Cadouri periculoase
E
Atât la „județene”, cât și la „interjudețene”,
transportatorii au primit mult dorita prelungire a
valabilității licențelor... pe patru ani! Este o reușită
la care puțini sperau. Probabil, nicio persoană realistă nu putea anticipa un asemenea deznodământ,
cu doar un an în urmă. Dimpotrivă, cele mai sumbre
scenarii erau vehiculate. Transportul regulat național
urma să se dezintegreze brutal, în urma unei licitații
care, de fapt, urma să se transforme într-un carnagiu – un război total, în care nu se iau prizonieri.
Deși cam sumbră, imaginea nu era irațională, iar
majoritatea operatorilor de transport au privit cu
îngrijorare (este cel mai blând cuvânt pe care l-am
găsit) desfășurarea „ostilităților”. Pentru că da, a
fost vorba despre ostilități, ce au culminat cu întreruperea dialogului între Ministerul Transporturilor
și reprezentanții transportatorilor, pentru câteva
luni. Discuțiile s-au purtat prin intermediul presei
și... nu a fost prea bine.

Este frumos și corect ca fiecare parte să își exprime punctul de vedere, inclusiv public, dacă este
necesar. Însă, când în spate sunt multe detalii tehnice, care chiar sunt importante în luarea unei decizii corecte... cei neimplicați direct vor înțelege
doar lucrurile simple – „niște firme de transport,
care au monopol pe anumite curse, nu vor să
investească în înnoirea parcului auto și nici nu
acceptă concurența...”
Sigur, există explicații: faptul că suntem la finalul
unui ciclu, lipsa de predictibilitate, pirateria, scăderea fluxurilor de călători, puterea de cumpărare
slabă a majorității călătorilor etc. Dar cine are timp
pentru a înțelege în profunzime fenomenul?
În fine, până la urmă s-a schimbat ministrul
Transporturilor (firesc, având în vedere că puțini
miniștri ai Transporturilor rezistă un an de zile –
statistica este imbatabilă) și discuțiile au repornit
cu noul ministru... iar din cea mai neagră groapă
în care fuseseră aruncați, transportatorii de călători
s-au trezit pe cel mai înalt pisc al reușitei –
prelungire pe 4 ani, fără nici o obligație...
„Oare câți membri de partid au transportat ca
să primească acest cadou?”, m-a întrebat un cunoscut. Am încercat să îi explic că nu despre asta
este vorba, că prelungirea era singura opțiune decentă în acest moment... Pentru el, însă, toată
această poveste suna ca o altă „potlogărie”
specifică României anilor ‘90 și început de 2000.
„Când a făcut Statul cadouri unor firme fără să
ceară nimic în schimb? Cu siguranță, există și o
latură a intereselor ascunse!”, a conchis el. Și cu
asta discuția s-a încheiat. El a rămas cu ideile lui,
iar eu... Mi-am amintit cum îmi spunea cineva că
„mai binele” este dușmanul „binelui”.

EDITORIAL

ditorialul lunii iulie este dedicat transportului
de călători. Nu pentru că este vară și gândurile ne zboară la vacanță și călătorii, ci pentru că, luna aceasta, s-a încheiat o epopee ce a
implicat transportul regulat național de călători. O
epopee care, în ultimele 18 luni, a atins cote dramatice.
Însă totul este bine când se termină cu bine...
sau nu?

poveste a stat „pe muchie de cuțit”. Toate scenariile
au fost deschise și rezultatul final reprezintă o realizare incontestabilă a patronatelor, care au reușit,
să o recunoaștem, imposibilul. Strategia a fost una
extrem de complexă și dificilă. Păstrarea unității în
rândul membrilor, dialogul cu autoritățile, protestele
și, uneori, așteptarea, toate au reprezentat provocări
pe care asociațiile au știut să le gestioneze pentru
un rezultat final cu adevărat spectaculos.
Însă imaginea generală a transportatorilor de
călători a avut de suferit.
Este greu de crezut că va mai exista vreun ministru sau guvern care să accepte prelungirea acestei situații. La prima vedere, transportul național
regulat de călători nu are un viitor roz. Prins într-un
sistem care nu permite dezvoltarea firească nici
pentru firme și nici pentru calitatea serviciului, în
general, presat de nevoile în schimbare ale călătorilor și agresat de soluții de transport mult mai
flexibile (noi aplicații tehnologice, piraterie sau
transporturi mascate ca ocazionale)...
În aceste condiții, descurajarea operatorilor de
transport este firească – unii se extind pe alte segmente de transport, iar alții așteaptă, pur și simplu,
sfârșitul.
Dacă mai există o speranță... Imposibilul a fost
realizat având la bază două componente principale
– unitatea și forța/inteligența patronatelor.
Astăzi, însă, nu se mai pune problema de a bloca ceva, ci este nevoie de a construi, de a imagina
o continuare pentru transportul regulat de călători. Iar
„imaginea” trebuie să reprezinte o componentă a
noului scenariu. Astfel, calitatea serviciului de transport
și o formă concurențială corectă nu pot lipsi.
Știu ce veți spune: „Nu vor reuși! În România,
când cineva îți aruncă un os, îl rozi până nu mai
rămâne nimic pe el.”

Prelungirea pe 4 ani este mult mai bună decât
una pe unul sau doi ani, însă imaginea...

Dacă este așa, în patru ani nu va mai rămâne
mare lucru din transportul regulat de călători.

Era de așteptat să apară mulți „comentatori”
care să vorbească despre spăgi și implicarea transportatorilor în politică în calitate de motive principale
ale acestei prelungiri, dar realitatea este că întreaga
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Împreună mișcăm lucrurile!
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CUGETARE
„Aud și uit, văd și țin minte,
fac și înțeleg.”
Proverb chinezesc

ȘTIRI

EXAMENE CPC, ÎN ENGLEZĂ ȘI SPANIOLĂ
Uniunea Națională a
Transportatorilor Rutieri din
România salută, printr-un
comunicat, adoptarea, de
către ministrul
Transporturilor, Răzvan Cuc,
a Ordinului 953 din 18 iunie
2019, prin care cursurile de
formare continuă, în vederea
obținerii certificatelor de
calificare profesională
continuă – CPC, pentru
transport rutier de marfă
și/sau de persoane, pot fi
organizate și în limba engleză
sau limba spaniolă. „Această
măsură, adoptată recent de
România, va permite firmelor
de transport rutier românești
să angajeze legal șoferi
profesioniști străini din afara
UE, prin posibilitatea formării
și examinării șoferilor străini
în limba engleză sau spaniolă,
pentru obținerea atestării
profesionale obligatorii
conform legislației naționale

AUTORIZAȚII PENTRU
CARNETELE TIR

Președintele ANAF a emis Ordinul
1.503/2019 privind Normele tehnice
de acordare a autorizațiilor pentru
utilizarea carnetelor TIR, în
conformitate cu Codul vamal al UE.
Condiții de autorizare: persoanele
fizice și juridice nu trebuie să aibă
restanțe la impozite, taxe,
contribuții – inclusiv contribuțiile
individuale ale salariaților și orice
alte venituri bugetare, cu excepția
celor eșalonate și/sau reeșalonate
la plată, precum și a celor
suspendate; nu înregistrează
debite față de autoritatea vamală;
nu sunt în insolvență, în
reorganizare ori lichidare judiciară,
sau nu figurează în evidența
specială și/sau în lista
contribuabililor inactivi; nu au comis
abateri grave sau repetate
împotriva legislației vamale sau
fiscale.
Cererea de autorizare se depune,
prin intermediul asociației garante,
la direcția regională vamală și va fi
însoțită de licența de transport sau,
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Răzvan
Cuc

și europene. Aceasta este
prima propunere adoptată
dintr-o serie de măsuri
înaintate de UNTRR către
Guvern și Ministerul
Transporturilor, pentru
rezolvarea crizei acute de
șoferi profesioniști și pentru
ca transportatorii români să
rămână competitivi pe piața
europeană. Conform datelor
publicate anul acesta,
meseria de șofer e la mare
căutare în România,
înregistrându-se 45.500 de
oferte de muncă pentru șoferiservicii auto-curierat”, susțin
reprezentanții UNTRR.

după caz, de certificatul de
transport în cont propriu, în copie,
pentru vehicule cu MTMA mai mare
de 3,5 t. Totodată, se depune o
declarație pe propria răspundere,
cu dovada experienței (de
exemplu, copiile scrisorilor de
trăsură CMR aferente acestora), ori
dovada capacității de a efectua cu
regularitate transporturi
internaționale (de exemplu, o
estimare a operațiunilor pentru anul
viitor), în situația în care persoana
deține numai vehicule cu masa mai
mică de 3,5 t.

POLONIA A ADERAT
LA E-CMR
Adoptarea de către Polonia
a scrisorii de trăsură
electronică (e-CMR) servește
drept un nou impuls pentru
operațiunile de transport digital din
Europa. Asta cu atât mai mult cu
cât, de curând, state precum
Finlanda, România, Belarus și
Tadjikistan au încheiat aderări la
e-CMR. Schimbarea centrală către
o desfășurare a proceselor fără
hârtii în industria europeană a
transporturilor oferă avantaje
semnificative, reduceri ale
costurilor prin schimb de date mai
rapid și mai transparent, sporirea
eficienței și competitivității pe piața
internațională.

CONTRACTUL PENTRU,
7 KM DIN CENTURA
BUCUREȘTI, REZILIAT

CNAIR a reziliat contractul de
modernizare a 8,7 km din Centura
București, situat între Autostrada
A1 și DN7 (Chitila), după ce
Asocierea Delta ACM 93 & Azvirt
LLC & Maxidesign a abandonat
șantierul, deschis în urmă cu 6 ani.
„După mai multe întârzieri
imputabile Antreprenorului,
progresul fizic în șantier a ajuns la
86,5% în luna noiembrie 2018,
însă, de atunci, acesta nu a mai
derulat nicio activitate. În plus, s-a
observat că lucrările efectuate în
anii anteriori au început să se
degradeze”, a argumentat CNAIR.
Constructorului i se vor percepe
penalități de întârziere, i se va
reține garanția de bună execuție, în
cuantum de 10% din valoarea
contractului, și i se va emite un
certificat negativ, care nu îi va mai
permite să mai participe la licitații
publice în România sau în alt stat
membru al Uniunii Europene, timp
de 3 ani. Proiectul, 106,6 milioane
de lei, fără TVA, cofinanțat din
fonduri europene nerambursabile,
presupune configurarea la 4 benzi
a acestui sector de drum național,
reabilitarea a 2 poduri și pasaje și
construirea a 4 poduri și pasaje noi.

CONSTRUCTOR PENTRU
PASAJUL OLTENIȚA
Compania Itinera este cea care
este responsabilă de proiectarea și
execuția lărgirii la 4 benzi a
Centurii de Sud a Municipiului
București, între autostrăzile A2 (km
23,6) și A1 (km 55,5), Lot 1, plus
amenajarea nodului rutier
suprateran deasupra Centurii
București-DN4 (Oltenița), între km
29,5-km 33. Valoarea contractului
este de aproximativ 170 de
milioane de lei, fără TVA.
Proiectarea va dura 6 luni iar
execuția 24, cu o garanție a
lucrărilor de 120 de luni. Nodul
rutier va avea o lungime de
aproximativ 800 m pe direcția
București, care se va termina cu
un sens giratoriu, și de aproximativ
650 m pe direcția Oltenița, care se
va termina tot cu un sens giratoriu.
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ȘTIRI

MAI MULTE VEHICULE COMERCIALE NOI, ÎN UE
Înmatriculările de vehicule
comerciale noi au crescut în
Uniunea Europeană, în luna
mai, cu 8,5% față de aceeași
perioadă din 2018, ajungând la
un volum total de 230.357 de
unități, potrivit datelor
comunicate, în 25 iunie, de
Asociația Constructorilor de
Automobile din România
(ACAROM), membră ACEA. În
primele cinci luni din 2019,
înscrierile în circulație ale
vehiculelor comerciale noi au
atins un nivel de 1.102.276 de
unități în Uniunea Europeană,
cu 6,5% mai mari față de
perioada similară din 2018.
În perioada ianuarie-mai 2019,
topul țărilor europene este
condus de Franța, cu 233.909
unități (+7,7%), Marea Britanie,
cu un volum de 182.653 de
vehicule comerciale (+7,9%) și
Germania, cu un volum de
174.438 de unități noi
înmatriculate (+14,7%). Pe
segmente, înmatriculările de
vehicule comerciale ușoare

PRIMA MISIUNE PENTRU
VERA

Autovehiculul autonom și electric
Vera, de la Volvo Trucks, se
pregătește pentru prima sa misiune:
transportul mărfurilor într-un flux
conectat și repetitiv, de la un centru
logistic al DFDS, către un terminal
portuar. Noua colaborare reprezintă
un prim pas către utilizarea
conceptului Vera în operațiuni de
transport reale și dezvoltarea
potențialului acestuia pentru alte
activități similare.
În 2018, Volvo Trucks a prezentat
prima sa soluție electrică, conectată
și autonomă, concepută pentru
misiuni repetitive în centre logistice,
fabrici și porturi. Vera este potrivit pe
distanțe scurte, transportând, cu
mare precizie, volume mari de
mărfuri. „Acum avem ocazia de a
utiliza Vera într-un cadru ideal și de
a-i dezvolta în continuare potențialul
pentru alte operațiuni similare”,
spune Mikael Karlsson,
vicepreședinte Autonomous

8

(sub 3,5 t) au ajuns la 908.291
de unități, consemnând o
creștere de 5,9%, vehiculele
comerciale medii (între 3,5 și
16 t) au reprezentat un volum
de 176.548 de unități
înmatriculate (în creștere cu
9,6%), iar vehiculele
comerciale grele (peste 16 t)
un volum de 143.694 de unități
înmatriculate (în creștere cu
8,6%). Înmatriculările pe
segmentul microbuzelor și
autobuzelor au ajuns la 17.437
de unități, în creștere cu 4,2%
față de perioada similară din
2018. În România, au fost
înmatriculate 11.495 de
vehicule comerciale noi, în
creștere cu 8,7% față de
primele cinci luni din 2018.

