la Tatra.
În 1937, mașina putea fi cumpărată contra 900 de mărci (400 de dolari), mai puțin decât prețul unei motociclete. Fie Type 1, fie 1200, 1300 sau
1500. Acestea erau numele sub care
era comercializată mașina în Europa
înainte de 1967, abia apoi primind
nume comerciale. Numerele respective arată capacitatea cilindrică a motorului în centimetri cubi.
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Latura tehnică a
Broscuței

Zis și făcut

În primă fază (1941-1945), fabrica
nu a produs un număr ridicat de vehicule, acestea fiind destinate doar elitelor naziste, deși 150.000 de germani
erau înscriși pe lista de așteptare. După
cel de-al Doilea Război Mondial, fabrica
VW a fost preluată de către britanici,
care au ales sa producă acolo mașini
destinate armatei lor. Totuși, britanicii
au fost „înduplecați”, într-un final, și,
între 1945 și 1946, s-au produs primele

Ultimul exemplar de Beetle,
produs în 2003, în Mexic.

Type 1s, în număr de 1.785. A fost
nevoie ca producția să revină în mâinile
germanilor (1949), ca vânzările să ia
amploare cu adevărat. După încheierea
războiului, producția început să înflorească, un aport serios avându-l
Heinz Nordoff, directorul fabricii (fost
la Opel), sub conducerea acestuia, pe
5 august 1955, ieșind pe poarta fabricii
mașina 1 milion. Aceasta era un Beetle
de 30 CP, de culoare aurie și echipată
cu bare cromate, împodobite cu pietre
strălucitoare.

Varianta inițială de Beetle producea 25 de cai, dintr-un motor pe benzină de, 1.200 cmc, cu carburație, și
putea atinge o viteză maximă de aproximativ 100 km/h. Pe măsură ce vitezele de rulare pe autostrăzile din
Germania au crescut, în perioada
postbelică, puterea oferită a crescut
și ea la 30, 36, apoi la 40 CP, acesta
din urmă devenind motorizarea „clasică” a Beetle-ului.
În 1966, a sosit „vestea cea mare”.
A apărut un nou motor, de 1.300 cmc,
ce producea 51 CP, în locul motorului
precedent de 1.200 cmc, care a fost
singurul motor disponibil, începând cu
1954. Din 1967, a fost lansat încă un
motor, mai mare, de 1.500 cmc, cu o
putere de 54 CP. S-au vândut în paralel și modelele 1.200 și 1.300 au continuat să fie disponibile, deoarece multe
piețe și-au bazat impozitarea pe
dimensiunea motorului. Modelele
1.500 au primit frâne cu disc pe față.
De-a lungul vieții Broscuței, aceasta
a fost echipată cu motorul în spate,
unde era și tracțiunea, iar transmisia
era manuală, în patru trepte. Din 1961,
VW a oferit o cutie opțională, semiautomată, Saxomat.
Ulterior, în anii ’70 a urmat și un
face-lift optic, îmbunătățiri tehnice, dar
anii de „glorie” apuneau. În Germania,
producția a scăzut treptat și a fost stopată în 1978. Fabricarea legendarei
mașini, însă, nu încetat complet, ci doar
în Germania. Broscuța, în forma sa clasică, a continuat să fie produsă în Mexic
până în 2003. Mașina a rămas, însă,
un reper pentru iubitorii de automobile
clasice, fiind unul dintre cele mai populare modele produse vreodată. În
total, între 1938 și 2003 s-au produs
aproximativ 22,5 milioane de unități. Iar
dacă acesta nu este succes...

PREZENTARE

La începutul anilor ’60, Beetle a
fost introdusă și pe piața din Statele
Unite ale Americii, unde a reușit să
câștige multă popularitate, în ciuda
reticenței inițiale a americanilor, cărora
le reamintea de al Doilea Război
Mondial.

Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro

sursa: wikipedia.com
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Î N T R E BA R E A LU N I I

Sp u n e - ț i p ă r e r e a !

Despre contestarea
amenzilor
Apreciați că merită să investiți timp și bani în contestarea
amenzilor pe care le considerați incorecte?

1.

Da. Contestăm amenzile pe
care le considerăm incorecte,
inclusiv din cauza cuantumului
stabilit de inspector. Rezultatele
obținute în instanță au dovedit că

am avut dreptate să investim în
această direcție.
Luăm în calcul și această
variantă, chiar dacă nu am
contestat până acum amenzile primite.

2.

O amenințare reală!

58%

dintre cei care au răspuns la
întrebarea lunii aprilie
„Credeți că votarea Pachetului
Mobilitate 1 în Parlamentul European va afecta firmele
de transport românești?” au considerat că, o dată intrat
în vigoare, pachetul de acte normative va reprezenta
„lovitura de grație” pentru multe firme românești.
Chiar dacă nu la fel de pesimiști, alți 25% dintre

3.

Nu. Nu merită să contești
amenzile.

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

respondenți apreciază că societățile de transport vor fi
obligate să își adapteze activitatea și majorarea
costurilor va fi inevitabilă. Însă tarifele de
transport se vor majora, acoperind diferențele.
Numai 17% cred că, la fel ca și în cazul altor legi,
firmele românești vor găsi soluțiile birocratice corecte,
fără a fi obligate să își modifice în mod dramatic
modelele de business.

Romanian
PASSENGER
Transport Company of the Year 2014

Transport
Company
of the Year
2014

Editor General
Meda Iordan
meda.iordan@ziuacargo.ro

Redactor Șef
Radu Borcescu
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Redactori
Magda Severin
magda.severin@ziuacargo.ro
Raluca Mihăilescu
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

74

Secretar General de Redacție
Alexandru Stoian
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

FOTO-VIDEO: Jean-Mihai Pâlșu
Director Publicitate
Violeta Burlacu
violeta.burlacu@ziuacargo.ro
Tel.: 0726.910.277

DTP și PRE-PRESS
Top O’Rush Graphic Design

2015
Revistă editată de
ZC Trans Logistics Media

2016
Adresa redacției:
Bd. Timișoara, nr. 92, Sector 6,
București.

Tel.: 0771.311.796
www.ziuacargo.ro
redactie@ziuacargo.ro
ISSN 2069 - 069X

........................................................................................................................................................ mai 2019