Solutions la Volvo Trucks.
Obiectivul este de a implementa un
sistem conectat, format din mai
multe vehicule Vera, monitorizate
de la un turn de control, pentru a
asigura un flux continuu și constant.
Soluția autonomă de transport va
trece, în continuare, printr-un
proces de dezvoltare în ceea ce
privește tehnologia, managementul
operațiunilor și adaptările de
infrastructură, înainte de a deveni
pe deplin operațională. Mai mult, se
vor lua măsurile de siguranță
necesare pentru a satisface
cerințele privind impactul social,
pentru a asigura o tranziție sigură
către soluțiile autonome de
transport.
Iată datele pe scurt:
• Misiunea – transferul containerelor
de la centrul de logistică al DFDS
din Göteborg la un terminal portuar
în funcție de capacitatea solicitată.
• Sistemul autonom este monitorizat
de un operator de la un turn de
control care este, de asemenea,
responsabil pentru transport.
• Soluția este potrivită pentru fluxuri
repetitive cu o viteză maximă de
până la 40 km/h.
• Adaptările de infrastructură fac
parte din obiectivul de implementare
a sistemului de transport complet,
inclusiv a porților automate la
terminale.

TECHMASTERS
TRUCKS 2019
Mercedes-Benz România a derulat
etapa națională a competiției
TechMasters Trucks 2019, ce
desemnează cei mai buni
tehnicieni de service din rețeaua de
parteneri și centre autorizate
Mercedes-Benz.
În finala națională, organizată
pe 13 iunie, la Centrul de Training
al Mercedes-Benz România, s-au
calificat 20 de tehnicieni, care au
parcurs mai multe probe practice și
teoretice, ce au urmărit evaluarea
și testarea competențelor la nivelul
unui spectru larg de specializări –
de la consultanță de service, până
la activitatea efectivă de
mentenanță și service. „Am pregătit
cu atenție probele la care au fost
supuși finaliștii, urmărind
îndeaproape structura concursului
internațional. În cadrul evaluării
practice, participanții au fost
provocați cu jocuri de rol și exerciții
de rezolvare practică a
operațiunilor de service. De
exemplu, tehnicienii de diagnoză
au avut de identificat, în decursul a
60 de minute, un defect instalat pe
autocamion. Evaluatorii au urmărit
atât corectitudinea acțiunilor
specifice, cât și modul în care
standardele înalte ale
Mercedes-Benz sunt transpuse în
asigurarea calității serviciilor”, a
declarat Adrian Nițu, trainer la
Centrul de Training al
Mercedes-Benz România.
În urma etapei naționale, au fost
aleși cei mai buni 4 specialiști care
vor reprezenta România la Global
TechMasters Truck 2019: Dan
Bleahu (consilier service), Bogdan
Dumitru Mihăilă (specialist piese de
schimb și accesorii), Adrian
Oprișor-Pitu (tehnician de
diagnoză) și Adrian Ionuț Mușoaie
(tehnician de mentenanță).
Acestora li se va alătura trainer-ul
Adrian Nițu.
România va participa, pentru a
doua oară, la competiția Global
TechMasters Truck. Echipele
naționale sunt formate din 5
membri și au în componență un
consilier de service, un consilier de
vânzări pentru piese de schimb și
accesorii, un tehnician de diagnoză
și un tehnician de mentenanță,
respectiv un antrenor.
Global TechMasters Truck 2019 va
avea loc între 22-24 octombrie, la
Stuttgart. Românii se vor confrunta
cu alte 11 echipe de specialiști din
Austria, Brazilia, China, Elveția,
Finlanda, Germania, Grecia, Italia,
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Autonomia – cea mai
bună metodă de
motivare
În 2014, Dumagas a trecut printr-o situație aproape imposibilă...
iar echipa a fost cea care a salvat-o. Am discutat despre metodele
utilizate pentru menținerea și întărirea eficienței echipei cu
Mircea Vlah, director general al companiei.
Ziua Cargo: Care este
procesul de luare a
deciziilor majore în cadrul
companiei?
Mircea Vlah: Când avem mai
multe variabile și nu știm ce să alegem, metoda mea favorită este să ne
strângem împreună. Fiecare trebuie
să își spună părerea și să căutăm
adevărul împreună. Este așa zisa metodă Einstein de găsire a adevărului.
Când ai foarte multe variabile, le scrii
pe un flipchart, toată lumea privește
și fiecare descoperă o bucățică de
adevăr. După o oră de discuții, apare
toată „fișa”.
Am dezvoltat și alte metode, în
funcție de dificultatea deciziei și mărimea proiectului.
De exemplu, o decizie foarte importantă, în această perioadă, este legată de creșterea flotei. Pe lângă procesul de înnoire a flotei am decis
creșterea acesteia cu 30 de unități, pentru transportul internațional, unde se înregistrează cea mai mare presiune.
Este o zonă foarte impredictibilă,
cu multă presiune pe cost, pe legislație...
În acest caz, am utilizat metoda
„PreMortem”. Echipei i se spune să-și
imagineze că este, acum, ceva în viitor
– să spunem 12 luni de acum. Ceea
ce vedem este teribil. Planul a fost un
dezastru. Fiecare persoană din ședință
are următoarele două minute pentru a
scrie toate motivele pe care le poate
gândi, să explice ce a mers prost. După
ce au trecut cele două minute, facilitatorul surprinde ceea ce membrii echipei
au scris – un plan pentru eșec. În acest
mod, putem descoperi hibe sau potențiale scăpări pe care nu le-am văzut la
început, în entuziasmul stabilirii planului
de investiții.
Practic, ne-am imaginat că, după
un an de la achiziția noilor camioane,
se dovedește că această decizie a
fost una proastă. Fiecare membru al
echipei își imaginează un dezastru
absolut, după care ne reîntâlnim și
discutăm încă o dată dacă să luăm
sau nu decizia.

Mircea Vlah

Cum mențineți eficiența
echipei manageriale
(atmosferă în companie
și pasiune)?
Pasiunea o menținem prin autonomie. Echipa pe care o conduc are o
autonomie foarte ridicată. Fiecare director de linie de business își ia propriile decizii. Ne consultăm în cazul
investițiilor, însă, în managementul operațional, ei sunt cei care iau deciziile.
Autonomia acordată middle management-ului și top management-ului
are un impact important asupra motivării echipei Dumagas. Practic, este
un echilibru între autonomie și responsabilitate, iar atunci când ai oameni
care își asumă responsabilități, știi că
ai lângă tine o echipă bună. Echipa
este cel mai important lucru într-o
companie.
Ședințele sunt importante
dar, de multe ori,
ineficiente... Cum evitați
această capcană?
Ședințele sunt ineficiente dacă nu
planifici agenda acestora din timp,
dacă nu măsori și nu cuantifici rezul-

tatele. De asemenea, trebuie stabilit
un timp de desfășurare a ședințelor și
respectat acest program.
Fără ședințe, nu poți afla care sunt
problemele mari și mici cu care se
confruntă colegii și trebuie să asiguri
un cadru ușor formal în care fiecare
să spună unde se găsește și ce a
făcut, pentru ca toți colegii să știe ce
se întâmplă, inclusiv pe celelalte linii
de business.
Este foarte greu și ineficient să
vorbească doar directorul sau șeful
mare și ceilalți să fie informați exclusiv
de către acesta. Practic, ar fi ca un
centru gravitațional și unica sursă de
informare în companie...
Care este misiunea
directorului general
Dumagas?
Directorul general este arbitru,
face strategie, networking și asigură
echilibrul. Iar echilibrul se poate pierde, mai ales în perioadele grele. Când
există multe probleme și apar numeroase tensiuni, atunci se vede dacă
managerul general menține echilibrul
și toată echipa rămâne în barcă, își
păstrează cumpătul și păstrează direcția de acțiune.
Se schimbă metodele de
motivare, pentru viitor?
Metodele de motivare se modifică
permanent, indiferent că discutăm de
șoferi sau oameni de la birou. Resursa
umană reprezintă o preocupare principală pentru toată lumea, având în vedere criza profundă în care ne găsim.
Iar criza de resurse umane poate
duce foarte ușor la o criză în economie. Practic, companiile și managerii
se gândesc, astăzi, de două ori înainte
să realizeze o investiție, iar acest lucru
nu are cum să nu afecteze economia.
Încercăm să menținem motivați
oamenii pe care îi avem și să obținem
împreună rezultate cât mai bune, să
creștem în actualele condiții de piață.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

...................................................................................................................................................... iulie 2019

PIAȚĂ ȘI COMPANII

O afacere
pentru curajoși
Cum intri pe piața de transport de bunuri de valoare? Este o piață
închisă? Merită să investești? Și... până la urmă... ce contează?
Sunt întrebări la care am încercat să găsim răspunsurile relevante,
cu ocazia conferinței Ziua Cargo de la Poiana Brașov. Alături de
noi am avut clientul, transportatorul și specialistul internațional în
probleme de securitate.

C

e vrea, în primul rând, clientul care are de transportat bunuri de valoare? „Noi, întotdeauna, am
transportat bunuri de valoare, iar, din această
perspectivă, este foarte important să te asiguri, pe tot
canalul de value chain, că bunurile ajung unde și când
trebuie”, a afirmat Gino Laios, manager corporate security
EU region and supply chain security (global) Philip Morris
International.
De obicei, dacă apar probleme în timpul transportului,
percepția generală este aceea că încărcătura este asigurată, iar daunele nu sunt semnificative, în acest context.
Lucrurile nu stau, însă, tocmai așa.. „Din perspectiva clientului, asigurarea nu rezolvă problema pentru că, la sfârșitul
zilei, costurile de înlocuire a acelui produs sunt mult mai
mari decât ceea ce poate acoperi asigurarea. Din păcate,
este un element pe care nu îl iau în calcul toți clienții. Noi
o facem, însă”, a explicat Gino Laios. De altfel, acesta este
motivul pentru care, în momentul demarării unei colaborări
cu un cărăuș, reprezentanții Philip Morris International
acordă atenție unor aspecte suplimentare, la fel de importante precum tariful de transport. Altfel spus, un transportator
potrivit pentru Philip Morris este unul care poate asigura
un nivel cât mai ridicat de securitate.

Care este perspectiva
transportatorului?
Ce diferențiază transportul de mărfuri generale de furnizarea de servicii în domeniul produselor de mare valoare?
„Este vorba despre utilizarea de sisteme speciale de urmărire și de control, despre implementarea și aplicarea de pro-
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Gino
Laios:
„Cei care fac
transport de bunuri
de valoare pot
certifica faptul că
beneficiile depășesc
nivelul investițiilor
necesare pentru a te
califica să furnizezi
servicii de transport
pe acest segment.
La sfârșitul zilei,
companiile care
reușesc să rămână
în piață și să facă
lucrurile așa cum
trebuie sunt cele
care gândesc pe
termen lung. Noi
încercăm să lucrăm
cu astfel de
parteneri”.

cese și proceduri, despre planificarea cursei, însoțită de o
analiză de risc pe rute și pe parcări, pe tot lanțul de transport, chiar de dinainte de a fi urcat marfa în camion și până
la descărcare. Este vorba despre oameni, despre training-uri,
despre monitorizare”, a explicat Codruț Munteanu, security
manager Vio Trans Grup, singura companie cu capital 100%
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românesc certificată TAPA TSR 1. În opinia specialistului în
securitate, toate procesele trebuie derulate ținându-se cont
de două elemente extrem de importante. Primul este security
awareness – adică să creezi în companie o conștientizare
a conceptului de securitate. Cel de-al doilea, live security, înseamnă că în tot ce faci trebuie să ții cont ce ceea ce
înseamnă securitate. Adică nu numai să întocmești documentele necesare, ci și să respecți ceea ce ai scris acolo, iar, în
orice proces nou dezvoltat, securitatea trebuie să facă parte
integrantă.
Există, însă, și capcane...
„Atunci când mă gândesc la capcane, nu pot să nu
vorbesc despre încredere, pentru că, pe această linie de
business, liantul principal dintre clientul și furnizorul de
transport este tocmai încrederea, care, din păcate, se
câștigă greu și se pierde ușor”, a apreciat Ionel Popa,
Ambasador TAPA PSR.
În acest context, un exemplu concret poate fi mai grăitor
decât orice altceva. Ionel Popa s-a oprit asupra unui incident
petrecut în Slovacia. Un camion a fost deturnat și apoi ars.
În urma investigațiilor, s-a ajuns la concluzia că șoferul era
implicat. În timpul anchetei, reprezentanții poliției i-au propus
o înțelegere care îl scutea de închisoare, dar s-au lovit de
un refuz categoric. Punctul de vedere al conducătorului
auto a fost foarte clar. O dată aflat în libertate, o înțelegere
cu poliția însemna un final nefericit pentru el și familia lui.
În schimb, după 3 ani de închisoare, viața lui va putea
continua normal, în condițiile în care își va putea asigura,
păstrând tăcerea, o sumă importantă de bani, aproximativ
cât prețul unui apartament. „Atunci când ai de-a face cu
astfel de oameni, încrederea este cea care se pierde într-o
secundă. Pentru tine, ca furnizor de servicii de transport,
dacă te confrunți cu un astfel de incident, unde se demonstrează că șoferul a fost implicat, nu te poți numi o companie
care face tot ce poate pentru a-și securiza transportul”, a
subliniat Ionel Popa.

Care este, de fapt, valoarea
pierderii?
O întrebare esențială atunci când lucrezi în domeniul
produselor de valoare. Specialiștii în domeniu afirmă foarte
clar că asigurarea nu oferă datele corecte privind pierderile
reale. „Există un grup de lucru internațional pe supply chain
security. De altfel, alături de ceilalți producători din industria
tutunului, suntem coautori ai regulilor TAPA TSR (n.r. regulile
care stau la baza certificării TAPA în transporturi rutiere)”,
a arătat Gino Laios, precizând că, în cea mai simplă va-

Ionel Popa:
„La nivelul TAPA, există un studiu potrivit căruia
impactul real al unui incident ar trebui calculat ca
reprezentând de la 4 până la 6 ori valoarea bunurilor
pierdute.”

riantă, poți calcula valoarea unui bun în funcție de valoarea
de pe piață. „De exemplu, atunci când vorbim despre dispariția unui camion cu telefoane mobile, valoarea adevărată
a camionului respectiv nu este reprezentată de valoarea
de producție, ci de pierderea în vânzări, de unde trebuie
să te întorci și să calculezi cât a costat transportul, încărcarea, producția etc. Dacă s-a pierdut un camion cu telefoane în valoare de 2 milioane de euro, pierderi de încă
50% se pot adăuga ușor”, a explicat el. De obicei, cu toții
se așteaptă ca pierderile să fie acoperite prin asigurare,
dar nu este vorba numai de atât, este vorba despre faptul
că poți rata vânzări, iar în anumite industrii produsele respective pot face diferența în cota de piață. Dar iată un
exemplu grăitor.
„Camionul cu telefoane despre care vorbea Gino a dispărut în Milano. Momentul incidentului – exact înainte de
sărbătorile de Crăciun. Producătorul de telefoane a pierdut
marfa, clienții din Italia nu și-au primit telefoanele, iar una
dintre marile companii de telecomunicații, care s-a promovat
oferind telefoanele respective la prețuri atractive în perioada
sărbătorilor, a ratat campania. Clienții care nu și-au primit
telefoanele se vor gândi de două ori înainte de a mai achiziționa un produs purtând marca respectivă”, a completat,
printr-un exemplu, ambasadorul TAPA PSR.
Altfel spus. în cazul unei pierderi de 2 milioane de euro
impactul real este, în cel mai fericit caz, de 8 milioane de
euro.
De multe ori, lucrurile sunt privite superficial. „Există o
percepție greșită potrivit căreia mie nu o să mi se întâmple
niciodată. Este o cultură total periculoasă și este caracteristică inclusiv prestatorilor de servicii”, a atras atenția
managerul corporate security Philip Morris International.
În opinia lui Gino Laios, cea mai mare capcană în care poți
cădea este aceea de a nu continua să îți auditezi procesul
și furnizorul.

Auditul contează

Codruț Munteanu:
„Un risc foarte mare provine din tendința de a
subestima ceea ce înseamnă securitatea. Chiar dacă
sistemul este greu de implementat, drumul ales trebuie
urmat cu atenție. În final, avantajele sunt mari.”
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„În privința auditului, vreau să precizez că este vorba
despre un parteneriat și nu despre cine controlează pe
cine și despre cine este șeful, sau de a te prinde că nu
respecți contractul etc. Chiar și atunci când lucrurile
funcționează perfect, se poate întâmpla ca, în cazul unei
verificări, să identifici defecte și, de obicei, cele mai mici
lucruri fac diferența. De exemplu, un buton de panică pe
care nu l-ai testat și al cărui contact nu merge poate
însemna diferența între viață și moarte”, a continuat el.
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TAPA, în luptă cu pierderi de
miliarde de euro

Managerul de securitate a recunoscut că, în activitatea pe
care o desfășoară, s-a lovit de destul de multe evenimente.
„Întotdeauna, când apar evenimente, prima întrebare pe
care o pun este dacă șoferul este în regulă. Din păcate,
am înregistrat incidente, în cadrul cărora șoferii au avut de
suferit lucruri grave. Din fericire, în unele cazuri am putut
evita să nu fie extrem de grave tocmai pentru că sistemele
de atenționare funcționau. Partenerul nostru din zona
logistică a recunoscut, în acest context, că este esențial
să fii foarte precaut în ceea ce verifici.”

Cum arată piața
Din perspectiva TAPA, cifrele sunt seci, arătând locul
liber pe care îl lasă piața autohtonă pe zona transportului
de bunuri de valoare. În condițiile în care organizația are
1.200 de membri în Europa, numai 4 companii membre
provin din România. De asemenea, la nivel european sunt
aproximativ 1.500 de companii certificate TAPA. Doar 10,
în România. „Când piața se stabilizează, când pare destul
de greu să faci diferența, iar lupta se duce la nivelul
prețurilor, trebuie să vii cu altceva. Trebuie să vii cu inovație,
calitate, securitate... Poate că ar fi timpul ca și piața din
România să meargă și spre zona de securitate, a transporturilor de bunuri de valoare”, a subliniat ambasadorul
TAPA TSR.

Începe greu colaborarea dintre
cărăuș și client?
Da. Pentru că este vorba despre încredere. „Vorbim
despre zeci de milioane de euro care sunt în custodia
cărăușului, în fiecare zi, pentru că poți încărca 10, 20 sau
50 de camioane”, a explicat managerul de securitate al
Vio Trans Grup, menționând că, în această piață, nu greșești
decât o singură dată. Pentru simplul fapt că este foarte mică,
iar producătorii se cunosc între ei. O singură neglijență
poate însemna finalul pentru un întreg business.
O piață pentru cei curajoși, potrivit lui Gino Laios, dar...
nu o piață închisă. „Cei care vor să abordeze acest segment
trebuie dă facă anumite alegeri. Clienții aleg, la rândul lor,
furnizorii, atunci când decid să presteze un serviciu corect.
Piața poate fi dezvoltată, iar România, prin transportatori
precum Vio Trans Grup, a demonstrat că reprezintă o
variantă de luat în calcul. Experiența Vio Trans Grup arată
că se poate și eu, în calitate de client, pot spune că vă încurajez, pentru că piața nu trebuie decât accesată”, a concluzionat managerul corporate security EU region and
supply chain security (global) Philip Morris International.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro

iulie 2019

WebEye
introduce
abonamentul
telematic lunar
V-ați gândit cum ar fi să aveți acces
la un serviciu telematic ca la servicii
uzuale, cum ar fi cele de utilități sau
de telefonie mobilă, doar pe baza
unui abonament lunar? Fără costuri
inițiale de achiziție a echipamentelor
telematice, de livrare și instalare?

S

ă știți efectiv
fiecare mișcare a flotei
plătind un simplu abonament, și nu un
pachet de servicii? Și
toate acestea... fără
limită de garanție.
WebEye, lider
pe piața telematică,
a lansat, în al doilea trimestru al acestui an, noul serviciu
Telematics-as-a-Service (TaaS), care simplifică activitatea
companiilor și le ajută să economisească până la 800 de
euro/vehicul, în comparație cu modelul tradițional de taxare.
„Tehnologia avansează într-un ritm amețitor, se înmulțesc dispozitivele mobile și rețelele 4G, iar principala
misiune a WebEye este să își ajute clienții să își eficientizeze operațiunile. Noul serviciu pe bază de abonament
lunar este un instrument modern de eficientizare a activității
unei flote, fiind accesibil pentru toate companiile, nu doar
pentru cei mai mari jucători din industrie”, a spus Levente
Gall, director general WebEye CEE.

CAMIOANE ȘI SERVICII

Potrivit Uniunii Europene, furtul de produse de mare
valoare, cu risc ridicat, care se deplasează în lanțurile
de aprovizionare din Europa, generează pierderi care
depășesc 8,2 miliarde de euro pe an. Amenințările sunt
în creștere, iar atacurile devin din ce în ce mai violente.
TAPA (Transported Asset Protection Association) este
un forum unic, care unește producători mondiali,
furnizori de logistică, transportatori de marfă, precum și
instituții care acționează în zona de securitate, având ca
obiectiv comun reducerea pierderilor din lanțurile
internaționale de aprovizionare. Asociația include multe
dintre cele mai importante branduri din lume, precum și
furnizorii de servicii logistice și de transport cu vânzări
anuale combinate de peste 900 de miliarde de dolari.

800 DE EURO/VEHICUL –
ECONOMII

Accesibil indiferent de nivelul
parcului
Prin noul sistem introdus de WebEye, se facilitează
accesul tuturor transportatorilor la telematică, indiferent
de dimensiunea afacerii și a parcului auto deținut. Iar acest
lucru este posibil pentru că, în primul rând, sunt eliminate
cheltuielile cu livrarea și instalarea echipamentelor telematice, care puteau fi prohibitive pentru unele companii mai
mici, blocându-le accesul la servicii moderne de monitorizarea a flotei. În plus, noul sistem de servicii Telematicsas-a-Service al WebEye elimină restricții privind garanția
(care era, până acum, de 24 de luni). Garanția este acum
valabilă pe toată durata derulării contractului. Astfel, dacă
un echipament se strică după 2 ani de la instalare, WebEye
se ocupă de repararea sau înlocuirea acestuia, fără costuri
suplimentare pentru client.
Și, nu în ultimul rând, important de precizat este că noul
sistem de abonament telematic este disponibil atât pentru
clienții actuali, cât și pentru noii clienți ai companiei, la
abonare, indiferent de mărimea companiei și de tipurile de
vehicule utilizate. (Meda IORDAN)
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„Comercialul”
face diferența
Succesul unei firme de transport nu înseamnă doar „operațional”.
Un departament comercial bine dezvoltat va asigura accesul la
clienții potriviți, va contribui la sănătatea financiară a companiei
și va adapta serviciile oferite la schimbările pieței. Am discutat
despre echilibrul corect dintre „operațional” și „comercial” cu
directorul comercial Logistic E. van Wijk, Corina Fulea.
Ziua Cargo: Ce înseamnă
pentru Logistic E. Van Wijk
echilibrul între comercial
și operațional?
Corina Fulea: Sănătatea unei
companii este dată de echilibru: între
cifră de afaceri și profit, între credite
și resurse financiare proprii, între angajat și angajator și inclusiv echilibrul
între departamente, operațional și comercial.
Astfel, se poate asigura dezvoltarea sănătoasă și profitabilă a companiei.
Departamentul comercial are ca
sarcină principală identificarea clienților potriviți pentru companie, implementarea și menținerea lor în firmă, precum
și gestionarea portofoliului de clienți.
Când am început să lucrez în companie, acum aproape zece ani, operaționalul dicta aproape în totalitate.
Am reușit, în timp, să stabilim un echilibru. Avem încredere unii în alții, lucrăm pe proiecte reale, cu cât mai puține „vânzări interne”. Pe lângă alte
calități, despre care putem citi în cărți
de specialitate, un om de vânzări trebuie să fie un bun cunoscător al companiei, al nevoilor și posibilităților acesteia. Dacă departamentul comercial
vinde în consecință, nu ar trebui să
apară conflicte între departamente.
„Clientul nostru, stăpânul
nostru” – cum se traduce
acest slogan în
transporturi?
Sper ca în anul 2019 să fi depășit
sloganul „clientul nostru stăpânul nostru”. Noi credem cu tărie în parteneriate pe termen lung, credem într-o
dezvoltare comună. Nimeni nu este
perfect și clientul poate fi la rândul lui
educat, pentru că învățând de la alții
putem crește împreună.
Sunt companii unde
„comercialul” oferă (vinde)
servicii ce nu pot fi
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Corina Fulea

susținute în mod real de
către „operațional”. Într-o
companie unde cele două
departamente sunt pe
poziții egale, cum reușiți să
evitați conflictele interne?
Orice proiect nou poate să întâmpine rezistență și nu doar din partea
operaționalului. Avem discuții foarte
serioase și intense și în ceea ce privește stabilitatea unui client, puterea
financiară, seriozitatea.
De exemplu, am avut un proiect (a
fost o provocare destul de mare), în
industria auto. Practic, a trebuit să reducem timpul de tranzit cu 11 ore. Prima
reacție a planning-ului a fost să se ridice
de la masă considerând discuția neserioasă. Însă apoi am găsit soluții sustenabile, profitabile atât pentru client, cât
și pentru noi, pe termen lung.
Într-un proiect nou, avem anumite
puncte care trebuie stabilite de la început, atât în ceea ce privește clientul,
cât și ceea ce putem noi oferi.
Am învățat încă din primii ani de
activitate faptul că un „nu” asumat și
real poate reprezenta un răspuns bun,
din punct de vedere comercial. În orice
caz, un răspuns mult mai bun decât

un „da” care nu are susținere și care
nu poate fi onorat sau respectat.
Oricum, nu confirmăm proiecte dificile fără a avea susținerea și aprobarea operaționalului. Pe de altă parte,
având un trecut operațional, cunoscând abilitățile companiei, am avut argumente în fața operaționalului pentru
susținerea unor astfel de proiecte.
Multe discuții apar mai ales pe proiecte
legate de industria auto, unde apar
numeroase provocări – depindem de
o infrastructură precară, de cozile din
graniță... Și totuși, sunt anumite aspecte pe care trebuie să ni le asumăm.
Oricum, deciziile se iau împreună.
Care este rolul îndeplinit
de „customer service”?
Un departament comercial bine dezvoltat, cu oameni de vânzări buni, este
rareori întâlnit la firmele de transport
românești. Și noi am avut nevoie de
aproape trei ani de lobby pentru aprobarea unui post de customer service.
Customer service înseamnă, pentru noi, gestionarea corectă a clienților
dificili. Acesta reprezintă vocea clientului în companie și joacă rolul, uneori,
de „avocat al diavolului”.
Cum vă feriți de „clauzele
abuzive”, semnalate atât
de des în piață?
Clauzele contractuale trebuie să
fie corecte și sustenabile pentru ambele părți. Credem în contracte care
au clauzele „în oglindă” și evitam să
semnam contracte disproporționate.
Discutăm cu clienții înainte de semnarea contractelor și întotdeauna am
întâlnit deschidere din partea acestora,
atunci când solicitările noastre au fost
argumentate.
În orice caz, clauzele abuzive nu
trebuie acceptate.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Camion Fest 2019
Cefin Trucks a organizat ediția de vară a Camion Fest.
Evenimentul se derulează de două ori pe an, oferind potențialilor
clienți peste 200 de vehicule comerciale rulate multibrand.

CAMIOANE ȘI SERVICII

T

ârgul Camion Fest, care a fost
organizat în perioada 21-22
iunie, într-o atmosferă festivă,
de vară, și cu gânduri de vacanță, s-a
aflat la cea de a zecea ediție și a avut
ca public țintă reprezentanții companiilor cu experiență în domeniul transporturilor, precum și ai micilor întreprinzători din acest domeniu, care se află
la început de drum.
În cadrul târgului, desfășurat la sediul Cefin Trucks din Chiajna, s-au regăsit peste 200 de camioane rulate,
autotractoare, semiremorci, basculante, betoniere și utilaje de construcții,
iar clienții care au achiziționat, pe pe-

rioada târgului, cel puțin un camion
au primit drept cadou un voucher de
vacanță.

Cefin Trucks
Compania activează de peste 25
de ani în domeniul auto, ca furnizor
de servicii și produse pentru profesioniștii din lumea transporturilor. În prezent, Cefin Trucks își derulează activitatea prin trei divizii: Ford Trucks,
Divizia de Camioane Rulate și cea de
Service.
Cefin Trucks este unicul importator
și distribuitor în România al Ford

Paul Drăniceanu, director Divizia Camioane
Rulate Cefin Trucks:
„ În peisajul pieței românești de camioane rulate, Camion Fest se distinge
prin gama de oferte speciale pe care o punem la dispoziția clienților noștri în
această perioadă. De la o gamă variată de camioane premium, până la cele
mai accesibile, sau de la servicii de finanțare foarte avantajoase, până la
reduceri substanțiale, de până la 5.000 de euro pentru un camion, ofertele
noastre sunt perfect adaptate exigențelor clienților noștri.”

Trucks – unul dintre cei mai mari constructori de camioane la nivel mondial.
Rețeaua de distribuție si asistență tehnică Ford Trucks este prezentă în
orașele București, Constanța, Craiova,
Timișoara, Arad, Deva, Cluj și Brașov,
urmând ca, până la finalul anului 2017,
acoperirea teritorială să fie extinsă
pentru toate zonele țării.
Activitatea Diviziei Camioane
Rulate Cefin Trucks integrează servicii
de achiziții și de vânzare de camioane
și semiremorci rulate aparținând tuturor mărcilor. De asemenea, oferă consultanță în finanțarea achiziției, beneficiind de parteneriate de tradiție cu
societățile de leasing din România.
Nu în ultimul rând, Cefin Trucks
include și cel mai mare service de
camioane din România și unul dintre
cele mai importante din Europa Centrală și de Est. Acesta oferă servicii de
reparații mecanice, electrice, de tinichigerie și vopsitorie complexe, pentru
toate tipurile de vehicule comerciale
și semiremorci.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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NOUL IVECO S-WAY

Un camion pentru
următorul deceniu
Iveco a lansat, recent, noul său camion de cursă lungă, S-Way,
care a preluat de la generațiile anterioare toate avantajele,
adăugându-le o cabină total redesenată în jurul necesităților
șoferului și ale clientului și un grad de conectivitate de 100%.

P

e o piață a transporturilor marcată de o competiție acerbă,
operatorii au nevoie de un
timp de funcționare maximizat, de eficiență și de productivitate. Noul Iveco
S-Way își propune să îndeplinească
aceste cerințe, oferind un pachet complet de elemente și servicii, orientat către șofer, și un nivel extins de conectivitate, având în vedere reducerea
costurilor totale de operare.
Este vorba despre mai mult decât
un simplu produs; un model de business care acoperă întreaga durată de
viață a vehiculului, care îi ajută pe cli-
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enții Iveco să îndeplinească în mod
optim cerințele propriilor lor clienți.

Cabina care
îmbrățișează șoferul
Designul noii cabine, care-l așază
pe șofer în centrul dezvoltării sale,
oferă condiții de lucru și de „viață” de
primă clasă, cu un mediu spațios, un
grad ridicat de ergonomie la volan și
o organizare a spațiului bine planificată, care combină funcționalitatea cu
confortul. Designul a fost, de asemenea, conceput pentru siguranța șofe-

rului, cu o structură ranforsată (în conformitate cu standardele de impact
ECE R29.03) și un grad îmbunătățit
de vizibilitate, de jur împrejur și în toate condițiile.
În reproiectarea cabinei de jos în
sus, Iveco a profitat de orice oportunitate de a oferi economii de costuri
și câștiguri în productivitate, pentru
profitabilitatea proprietarului. Noul design optimizează performanțele aerodinamice, crescând eficiența consumului vehiculului cu 4%. La un TCO
scăzut contribuie și elemente precum
bara de protecție din mai multe sec-
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Un camion
conectat 100%
Noua casetă avansată Connectivity
Box este un puternic instrument de conectivitate care poate schimba datele
problemei. Aceasta colectează, procesează și face schimb de date în timp
real și funcționează pe o platformă de
servicii dezvoltată în parteneriat cu
Microsoft, care oferă stocare si management de date în siguranță și multe
servicii cu valoare adăugată.
Proprietarii și șoferii sunt în permanență conectați cu vehiculul pe dispozitiv mobil sau PC, prin intermediul unui
portal MyIveco și al unei aplicații.
Iveco S-Way utilizează conectivitatea pentru a îmbunătăți viața la bord,
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oferind o experiență de conducere superioară, cu sisteme de asistență
avansate și cu elemente de stil de
conducere, combinate cu servicii dezvoltate pentru a-i ajuta să opereze
fără efort și în mod eficient, care pot
fi accesate prin intermediul aplicației
MyIveco Easy Way.
Conectivitatea modelului a fost
concepută, de asemenea, pentru a
sprijini operatorii logistici să asigure
profitabilitatea afacerilor lor prin
maximizarea timpului de funcționare
a vehiculului, oferind un serviciu consistent și predictiv, prin intermediul
MyIveco Way Solutions.
Sistemul a făcut posibilă, de asemenea, o ofertă modulară de servicii
premium, care include consiliere profesională în ceea ce privește consumul de combustibil, managementul
flotelor și mentenanța, pentru optimizarea performanței și eficienței flotei.

....................................................................................................................................................
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țiuni, care reduce costurile de reparații,
prin înlocuirea numai a segmentului
avariat.
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Un camion sustenabil
Iveco S-Way moștenește performanțele durabile ale liniei de camioane grele a mărcii, obținând reduceri
suplimentare ale emisiilor de particule,
NOx sau CO2, combinând costurile reduse de operare cu emisiile scăzute.
Acest lucru este posibil prin utilizarea
unui sistem exclusiv de post-tratare HISCR și printr-o eficiență excepțională
a consumului, care rezultă din tehnologia avansată a motorului și datorită
transmisiei Hi-Tronix, precum și datorită
unor soluții cum ar fi Smart EGR.
Pentru transportatorii care doresc
o flotă „verde”, este disponibilă o versiune S-Way LNG, care oferă o autonomie de până la 1.600 km, cu o putere maximă de 460 CP. Cu acest
vehicul, vor beneficia de toate avantajele propulsiei pe gaz natural, singu-

ra alternativă deja disponibilă la carburantul diesel pentru segmentul transportului greu, care generează emisii
de particule cu 99% mai reduse decât
motorina, cu 90% mai puțin NO2 și cu
95% mai puțin CO2, aproape de zero.

Calea către client
Gama Iveco Way, dorește, prin
noul său nume, să exprime abordarea
care exploatează la maximum posibilitățile oferite de către conectivitate,
o nouă modalitate de a te concentra
pe client, prin crearea unui set de
soluții pentru a sprijini clientul la fiecare
pas, de-a lungul ciclului de viață al
vehiculului și chiar după aceasta. Iar
concentrarea pe client se extinde și
asupra șoferului. Gama reprezintă
punctul culminant al unui ciclu de inovație, care a cunoscut introducerea

predecesorului modelului S-Way, care
propunea o reducere a consumului
de 11%, prima soluție pe gaz natural
pentru transport de lungă distanță din
industrie și familia X-Way, pentru
aplicații off-road ușoare.

Un eveniment
inedit
Cu ocazia evenimentului de lansare a noii game, Iveco a îndreptat
lumina reflectoarelor către șofer, prin
intermediul unei „curse de ștafetă” –
„Our History, your stories” (Istoria
noastră, poveștile voastre), o inițiativă
care a implicat șoferi de cursă lungă
de-a lungul a patru etape, cu opriri la
Satul Industrial CNH de la Torino
(Italia), la fabrica de tractoare din St.
Valentin (Austria), la centrul Iveco de
design și testare pentru gama grea
de la Ulm (Germania) și la fabrica de
lanțuri cinematice de la BourbonLancy (Franța), înainte de ajunge la
„linia de sosire”, în Madrid. În timpul
călătoriei, șoferii au oferit testimoniale
ale experiențelor lor cu vehiculele
Iveco, în curse.
Scopul acestui proiect este de a
sublinia provocările zilnice cu care se
confruntă șoferii de camioane și rolul
pe care îl joacă vehiculele în viața lor.
La fiecare oprire, șoferul de pe o etapă
trebuia să predea ștafeta celui din etapa următoare, o casetă misterioasă,
care a fost livrată și deschisă la Centrul de Convenții Madrid, în cadrul evenimentului de lansare a noii game,
pentru a-și dezvălui conținutul: litera
S, simbolul noului model Iveco S-Way.
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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MERCEDES-BENZ

TruckStore s-a lansat
pe piața din România
Daimler Trucks a marcat, la sfârșitul lunii iunie, încă un moment
important în dezvoltarea activităților din România, prin lansarea
TruckStore – segment de business dedicat vânzărilor de
autocamioane rulate. Rețeaua TruckStore numără 27 de centre,
în 14 țări, având un volum de vânzări de peste 20.000 de camioane
pe an și o cifră de afaceri de aproximativ 600 de milioane de euro.

S

ediul departamentului Autocamioane Rulate din cadrul
Mercedes-Benz România și-a
deschis porțile, în urma unui proces
de rebranding, ca punct de vânzări și
servicii TruckStore, platformă dedicată
vânzărilor de autovehicule comerciale
grele rulate și unul dintre segmentele
principale de afaceri ale Daimler
Trucks.

Categoria Gold
• Vechime autovehicul de maximum 4 ani
• Garanție TruckStore / Garanție de la producător
• Inspecție tehnică în conformitate cu standardele TruckStore
• Toate reparațiile și serviciile necesare efectuate
• Inspecția tehnică periodică impusă de lege
• Reparații complete
• Anvelope de cel puțin 6 mm.

Categoria Silver
• Vechime autovehicul de maximum 6 ani
• Garanție TruckStore pentru vehiculele selectate
• Inspecție tehnică în conformitate cu standardele TruckStore
• Reglementare tehnică
• Reparații complete
• Anvelope de cel puțin 3 mm.

Categoria Bronze
• Inspecție tehnică
• Reglementare tehnică
• Întreținere de bază.
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Ulrich Loebich, șef al
diviziei autovehicule
comerciale rulate,
Mercedes-Benz Trucks:
„La sfârșitul anului 2017, am convenit
împreună asupra unei strategii cu
obiective foarte ambițioase. V-ați
angajat să dezvoltați vânzările cu 50%
între 2017 și 2019 și cu încă 30% până
în 2021. Când ne uităm la rezultate,
este cu adevărat impresionant ce ați
realizat: ați crescut volumul vânzărilor
cu 55% în numai un an și continuați în mare viteză în 2019, cu o creștere de
încă 10% până acum.”

Portofoliu extins de
autovehicule
Rețeaua internațională TruckStore
oferă acces la un portofoliu de autovehicule multi-brand, de diverse tipuri
și vechimi, de la capete tractor până
la remorci și semiremorci rulate. De
asemenea, TruckStore oferă o gamă
largă de servicii de calitate, concepută
pentru a veni în ajutorul clienților săi.
Pentru a găsi rapid și ușor un autovehicul care să satisfacă nevoile și
dorințele clienților, TruckStore a clasificat autovehiculele în categoriile
Gold, Silver și Bronze, în funcție de
raportul calitate-preț.
Valabilă pentru grupul motorpropulsor, garanția TruckStore minimizează riscul de pierderi în cazul
avariilor neașteptate. Camioanele
TruckStore care beneficiază de garanție pot accesa centrul de revendicare a garanției, disponibil 24 de ore
pe zi, 7 zile pe săptămână. Garanția
TruckStore este valabilă pe întreg
teritoriul UE, iar procedura de accesare este simplă și lipsită de birocrație.
Dar nu numai atât. TruckStore
oferă atât posibilitatea de a cumpăra,
cât și de a vinde un camion la un preț
corect. Specialiștii TruckStore evaluează autovehiculul și transmit clientului oferta de achiziție.

Servicii croite pe
măsura clientului
De la leasing financiar la oferte tip
buy-back, gama extinsă de servicii financiare le oferă clienților TruckStore
numeroase soluții, adaptate nevoilor și
posibilităților fiecăruia. De exemplu, serviciul de trade-in oferă clienților posibilitatea de a deduce din prețul de achiziție al unui camion nou valoarea actuală
a camionului pe care îl dețin, în baza
unei evaluări a acestuia. Clienții pot
alege și a doua opțiune prin care valoarea camionului deținut poate constitui
avans în cazul unui contract de leasing.
Clienții din afara României pot
achiziționa camioane de la TruckStore
România, aceștia beneficiind de ser-
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Valeriu Zaharia,
managing director
Truck & Bus
Mercedes-Benz
România:
„Implementată încă din anul 2008,
activitatea de vânzări camioane rulate
multi-brand în cadrul Mercedes-Benz
România s-a dezvoltat în principal ca
un centru de profit independent, dar
mai ales, și tot mai mult în ultimii ani,
ca activitate suport pentru vânzarea de camioane noi. (...) Dezvoltarea
impresionantă a vânzărilor de camioane rulate în cadrul Mercedes-Benz România
a început cu câteva zeci de camioane, atingând în 2016 valoarea de 370 de unități
(...), ce practic s-a dublat în ultimii 2 ani, la aproape 700 de unități în 2018.”
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„Lansarea TruckStore în România
reprezintă o nouă etapă de dezvoltare
pe piața locală și un pas important în
consolidarea poziției de lider în piața
autovehiculelor comerciale grele rulate.
Dezvoltarea impresionantă a acestui
segment, cu o creștere a vânzărilor de
peste 100% în ultimii trei ani, este dovada planificării strategice și rezultatul
profesionalismului și muncii de echipă
a departamentului Autocamioane Rulate din cadrul Mercedes-Benz România”,
a declarat Valeriu Zaharia, managing
director Truck & Bus Mercedes-Benz
România.

Virgil Titirișcă,
manager camioane
rulate, Mercedes-Benz
România:
„Conceptul TruckStore este un
proiect foarte important pentru noi, la
care lucrăm de mult timp. El a apărut
ca o necesitate venită din partea
clienților noștri, având în vedere
creșterea volumelor de vânzări din
ultimii ani, pe care vrem să le însoțim
de servicii la standarde crescute de calitate. Standardele TruckStore –
identice la nivel internațional în orice punct de vânzare TruckStore – vin ca o
acoperire a acestor necesități la nivel de produs și servicii complementare.
(...) Stocul curent al TruckStore România depășește 250 vehicule, acesta fiind
completat de cele peste 8.000 vehicule disponibile la nivel internațional.”

vicii de suport, ce acoperă toate procedurile și formalitățile necesare pentru export.

Un brand cu
experiență
TruckStore a fost lansat în anul
2001 ca brand pentru autovehiculele
comerciale rulate Mercedes-Benz
Trucks, primul punct de lucru fiind deschis în Germania. Principalul factor
ce a determinat înființarea TruckStore
a fost dezvoltarea constantă a programelor de tip buy-back în acea perioadă, datorită schimbării industriei de
transport către tot mai multe sisteme

de leasing și de închiriere cu durate
mai scurte.
În prezent, TruckStore este cea mai
mare platformă de vânzări de autovehicule comerciale rulate din Europa.
Rețeaua TruckStore cuprinde 27 de
centre, în 14 țări europene, realizând
un volum de vânzări de peste 20.000
de camioane pe an și o cifră de afaceri
de aproximativ 600 de milioane de euro.
Începând din 27 iunie 2019,
www.truckstore.com, platforma online
în care stocul național de autovehicule
TruckStore este actualizat în timp real,
devine disponibilă și în limba română.
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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FINALA NAȚIONALĂ RENAULT TRUCKS
OPTIFUEL CHALLENGE 2019

24

România și-a
desemnat campionul
La începutul lunii iulie, a avut loc, la Snagov, finala națională a
competiției Renault Trucks Optifuel Challenge 2019, în urma
căreia Costin Anghelescu, reprezentantul companiei Costi Trans,
s-a calificat pentru a reprezenta România în finala internațională,
care se va desfășura la Lyon, în luna octombrie 2019.

E

diția din acest an a competiției
naționale Optifuel Challenge
s-a desfășurat sub semnul
aniversării a 20 de ani de reprezentare
directă Renault Trucks în România și
a reunit, pe parcursul celor 8 etape
de calificare, în diferite orașe ale țării,
și al celor 40 de zile de concurs, 225
de șoferi din 165 de companii, care
au parcurs în total 5.500 km.
La etapa finală națională, de la
Snagov, au participat 21 de concurenți, din toată țara. Participanții au
fost împărțiți în două grupe, fiecare
grupă concurând pe câte un camion
Renault Trucks T 480 cu cabină normală, Ediție Aniversară 20 de ani. Din
fiecare grupă, s-au calificat pentru faza
finală concurenții care obținut cele mai
bune două rezultate, de pe fiecare
camion. După tragerea la sorți a ordinii
de intrare în concurs, cei patru s-au
întrecut pe un al treilea camion, un
Renault Trucks T High Ediție Aniversară, propulsat de un motor cu putere
maximă de 520 CP, care a fost folosit
și pe perioada selecțiilor.

Costin Anghelescu – Costi Trans,
campion național
Optifuel Challenge 2019:
„Deși mă aflu la a cincea participare într-o astfel de competiție
dedicată șoferilor, întotdeauna am emoții, în special în
jumătatea de oră de dinainte de a intra pe camion, dar acestea
dispar, atunci când plec pe traseul competiției. Am concurat în
finala internațională Optifuel Challenge în 2015, când am ocupat locul al patrulea, la
trei puncte de locul 1 și la un singur punct de locul al treilea. Mi se par mai grele
competițiile naționale decât cele internaționale și o să fac tot posibilul să îmi
îmbunătățesc performanța trecută. Am acumulat mai multă experiență, am mai
puține emoții și mi-am format un stil de conducere în competiție care dă roade. Sunt
mândru și onorat să reprezint România în finala internațională de la Lyon!”

Gradul de dificultate al traseului a
fost unul mediu, cu câteva urcări și coborâri de pe autostradă. S-a mers pe
A3, de la ieșirea către Ghermănești,
până la Centura București și retur,
traseul totalizând 42,2 km, camionul
trebuind parcat, la întoarcere, exact
pe locul din care a plecat. Criteriile
care au compus punctajul final au fost:
consumul de combustibil mediu la suta
de kilometri (40% din calcul), viteza
medie de deplasare (30%), numărul

de apăsări pe pedala de frână (10%),
timpul de rulare liberă (Optiroll – 10%)
și consumul măsurat în procente în
zona economică de turații (10%).

O competiție strânsă
Începută pe o ploaie torențială, dar
care nu a dat bătăi de cap participanților, și continuată pe un soare de foc,
competiția din etapa finală de la
Snagov a fost foarte strânsă, rezulta-
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tele participanților fiind foarte apropiate
și de un nivel extrem de ridicat, ceea
ce denotă calitatea înaltă a performanțelor competitorilor din acest an.
În final, s-au duelat pentru locul întâi
pe podium Lucian Anghel, reprezentant al companiei Dumagas Transport,
care practică meseria de șofer profesionist de 25 de ani și s-a aflat la
prima participare într-un astfel de
concurs, Alexandru Costin, coproprietar
al companiei Daralex Trans, din Târgu
Mureș, aflat tot la prima participare,
Iulian Smeu, de la compania Mika
Expostar, la prima participare, dar care
lucrează pe un Renault Trucks T 520,
și Costin Anghelescu, de la compania
Costi Trans, aflat la a cincea participare într-o competiție dedicată șoferilor
de camion.

Cel mai bun dintre
cei buni
După etapa finală, desfășurată la
volanul modelului Renault Trucks T
High 520, a sosit și multașteptata
festivitate de premiere a primilor trei
clasați, dintre care cel care avea să
urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului va reprezenta România în
finala de la Lyon, din această toamnă,
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unde va avea ocazia să concureze
pentru premiul cel mare, un Renault
Trucks T High 2019.
Astfel, după deliberările juriului, am
aflat că pe locul al 3-lea s-a clasat
Lucian Anghel (Dumagas Transport),
care a primit vouchere valorice de 300
de euro, precum și vouchere de service, tot în valoare de 300 de euro,
pentru compania pe care o reprezintă,
alături de două jante Alcoa Durabright.
Ocupantul celui de-al doilea loc, Iulian
Smeu (Mika Expostar), a primit vouchere valorice de 500 de euro pentru
sine însuși si voucher de service de
500 de euro pentru companie, precum

și 2 jante Alcoa Durabright. Iar marele
câștigător, campionul național Costin
Anghelescu (Costi Trans), și-a adjudecat vouchere valorice de 1.000 de
euro, dreptul de utilizare timp de o lună
a unui camion Renault Trucks T 480
și 4 jante Alcoa Durabright. Campionul
nostru va beneficia de sesiuni de
pregătire, în vederea finalei internaționale, cu trainerul Renault Trucks.
Îi urăm mult succes lui Costi în finala de la Lyon și sperăm să ne aducă
acasă trofeul mult-râvnit!
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De la stânga la dreapta: Iulian Smeu (Mika Expostar
– locul II), Costin Anghelescu (Costi Trans – locul I)
și Lucian Anghel (Dumagas Transport – locul III).

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Finala internațională Optifuel Challenge,
Lyon, 2019
Finala de la Lyon a celei de-a cincea ediții a Optifuel Challenge se va
desfășura la volanul unui Renault Trucks T High 480, echipat cu pachet Fuel
Eco+. Criteriile care vor intra în calculul punctajului final vor fi: test scris de
cunoștințe în domeniul conducerii economice (10% pondere), consum de
combustibil mediu la suta de kilometri (30%), viteză medie de deplasare
(30%), numărul de apăsări pe pedala de frână (10%), timp de rulare liberă
(10%) și consum în zona economică de turații (10%).
În total, în selecțiile pentru această ediție au participat nu mai puțin de 2.000
de șoferi, din 25 de țări: Algeria, Belgia, Bulgaria, Chile, Elveția, Estonia,
Franța, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Marea Britanie, Maroc,
Polonia, Portugalia, Romînia, Republica Cehă, Serbia, Slovacia, Spania,
Tunisia, Turcia, Ucraina și Ungaria.
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25

CAMIOANE ȘI SERVICII

NOUL VOLVO FH
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I-Save pentru
încă 7%
Noi tehnologii asigură reducerea consumului de carburant
cu până la 7% pentru camioanele Volvo destinate transportului
pe distanțe lungi. Iar în centru se află D13TC, noul motor
destinat modelului FH.
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denumită „unitate Turbo Compound”.
Aceasta transmite energia către arborele cotit al motorului printr-o legătură mecanică.
Astfel, motorul D13TC produce un
cuplu suplimentar de până la 300 Nm.
Avantajele sunt importante, fiind datorate în principal cuplului maxim disponibil de la turații mai mici și pe o plajă
mai largă. Astfel, este necesară o accelerație redusă și mai puțin combustibil
pentru a menține o viteză constantă.
Reprezentanții Volvo Trucks recomandă noua soluție pentru transportul
pe distanțe lungi, cu peste 120.000
de km parcurși anual.
De asemenea, pachetul I-Save
oferă noile axe spate eficiente din

punct de vedere al consumului de
combustibil, un sistem I-See actualizat, bazat pe hărți, care analizează
înclinația drumului ce urmează să fie
parcurs și se adaptează la aceasta,
incluzând un software de schimbare
a treptelor de viteză optimizat pentru
aplicații pentru transport de cursă
lungă.
Motorul D13TC este disponibil în
variante de 460, respectiv 500 CP.
Cele 7 procente de reducere a
consumului sunt cu atât mai impresionante cu cât termenul de comparație este recent lansatul model FH
Euro 6 Step D, ale cărui performanțe
le-am descris în cadrul unui drive-test
chiar în ediția trecută a revistei.

CAMIOANE ȘI SERVICII

P

ractic, I-Save presupune utilizarea celor mai recente tehnologii, având ca țintă principală optimizarea consumului.
La baza Volvo FH cu I-Save se
află un nou motor D13TC, ce duce
eficiența la cote noi, prin îmbunătățirea
motorului de 13 l până în cele mai
mici amănunte.
Amintim în acest sens pistoanele
cu interior ondulat, care asigură o ardere îmbunătățită, conducând căldura
și energia către centrul cilindrilor. O
altă inovație importantă este legată
de sistemul turbo. Energia asigurată
de gazele de eșapament, pe lângă
sistemul clasic, antrenează o a doua
turbină plasată în fluxul de evacuare,

Modelul Volvo FH cu
I-Save include:
• Motorul D13TC (cu tehnologia
Turbo Compound) de 460 CP
(2.600 Nm) sau de 500 CP (2.800
Nm)
• Noi punți spate, caracterizate de
o înaltă eficiență a consumului
• Oprire motor la ralanti
• I-Cruise cu I-Roll, care reglează
viteza pentru a reduce consumul
de combustibil
• Pompă de servodirecție cu debit
variabil
• Funcție I-See actualizată
• I-Shift cu software optimizat
pentru transporturile de cursă
lungă.

iulie 2019
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Despre experiența
la volan
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Sesiunea de drive-test organizată
în Suedia, în apropierea orașului
Göteborg, ne-a dat posibilitatea testării
noului motor în toate combinațiile posibile (460 și 500 CP, cu dublu ambreiaj și fără) și, totodată, a modelelor
similare echipate cu motoare clasice,
fără tehnologia Turbo Compound.
Reprezentanții Volvo Trucks spun
că noua tehnologie nu afectează în
niciun fel senzația pe care o ai la volan
– plăcerea de a conduce. Și au
perfectă dreptate. Practic, cu sau fără
Turbo Compound, camionul se comportă exact la fel. Singurul lucru pe
care l-am putut sesiza a fost legat de
zgomotul ușor diferit produs de motor.
Însă, am putut observa alte aspecte,
legate de diferitele inovații ce echipează Volvo FH. În primul rând, trebuie să amintesc funcția I-See îmbunătățită. Astăzi, modul de funcționare
al acesteia oferă un grad de siguranță
superior și, astfel, șoferii vor putea activa pilotul automat mult mai des. Este
de așteptat ca impactul asupra consumului să fie unul pozitiv și important.
La senzația de siguranță contribuie
foarte mult și funcția de păstrare automată a distanței față de vehiculul
din față (ACC), completată de sistemul
de frânare de urgență.
Un alt sistem interesant, pe care
l-am putut testa pentru prima dată, a fost
Lane Keeping Assist. Practic, camera

frontală detectează liniile de demarcație
ale șoselei, iar sistemul ajută la menținerea autovehiculului în interiorul benzii
de rulare. Cuvântul corect este „ajută”,
pentru că șoferul rămâne „la comandă”,
primind ușoare impulsuri corectoare în
volan. Acțiunile sistemului sunt sesizabile doar în anumite situații și, dacă
nu ai ști de existența lui, ai putea crede
că au apărut probleme la sistemul de
direcție sau la trenul de rulare... Oricum,
Lane Keeping Assist este de ajutor și,
împreună cu VDS (Volvo Dynamic
Steering), duce manevrarea volanului
la un nivel de confort fantastic.
În cazul în care camionul atinge
din greșeală (neatenția șoferului) marcajul de demarcație a benzii, volanul
vibrează ușor.
Și, dacă tot vorbim de senzații la
volan, schimbarea repetată a modelelor mi-a reamintit avantajele dinamice ale transmisiei cu dublu ambreiaj.
Diferența este extraordinară, chiar dacă motorul dezvoltă aceeași putere.
Dar să ne întoarcem la I-Save și
noul motor D13TC. Deși avantajele
nu sunt resimțite în calitățile dinamice
ale camionului, noul motor oferă ca
„muniție” suplimentară sistemul I-See,
care acum are mult mai mult spațiu
de manevră pe segmentele de drum
cu urcușuri și coborâșuri. Cei 300 Nm
contează și strategia de schimbare a
treptelor de viteză s-a îmbunătățit nu
doar datorită soft-ului, ci și a unui motor care poate aborda urcușurile în
trepte superioare și la turații mai mici.

Despre consum
Lupta pentru reducerea consumului de carburant a devenit o constantă
pentru producătorii de vehicule comerciale, iar noua legislație europeană
a dat un nou impuls investițiilor în noile
tehnologii. Atât în ceea ce privește
consumul mediu, cât și emisiile de
CO2, piața va avea la dispoziție cifre
din ce în ce mai precise. În special
nou adoptata legislație privind emisiile
de CO2 oferă o imagine destul de clară
asupra pașilor ce urmează să fie
realizați. Volvo Trucks are deja câteva
soluții ecologice disponibile – camioanele electrice și cele pe gaz natural
(LNG în cazul camioanelor pentru
curse lungi). La acestea se adaugă
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studiile și conceptele aflate în testare,
diferite forme de motorizări hibride,
noi sisteme de asistență, design cu
aerodinamicitate îmbunătățită și anvelope ce asigură consumuri reduse.
De aici vor apărea cu siguranță inovații
ce vor fi introduse în viitor în producția
de serie.
Dar ce se întâmplă cu motoarele
diesel?
Privind doar procentele impuse de
legislație – 15% reducere a emisiilor
de CO2 până în 2025 și 30% reducere
până în 2030... Practic, ne putem aștepta la o reducere medie a consumului de carburant cu aproximativ 2%
în fiecare an. Iar, peste zece ani, consumul mediu al unui camion standard
utilizat în transportul pe distanțe lungi
ar trebui să se situeze în jurul valorii
de 20 l/100 km. Sigur, sunt doar presupuneri, viitorul fiind, bineînțeles,

incert. Pe de o parte, noile tehnologii
ar putea depăși semnificativ bariera
impusă de legislație (7% reducere trecem în contul Volvo Trucks doar pentru prima jumătate a anului 2019) și,
totodată, schimbări importante pot apărea pe partea de design/configurare
a vehiculelor comerciale (mai lungi și
cu masă maximă mai mare), precum
și dezvoltarea soluțiilor privind carburanții alternativi (gazul natural ar putea
cunoaște o importantă dezvoltare în
viitorul apropiat).

Despre siguranță
Discutăm mult despre reducere
consumului de motorină, însă o atenție
specială trebuie acordată și siguranței.
Și este remarcabilă viteza cu care sistemele de siguranță activă devin tot mai
complexe și mai eficiente. De aseme-

Despre autonomie
Un alt aspect cu potențial de a
schimba regulile jocului îl reprezintă
vehiculele autonome. Toate sistemele
noi apărute, împreună cu soft-urile
care le guvernează funcționarea, preiau parte din deciziile ce erau luate,
în trecut, în mod obligatoriu, de către
șofer. Lucrurile înaintează cu rapiditate
și, în fereastra de zece ani de care
aminteam, este de așteptat să apară
primele camioane parțial autonome. Aceasta ar fi „dezvoltarea naturală”.
În același timp, mai există o direcție,
a proiectelor care pleacă din start cu
ideea de vehicul 100% autonom. Proiectul Vera dezvoltat de Volvo Trucks
este grăitor în acest sens. Nu ar fi fost
pentru prima dată când un producător
dezvoltă un concept care se dovedește
mai degrabă un exercițiu intelectual,
despre cum ar putea cândva să arate
un camion... Iar, inițial, Vera nu a părut
să fie altceva. Însă lucrurile se schimbă,
interesul pentru asemenea proiecte este
tot mai mare, iar marii beneficiari de
servicii de transport vor să se implice.
Astfel, Vera nu mai este doar un obiect
care dă bine în poze, ci a intrat într-o
fază de testare. Vă gândiți că nu va mai
fi nevoie de șoferi? Puțini probabil. Toată
lumea cu care am discutat a fost de
acord că lipsa șoferilor va continua să
reprezinte o problemă importantă în
următorii ani, însă... Un camion care nu
mai este dependent de programul de
lucru al șoferului, sau măcar îl poate
prelungi substanțial (perioadele în care
autovehiculul ar putea rula autonom) ar
schimba în mod semnificativ modelele
de business în transport.

CAMIOANE ȘI SERVICII

Tehnologia Turbo Compound a fost introdusă inițial pe camioanele
comercializate în SUA. Actuala generație de motoare, D13TC, ce echipează
modelul Volvo FH, reprezintă generația a doua, îmbunătățită, a acestei
tehnologii.

nea, observăm cum, încet-încet, ceea
ce numeam în trecut sistem „de asistență”, capătă valențe „de siguranță”.
Amintim, de exemplu, faptul că sistemul ACC a fost completat cu frânarea de urgență, avertizarea în cazul
părăsirii accidentale a benzii de rulare
a devenit Lane Keeping Assist, ce
poate corecta, în mod activ și autonom, direcția, sau sistemul care previne schimbarea benzii când există
pericolul producerii unui accident. Iar
lista sistemelor nu se oprește aici.
Camioanele sunt tot mai sigure și mai
ușor de condus și este de așteptat ca
senzorii, camerele și sistemele radar
să fie în număr tot mai mare prezente
pe autovehicule, pentru dezideratul
pe care ar trebui să îl avem astăzi:
zero accidente.
Sper ca firmele de transport să
găsească energia și resursele financiare pentru a ține pasul.

Radu BORCESCU
Göteborg, SUEDIA
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Autostrada Lugoj-Deva,
cu încă 22 de km
în circulație
Autostrada Lugoj-Deva va fi mai lungă cu 22 de kilometri,
la sfârșitul lunii iulie, dar cu o condiție: vremea să fie bună,
a anunțat ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc.

E

ste vorba despre Lotul 4 al autostrăzii, pentru care ordinul
de începere a lucrărilor a fost
dat de CNAIR în urmă cu șase ani –
iunie 2013. La ultima inspecție pe
șantier, ministrul Transporturilor a avut
numai cuvinte de laudă despre constructor. „Am discutat cu constructorul, care m-a asigurat că, la sfârșitul
lunii iulie, va fi finalizat acest proiect
și va putea fi dat în trafic. Asta, cu un
singur amendament – și aș vrea să
nu fiu interpretat greșit: dacă vor continua ploile în ritmul în care au fost în
ultima perioadă, adică peste 35 de
zile de ploi, bineînțeles că va exista
o problemă”, a declarat Răzvan Cuc.
Ministrul a insistat că, pentru toate
lucrările de infrastructură, își dorește
ca termenele să fie respectate, să fie
respectate standardele de calitate și
subcontractorii români să fie plătiți de
fiecare dată la timp.

Alți 38 de km, gata
anul acesta
La toamnă, ar trebui să fie gata și
lucrările la Lotul 3 al Autostrăzii LugojDeva, cu o lungime de 21 de kilometri,
unde stadiul lucrărilor este foarte avansat, de 95%.
De asemenea, până la sfârșitul
acestui an, va fi finalizat Lotul 1, de
17 kilometri, al Autostrăzii Sebeș-Turda, unde lucrează italienii de la
Impresa Pizzarotti, potrivit ministrului
Transporturilor. Stadiul lucrărilor este
de circa 72%.

Lotul 2 Sebeș-Turda
stagnează
Ministrul Transporturilor s-a declarat, însă, extrem de nemulțumit de ritmul de lucru al constructorilor greci
de la Aktor și de numărul redus de
utilaje de pe șantierul Lotului 2, de 24
de kilometri, al Autostrăzii A10 SebeșTurda. Demnitarul i-a amenințat pe
aceștia din nou cu rezilierea contrac-
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tului, deoarece, la patru ani și jumătate
de la deschiderea șantierului, stadiul
lucrărilor este doar puțin peste 50%.
„Eu cred că a trecut partea cu bătaia
de joc vizavi de români și deja sfidați
statul român. Cred că ați confundat
lucrarea la autostradă cu lucrarea la
un drum național. Aici lucrați la o autostradă. V-am spus să vă mobilizați.
Văd că nu v-ați mobilizat. (…) Sfatul
meu, ca să mențineți contractul, este
următorul: aveți două săptămâni să
vă duceți în piață, să căutați antreprenori serioși cu care să încheiați contracte, pe care să le declarați la
CNAIR, pentru ca să poată să plătească subcontractanții românii pe
care îi veți lua – și nu la prețuri
derizorii! – ca să vă finalizeze lucrarea
până la sfârșitul anului. Dacă actele
nu le văd la CNAIR făcute până la
începutul lunii iulie, reziliez contractul!”,
a avertizat Răzvan Cuc antreprenorul.
Reprezentanții firmei Aktor au
transmis, într-un comunicat de presă,
că vor finaliza lucrările în acest an. „Încă
un segment al Autostrăzii A10 SebeșTurda, și anume Lotul II SântimbruAiud-Rădești (km 17-km 41), va fi deschis traficului până la sfârșitul acestui

an. Aktor, contractorul lotului, accelerează lucrările pe acest segment, pe
baza unui calendar foarte specific. În
prezent, se lucrează intens la rambleele
de poduri, la ridicarea și așezarea grinzilor pe toate podurile, turnarea straturilor de balast stabilizat, precum și la
structurile din beton, rigolele și zidurile
de sprijin”, au informat ei.
Asfaltarea primilor 7 km era planificată să înceapă la începutul lunii
iulie. „Aceste lucrări se realizează cu
un efectiv de peste 350 de persoane,
cu 120 de camioane și peste 80 de
mașini mecanizate”, a precizat Aktor.

Constructori pentru
încă 55 km din
Autostrada
Transilvania
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)
a desemnat câștigătorii licitațiilor pentru proiectarea și construirea a încă
54,9 km din Autostrada Transilvania
(Autostrada Brașov-Tg. Mureș-ClujOradea). Este vorba despre 26 de km
între Suplacu de Barcău-Chiribiș și
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Traseul
Suplacu de
Barcău-Chiribiș
Pe această porțiune de autostradă, va fi amenajat un nod rutier la km
24,5 și vor fi construite sau finalizate
19 poduri, pasaje și viaducte. Traseul
va începe în zona localității Marca (la
intersecția cu DC95), la km 4,2, iar, la
km 6,7, se va traversa lacul de acumulare Suplacu de Barcău. Apoi, autostrada va intra în zona câmpului
petrolier, unde va intersecta, la km 9,
DJ191B (Suplacu de Barcău-Foglaș).
În continuare, traseul autostrăzii se va
îndrepta spre vest, de-a lungul DN19B
(Suplacu de Barcău-Marghita), la sud
de localitățile Dolea și Margine. La km
22,5 traseul va traversa, la sud de
Abrum, calea ferată Tauteu-Marghita,
iar la km 24,3 – la sud de Chiribiș –
va intersecta DJ191A (Chiribiș-Tauteu),
unde a fost prevăzut un nod rutier
pentru legătura cu municipiul Marghita.
În continuare, autostrada se va desfășura într-o zonă de câmpie, în zona

Chiraleu și Sînlazăr, intersectând
DN19E, la km 30+480.

Traseul
Chiribiș-Biharia
Contractul pentru Subsecțiunea
3C2: Chiribiș-Biharia, în lungime de
28,5 km, a fost câștigat de Asocierea
Trameco-Vahostav-Drumuri BihorDrum Asfalt-East Water Drillings, cu
o ofertă de 326,5 milioane de lei (68,3
milioane de euro), fără TVA.
Pe această porțiune de autostradă, vor fi construite sau finalizate 18
poduri, pasaje și viaducte. Traseul ei
va începe la km 30,5, în zona localității
Sînlazăr (intersecția cu DN9E) și se
va desfășura într-o zonă de câmpie,
între localitățile Mișca și Chislaz, unde
DN19E (Chiribiș-Sălard-Biharia) va fi
Răzvan Cuc

deviat, pe o lungime de 4,2 km, în
lungul autostrăzii.
Autostrada va continua la sud de
localitatea Poclușa de Barcău, se va
înscrie în lungul DN19E, între localitățile Sarsig și Hăucești și va intersecta DJ767 (Țiglead-DN19E), la km
40. La km 41, traseul va trece printr-o
zonă de arie protejată, Fegernic, pe
o lungime de circa 100 m, și se va
intersecta apoi, la km 41, cu drumul
comunal DC42. De aici, autostrada
va trece la nord de localitatea Fegernic, iar la km 48,5 se va intersecta cu
un drum local (la sud de Sălard) și va
continua spre granița cu Ungaria,
intersectând DN19E la km 55, drum
național ce va fi deviat, pe o lungime
de 1,8 km, de la traseul existent.

ACTUALITATE

28,5 km între Chiribiș-Biharia. Potrivit
ambelor contracte, perioada de proiectare este de 6 luni, cea de execuție
a lucrărilor – de 18 luni, iar garanția
lucrărilor va fi de 10 ani.
Contractul pentru Subsecțiunea
3C1: Suplacu de Barcău-Chiribiș, în
lungime de 26,35 km, a fost câștigat
de Asocierea Construcții (România)Hidroelektra Mehanizacija (Croația).
Valoarea ofertei a fost de aproximativ
362 de milioane de lei, fără TVA,
echivalentul a 75,7 milioane de euro.

Lucrări sistate toată
vara, pe A2
Lucrările de reparații începute în
iunie pe Autostrada Soarelui (A2)
București-Constanța au fost sistate,
la cererea reprezentanților Federației
Patronatelor din Turismul Românesc
(FPTR). Ei au reclamat că timpul de
parcurs pe autostradă s-a mărit de la
2 ore la 5 ore, iar, din acest motiv,
gradul de ocupare a hotelurilor a scăzut cu 10%. Ministrul Transporturilor,
Răzvan Cuc, a fost imediat de acord
cu oprirea lucrărilor.
„După 15 septembrie, reluăm lucrările în regim de urgență. O să am o
întâlnire cu toți cei care lucrează pe
aceste contracte, să încerce să lucreze
într-un termen cât mai scurt, inclusiv pe
timpul nopții. Constructorul trebuie să fie
de acord, nu există altă soluție. Termenul
de 24 de luni prevăzut în contract va fi
prelungit, pentru că este un lucru absolut
normal și logic să nu afectăm sezonul
estival”, a declarat Răzvan Cuc.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

iulie 2019
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Preluări frauduloase
de marfă, în Rusia
Furtul de marfă reprezintă, în prezent, în Rusia, o problemă de
milioane de dolari, cu un impact major asupra supply chain-urilor
și a afacerilor locale și internaționale. Ilya Smolentsev, expert în
securitate la RIFT Advisory International, a punctat câteva
aspecte în acest sens, în ediția din luna mai a Vigilant, buletinul
informativ al TAPA EMEA.

I

ncidentele merg de la furtișaguri
mărunte și tăieri de prelată, în
numeroasele spații de parcare nesecurizate din această țară, până la
furtul de încărcături complete și jafuri
la depozite. Rețelele de crimă organizată caută, în permanență, noi modalități de a evita controalele de securitate pentru a fura, a transporta și a
vinde bunurile respective „la negru”.
Practic, nu mai este nicio
categorie de bunuri care nu
este supusă riscului de a fi
furată, în Rusia, parțial sau
total, în timpului transportului
rutier.
Modurile de operare utilizate de
către grupările infracționale sunt foarte
diverse, dar la cele mai mari riscuri
sunt expuse schemele de fraudare cu
etape multiple, care implică falși transportatori, șoferi inteligenți, înmatriculări
false de vehicule și manageri logistici
din cadrul unor conturi de expeditori
create special pe bursele online de
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transport. Exemplele recente de furturi
identificate arată că preluările frauduloase de marfă le-au permis infractorilor să facă un profit de 1 milion de
dolari americani în numai o săptămână.

Furturile, prea rar
raportate
În mod tradițional, furturile de
marfă în Rusia reprezintă un tip de
infracțiune în care nu prea se raportează incidentele, dominat de către
fraudă. Statistici oficiale incomplete
sunt colectate și raportate lunar de
către Ministerul de Interne. O analiză
pe 5 ani indică o tendință foarte importantă – o scădere constantă a numărului total de furturi raportate și o
parte constantă de cazuri de fraude,
ceea ce subliniază dominanța acestor
tipuri de infracțiuni, în Rusia. Dar statisticile oficiale nu diferențiază incidentele pe date, locații, modus operandi, valoare și tipuri de mărfuri care
sunt furate și nici nu dezvăluie regiunile cu cele mai crescute și cele mai

scăzute frecvențe ale incidentelor.
Deci, aceste date nu oferă suficientă
valoare pentru securitatea afacerilor
sau pentru managementul riscurilor, și
nici autorităților statului, pentru a dezvolta strategii eficiente de contracarare.
Conform unor statistici
neoficiale, costurile financiare
ale încărcărilor frauduloase de
marfă au totalizat 200 de
milioane de dolari pentru
700-800 de astfel de cazuri
raportate anual.
Dar acestea constituie doar
15-20% din totalitatea furturilor de
marfă din Rusia. Pierderile medii cu
un camion furat prin fraudă se ridică
la 40.000 de dolari. Un aspect pozitiv
este, însă, faptul că nivelul atacurilor
cu violență asupra șoferului se află în
scădere, de la an la an.
Acest lucru este posibil din cauza
subcontractărilor multiple și a unui foarte controversat proces de împărțire a
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Cum dispare marfa

iulie 2019

Informații despre
infractori
În medie, peste 400 de decizii judecătorești implicând furturi de marfă prin
preluări frauduloase și ID-uri și documente falsificate apar pe website-ul Curții
de Arbitraj a Federației Ruse în fiecare
an, iar experții în securitate consideră că
acesta este doar vârful iceberg-ului. Datele Ministerului Afacerilor Interne arată
peste 1.700 de episoade similare pe an.
În urmă cu trei ani, pentru
prima dată în Federația Rusă,
un grup de specialiști din
Sankt Petersburg a demarat
un proiect – Control Risk –
care realizează analize
complexe pentru combinarea
informațiilor preluate din
deciziile judecătorești și din
informațiile publicate de
diverse surse de pe internet.
Datele conțin numere de înmatriculare ale vehiculelor, date de identi-

ficare (falsificate) și fotografii ale unor
indivizi implicați în preluări frauduloase
de marfă. Informația este colectată și
stocată în conformitate cu legislația
locală de protecție a datelor personale
și este organizată sub forma unei baze
de date care permite utilizatorilor căutări în funcție de diferite criterii.
Cu ajutorul unei soluții furnizate
de către parteneri din Moscova, utilizatorii nu numai că pot afla informații
despre transportatori în ceea ce privește modul în care respectă prevederile legale, ci pot, de asemenea, să
verifice documentele șoferului, ale vehiculului etc. De asemenea, pot evalua
sau studia diverse regiuni din punct de
vedere al gradului de risc și pot identifica tipuri de mărfuri furate și unde
s-a produs evenimentul.
În prezent, Control Risk și RIFT
Advisory International lucrează la dezvoltarea unei interfețe a acestui portal
în limba engleză.
Sursa: Vigilant, ediția din mai.
Traducerea și adaptarea:
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

PUBLICITATE

O schemă tipică întâlnită în Rusia
implică următorii pași principali:
1. Infractorii închiriază un vehicul
de marfă, fără șofer. Uneori, bandele
cumpără camioane și angajează șoferi
să le conducă. În majoritatea cazurilor,
șoferii sunt manipulați orbește și nu
știu că sunt parte a unei scheme
infracționale.
2. Infractorii creează sau cumpără
un cont activ pe bursele online de
transport și plasează transporturi disponibile pentru diferite rute sau bunuri.
Mai departe, așteaptă comenzi plasate
de către posesorii de mărfuri sau de
către expeditori. În mod obișnuit,
infractorii oferă un preț mai scăzut
pentru a câștiga comenzile, ceea ce
atrage managerii logistici preocupați
de reducerea costurilor. Când au suficiente cote, infractorii le selectează
pe cele care necesită un transport de
lungă distanță, cu un timp de tranzit
de cel puțin două zile.
3. După ce comanda este confirmată, următorul pas este primirea
autorizației pentru șofer de la expeditor,
care îi permite să colecteze mărfurile.
În această etapă, infractorii primesc
documentația, cu toate informațiile
necesare.
4. Infractorii trimit camionul la
încărcare. Șoferul colectează bunurile
și primește documentația referitoare
la destinație. Dar, după un timp,
primește un telefon de la o persoană
care pretinde că este posesorul bunurilor, care îi cere să le livreze la altă
adresă, în mod normal nu departe de
locul de proveniență al mărfii.
5. În același timp, infractorii îl informează pe expeditor în privința unei
întârzieri minore, din cauza unei pene
a camionului sau a unei boli a șoferului. În această perioadă de timp, bunurile sunt direcționate către o altă
locație sau reîncărcate în alt vehicul
și împărțite în partide mai mici.
6. După ce furtul reușește, șoferul
și „transportatorul” nu mai răspund la
telefoane. Expeditorul devine suspicios și începe să se intereseze de
marfă, apoi face reclamație la Poliție.

În astfel de circumstanțe, sunt șanse foarte scăzute să se recupereze
marfa sau să se găsească vinovații.

PIAȚĂ ȘI COMPANII

responsabilităților pentru marfa în
tranzit, în multiplele etape logistice. În
multe cazuri, personalul de securitate
al companiilor își face treaba corect,
dar complexitatea industriei și gradul
de sofisticare al infractorilor depășesc
cu mult competențele majorității managerilor și supervizorilor de securitate.
Pentru a-și ascunde intențiile malefice,
infractorii acționează în așa fel încât
nici măcar șoferii pe care îi folosesc nu
știu că sunt parte a unui mecanism fraudulos și pot deveni victime, ca rezultat
al anchetelor polițienești.

....................................................................................................................................................
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SFATUL AVOCATULUI

Procesul, singura
soluție?
Recent, am fost consultat cu privire la soluțiile ce pot fi avute în
vedere într-o situație litigioasă între un transportor și o casă de
expediții. Ambele din România.

D

upă analizarea actelor trimise
de transportator și având în
vedere solicitările acestuia
pentru soluționarea litigiului, am considerat că pretențiile acestuia sunt întemeiate și pot finaliza litigiul favorabil
ambelor părți implicate. Am comunicat
casei de expediții modul de soluționare
a litigiului și, după discuții cu reprezentanții acesteia (persoana responsabilă,
avocat), soluția propusă a fost respinsă. Singura soluție fiind soluționarea
litigiului cu ajutorul instanțelor judecătorești.

Date concrete privind
litigiul
Transportatorul primește de la
casa de expediții o comandă de transport „marfă generală, aprox. 16 t, 66
pal.” cu încărcare în Ungaria și descărcare în Olanda. Este menționată data
și ora încărcării ca fiind „8:00-12:30”.
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În privința descărcării, ora este menționată ca fiind „până la ora 11:00”.
Transportatorul se prezintă la
încărcare la data și ora
stabilită, dar este încărcat cu
o întârziere de aproximativ 9
ore...
... și cu încă 5 tone în plus față de
cele menționate în comanda de transport.
Reprezentantul transportatorului a
comunicat casei de expediții încărcarea cu mai bine de 9 ore întârziere și
faptul că față de cele 16 tone din comanda de transport au fost încărcate,
în plus, 5 tone de marfă. Reprezentantul casei de expediții a solicitat efectuarea transportului și în aceste
condiții și respectarea datei și orei de
descărcare, precizând că, ulterior, va
găsi o soluție pentru rezolvarea situației. Deși s-a plecat spre locul de des-

cărcare cu o întârziere considerabilă,
transportatorul a reușit să ajungă la
locul de descărcare la data și ora stabilite.
La descărcare... nu a fost
descărcat la data convenită
(vineri) ci cu o întârziere
de 2 zile (luni).
Pentru transportul de mai sus,
transportatorul a solicitat plata a 100
de euro în plus față de prețul transportului (pentru a plăti șoferul pentru
cele două zile de staționare, în
week-end, la locul de descărcare) și
plata într-un termen mai scurt a prețului transportului (respectiv plata la
30 zile calendaristice față de cele „45
zile bancare” prevăzute în comanda
de transport).
Solicitarea transportatorului mi s-a
părut logică, corectă și de bun simț,
fapt pentru care am luat legătura cu
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George
Iacob-Anca

Aproximativ... 5 tone
mai mult
Dacă, în privința termenului de
plată de 45 zile bancare, nu am avut
nimic de obiectat, pentru că așa a fost
menționat de expeditor și acceptat de
transportator, totuși, în privința greutății, nu am putut fi de acord cu casa
de expediții. 21 de tone de marfă nu
înseamnă sub nicio formă „aproximativ
16 tone”. Vorbim de o diferență în plus

Transportatorul are dreptul la
plata unei diferențe în plus
față de prețul din comandă.
Este îndreptățit având în vedere
diferența de greutate și plata contravalorii prejudiciului pentru cele două
zile de staționare la descărcare.
Ce înseamnă acest litigiu din punct
de vedere al costurilor? Plata taxei de
timbru la valoarea pretențiilor și a ono-

rariului avocatului. Chiar dacă soluția
instanței de judecată va fi favorabilă
transportatorului, aceasta va veni după
cel puțin 3 luni după pornirea procesului.

Sfatul meu în astfel
de situații
Când sunteți transportator și constatați o depășire de greutate la încărcare, este necesar să o consemnați
pe formularul CMR, să anunțați imediat casa de expediții, să solicitați modificarea comenzii de transport în privința greutății și a prețului transportului
(dacă aveți în vedere o majorare de
preț) și să nu plecați de la locul de
încărcare până ce nu aveți modificările
contractuale făcute în scris. Pentru
casa de expediții, sfatul meu este ca,
atunci când transportatorul anunță o
astfel de diferență de greutate (care
duce de cele mai multe ori la solicitarea modificării prețului transportului),
să solicitați majorarea prețului clientului, sau cel puțin să fie avută în vedere această posibilitate.
avocat George IACOB-ANCA
george@iacob-anca.ro
SCA IACOB-ANCA & ASOCIAȚII
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reprezentanții casei de expediții.
Răspunsul acestora: refuzul total de
soluționare amiabilă a litigiului. Motivarea lor fiind că în comanda de transport se menționează greutatea mărfii
ca fiind aproximativă și că termenul de
plată de 45 zile bancare a fost agreat
de transportator. Nicio justificare pentru cele 2 zile întârziere la descărcare.

de aproximativ o treime din greutatea
convenită. Solicitarea sumei de 100
euro în plus (diurnă șofer 50 euro/zi
de staționare la descărcare), de asemenea, mi se pare o solicitare întemeiată. În condițiile în care prețul
transportului a fost de 1.350 de euro,
pentru diferența de greutate se poate
solicita suplimentarea prețului cu 450
de euro. Deși transportatorul nu a solicitat întreaga sumă aferentă diferenței
în plus de greutate de 450 de euro,
ci doar 100 de euro pentru cele două
zile de staționare la descărcare și
modificarea termenului de plată, casa
de expediții a refuzat soluția propusă.
Singura soluție, în acest caz, este ca
transportatorul să se adreseze instanțelor de judecată.

CONSULTANȚĂ

VIAȚA VĂZUTĂ PRIN PARBRIZ

„Big
brother-ul”
șoferilor

„Informația este
oxigenul timpurilor ă
moderne. Se infiltreaz
prin ziduri cu sârmă
ghimpată, adie peste
granițe electrificate.”
Ronald Reagan

Progresul, dezvoltarea accelerată și, poate, uneori, haotică a
societății în ansamblul ei nu a ocolit nici conducătorii auto. Sunt
apuse timpurile când se spunea că șoferul este singur pe drum,
el și mașina. Timpurile în care mașina era dependentă de șofer,
de modul cum acesta se ocupa de ea, timpurile când conducătorul
auto umbla cu „trusa de chei” la el.

D

e când omul a început să
muncească pentru altul, indiferent dacă era sclav sau salariat, a fost supravegheat și controlat.
De la controlul și supravegherea directă realizată prin supraveghetori și până
la cele mai noi metode, care folosesc
sisteme computerizate specializate în
supravegherea forței de muncă, angajații au fost în situația de a fi urmăriți
la locul de muncă, motivul principal
fiind creșterea eficienței și profitabilității
activității desfășurate.
Șoferul este, astăzi, supus unor
mutații importante, printre care creșterea rolului efortului intelectual în
activitatea de conducere auto și controlul online al activității desfășurate în
traseu. În aceste condiții, putem vorbi
de un „big brother” al șoferilor?

Încercați să vă
imaginați...
...că sunteți în fața unei camere
de luat vederi și că sute de mii de

oameni urmăresc ceea ce spuneți, ce
faceți. Indiferent de trăsăturile de personalitate, de profilul psiho-profesional, o persoană pusă într-o astfel de
situație, se va simți ușor stânjenită,
va încerca să iasă din comportamentul
obișnuit. Un șofer cu vechime de peste
10 ani care a condus numai camioane
de mare tonaj îmi spunea, nedumerit,
că la un test de conducere în vederea
angajării, fiind cu un supraveghetor
alături, s-a simțit ca la examenul de
conducere, crispat, atent să nu facă
greșeli, că a condus, de data aceasta,
mai prost ca niciodată.
În prezent, camioanele sunt dotate
cu sisteme care controlează și apreciază modul de manevrare, monitorizează funcționarea acestuia, apreciază stilul de conducere, avertizând
șoferul, dar și patronul asupra eventualelor erori. Tahografele digitale de
generația a II-a (obligatorii, din data
de 15 iunie 2019, pentru toate autovehiculele utilizate în transportul rutier
de mărfuri de peste 3,5 tone și de

Cristian
Sandu

călători, care sunt înmatriculate pentru
prima dată în Uniunea Europeană),
la rândul lor, sunt capabile să transmită informația stocată, din mers,
autorităților de control, care pot vedea
dacă șoferul a respectat toate prevederile legislative. Toate aceste modalități de a emite informații privind activitatea pe traseu a conducătorului
auto sunt considerate a fi în avantajul
operatorilor de transport, al șoferilor
și al siguranței rutiere.

În curând...
...trăirile psihice ale șoferilor vor
putea fi, și ele, monitorizate și managerii vor avea informații despre stresul,
buna dispoziție sau oboseala conducătorilor auto, despre starea fizică și
psihică a acestora. Scopul declarat
este controlul, creșterea eficienței,
posibilitatea de intervenție în cazul
unor „sincope” la nivel individual.
Mulți consideră că, astăzi, pregătirea profesională a șoferilor este
elementul care face diferența între
reușită și eșec. Sistemele de control,
de supraveghere ajută o firmă de
transport să identifice acele zone deficitare în activitatea șoferilor săi și să
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ia măsurile necesare în vederea remedierii acestora.
Totuși, șoferul este o
individualitate irepetabilă,
are propriile opinii, propriile
aspirații, nu de puține ori,
propriile neliniști.

Pe termen scurt și mediu,
eficiența acestor sisteme este
de necontestat. Dar...

Pe termen lung, însă, putem oare
să apreciem adevăratele consecințe?
Psihicul uman rămâne încă – datorită
complexității sale – ascuns, în multe
privințe. Acum reacțiile umane răspund pozitiv supravegherii, prin creșterea responsabilității, a cinstei, a capacității de lucru... ce se va întâmpla,
însă, mâine? Maine, când șoferii, sub
imperiul supravegherii, al sistemelor
sofisticate de conducere semiautomată, pot devenii simpli roboți, când
inițiativa, creativitatea și inteligența nu

se vor mai regăsi în bagajul psihoprofesional al acestora. Nu pledez
pentru lipsa de supraveghere. Ea este
necesară, dar să nu absolutizăm rolul
acesteia. Este nevoie de o definire
corectă a modului în care un șofer va
avea acces la date, la noile tehnologii,
la modul cum se va raporta la ele.
psiholog pr. Cristian SANDU
cabinet de psihologie autorizat
E-mail: psih.cristian.sandu@gmail.com
Tel.: 0751.364.575
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Sistemele de control și supraveghere pot declanșa, la unii conducători
auto, o stare de nesiguranță, devin
dezorientați și, chiar, nervoși pentru
că nu știu dacă dispun de calitățile
necesare, calități pe care, acum, sistemele le contorizează.
Impactul psihologic privind noile
instrumente de urmărire și control în
plan individual pot duce la scăderea
randamentului, la o stare de indiferență privind performanțele și, nu în ultimul rând, pot amplifica tendințele
revendicative ca formă de contestare
difuză (fără motiv sau scop bine definit) a sarcinilor individuale sau a politicii generale a companiei de transport.

CONSULTANȚĂ

Despre șoferi
în echipaj
Mă voi opri, de această dată, asupra unor aspecte psihologice de
care este bine să ținem cont atunci când avem șoferi în echipaj:
relația dintre cei doi șoferi, oboseala și spațiul.

S

ituații sunt multe, însă, în cele
ce urmează, voi prezenta succint câteva dintre ele.

Andreea
Gheorghe

Când un șofer este
cu experiență, iar
celălalt începător
(ierarhia)
Stresul, în această situație, este la
un nivel ridicat, în special din partea
șoferului titular, pentru că trebuie să
aibă încredere în colegul său; practic,
își încredințează viața în mâinile unui
începător, atunci când conduce. Stresul începătorului constă în neîncrederea în propria capacitate de a face
față condusului, situațiilor, la care se
adaugă și reacțiile/așteptările colegului
experimentat.

Spațiul mic și lipsă
de intimitate, dar...

Când echipajul este
format din doi șoferi
cu experiență
Pe lângă încrederea în abilitățile
de condus ale celuilalt, aici apare, în
plus, lupta pentru putere, pentru că ei
sunt egali și pot apărea discuții conflictuale de genul... „ne ajunge motorina până în punctul x?” Celălalt vine
cu o altă părere legată de locul alimentării și tot așa, cine merge cu actele
la încărcare/descărcare, cine decopertează, cine arimează marfa, alegerea
locului de parcare. Toate acestea sunt
subiecte care pot genera începerea
unui conflict între cei doi.

acest job împreună, în cât timp apreciază el că va învăța soția să se descurce în orice situație și va avea încredere să stea în dreapta, liniștit.
Cuplurile ideale sunt cele care au încredere unul în abilitățile celuilalt, mai
ales soțul în soție, și anume că poate
forma o șoferiță profesionistă. Astfel,
soția poate deveni un șofer pe care
soțul și firma se pot baza. Avantajul
echipajului soț-soție este că ambii sunt
mai relaxați și pot sta pe comunitate
un timp mai mare decât ceilalți.

Când echipajul este
format din soț-soție
Aici sunt mai multe genuri de cupluri, situația poate să se complice
sau, din contră, cursa să fie efectuată
fără niciun incident. Oboseala la un
nivel ridicat apare atunci când soția nu
are experiență, iar soțul conduce cât
pentru doi. Nu ne dorim un șofer atât
de obosit. E riscant. Aici este important
să aflăm, la interviu, de ce au ales

De aceea, e necesar ca fiecare să
fie ordonat, să își cunoască spațiul
său astfel încât să se poată păstra
ideea de teritorialitate, „acesta este
spațiul meu”. Stresul legat de spațiul
restrâns este accentuat și de cantitatea de timp petrecută de o persoană
în raport cu altă persoană.
Dar nu trebuie să uităm avantajele!
Unul dintre principalele avantaje
psihologice ale echipajului este că se
poate diminua sentimentul de singurătate resimțit. Șoferii care sunt în
echipaj pleacă cu mai multă încredere
la drum, pentru că se pot baza pe un
ajutor în caz de nevoie.
Andreea GHEORGHE
psiholog specializat
în psihologia transporturilor
gheorghe.andreeaioana@yahoo.com

Reguli de bun simț
Consider că putem ajuta relația dintr-un echipaj printr-un set de reguli de bun
simț pe care să le dăm șoferilor ca ghidaj. Ați fi uimiți să aflați, dar mulți
spun că nu își dau seama dacă deranjează colegul cu un anumit
comportament. Așa că, nu strică să îi informăm despre unele aspecte care au
rolul să diminueze conflictele dintre cei doi:
• igienă
• păstrarea ordinii și curățeniei (care este esențială într-un spațiu atât de mic)
ajută la o dispoziție mai bună
• ajutorul pe care să și-l ofere în diferite situații
• să stabilească de la început responsabilitățile fiecăruia, pentru a se evita
afirmații de genul „am crezut că ai verificat tu”
• să se respecte reciproc, să fie toleranți și răbdători
• gestionarea cumpărăturilor comune
• să fie deschiși față de firmă și să anunțe atunci când apar neînțelegeri în
care stagnează pentru a găsi împreună o soluție (de exemplu echipaj
fumător-nefumător).
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Autostop în
„Închisoarea îngerilor”
Vă mai amintiți, probabil, filmul „Închisoarea îngerilor”, în care
personajul principal, actorul Tim Robbins, își decorase pereții din
celulă cu afișul unei actrițe în vogă pentru acele timpuri, afiș
pentru care a trebuit să mituiască un deținut.

P

osterul a avut un rol foarte
important în timpul detenției
pentru protagonistul filmului,
având în vedere că, în spatele acestuia, Tim Robbins a reușit să sape cu
un piolet, timp de 20 de ani, un tunel
prin care a și evadat, în final.
Ca în orice sistem de penitenciar,
exista un „descurcăreț” care putea procura, tot prin metoda șpăgii, și alte servicii sau „privilegii” pentru deținuți, considerate a fi un lux, pentru „îndulcirea”
timpului petrecut în acel mediu auster.
Revenind în realitatea noastră românească, știm cu toții că orice șofer
de camion are, în cabina sa, pe lângă
poza cu familia la care abia așteaptă
să se întoarcă din lungile sale călătorii,
cel puțin un poster cu actorul sau actrița favorită, sau alte obiecte purtătoare de noroc, care-l însoțesc pe drum.

Posterele și flyerele sunt folosite
și în scopul promovării unor mesaje
sau a unor informații de interes general ori cu caracter preventiv etc. Ele
sunt de un real folos atunci când doriți
să vă informați într-un anumit domeniu
sau despre un anumit produs. O persoană informată valorează întotdeauna dublu!

Mariana
Mirea

Importanța
informării
De asemenea, datele de contact
ale instituțiilor cu atribuții în aplicarea
legii sunt foarte importante, ca, de
exemplu, atunci când vă confruntați
cu o situație similară cu cea întâmplată
la data de 27 septembrie 2018, când
ofițerii de poliție ai Direcției Generale
Anticorupție au fost apelați la Call

Luarea de mită
Fapta funcționarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru
altul, pretinde ori primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori
acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea,
neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în
îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar
acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și
interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică ori de a exercita
profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta.

Dare de mită
Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, direct ori indirect,
pentru sine sau pentru altul, unui funcționarul public, în legătură cu
îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce
intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act
contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

Traficul de influență
Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase,
direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârșită de către o
persoană care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra
unui funcționar public și care promite că îl va determina pe acesta să
îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea
un ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească unui act
contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

Cumpărarea de influență

Center-ul Anticorupție 0800.806.806
de un tânăr, care a reclamat faptul că,
în urma unui accident de circulație
pentru neacordare de prioritate, un agent de poliție i-a pretins suma de
1.000 de lei, pentru a nu-i suspenda
permisul de conducere pe o perioadă
de 60 de zile. Sub coordonarea procurorului de caz, ofițerii Direcției Generale Anticorupție au realizat acțiunea
de prindere în flagrant a agentului de
poliție, în timp ce primea cu titlu de
mită suma de 1.000 lei.
Astfel, fiind un cetățean informat,
tânărul a știut unde să apeleze pentru
a semnala o faptă de corupție săvârșită de un angajat MAI.
Noi vă recomandăm și dumneavoastră să păstrați, alături de celelalte
obiecte norocoase din cabina dumneavoastră, și flyer-ul cu datele de
contact ale Direcției Generale Anticorupție și să-l utilizați atunci când doriți
să semnalați o posibilă faptă de corupție săvârșită de un angajat MAI.
Călătoria va fi și mai interesantă,
iar dumneavoastră veți fi un om mai
informat! Nu uitați! Cei dragi vă duc
dorul și abia așteaptă să vă întoarceți!
comisar Mariana MIREA
Direcția Generală Anticorupție,
Serviciul Prevenire

Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, pentru sine sau
pentru altul, direct ori indirect, unei persoane care are influență sau lasă să
se creadă că are influență asupra unui funcționar public, pentru a-l determina
pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie
îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să
îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoare
de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
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Cerere în
creștere, din
partea Chinei

ȘTIRI

ADUNAREA GENERALĂ ARILOG
Adunarea Generală a
membrilor ARILOG a avut loc
la Hotel Hilton Garden Inn, la
București. În cadrul ședinței
au fost prezentate rapoartele
financiare și de activitate ale
mandatului Consiliului
Director 2017-2019, evoluția
numărului de membri,
evenimente organizate și alte
proiecte și parteneriate în
care Asociația e implicată.
Totodată în cadrul ședinței,
membrii au decis ca, din
noul Consiliu Director
ARILOG, mandat 2019-2021,
să facă parte 7 persoane, cu
următoarea componență:
Adrian Crizbășianu (COO,
DB Schenker), Adriana
Pălășan (managing partner,
Supply Chain Management
Center), Andreea Mureșeanu
(project manager logistics,
Selgros Cash & Carry),
Daniel Preda (managing
director, Toyota Material
Handling România), Laura
Simion (logistics manager,
LC Waikiki), Paul Niță

FORKLIFT
CHALLENGE
BY DELPHI
TECHNOLOGIES

La sfârșitul lunii iunie, au avut
loc, la fabrica Delphi
Technologies din Iași, rundele
finale ale competiției „Forklift
Challenge”. Furnizor de
echipamente, încă din 2008,
pentru cunoscutul producător
din industria auto, STILL a fost
partener al evenimentului, care
a făcut parte din „Săptămâna
Excelenței” organizată, la nivel
global, în fiecare an, în cadrul
organizației Delphi
Technologies. Concursul de
îndemânare pentru stivuitoriști
este o inițiativă locală, care a
devenit foarte repede atractivă
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Ionuț Adomniței, site manager în
cadrul Delphi Technologies, cu
ocazia concursului.

GEFCO, 30 DE ANI DE
EXPERIENȚĂ ÎN
SISTEME DE AMBALARE
REUTILIZABILE
(operations director, ID
Logistics) și Romeo Dumitru
(logistics manager,
Euroccoper). O parte dintre
obiectivele noului mandat
sunt: creșterea numărului de
membri (la nivel național),
îmbunătățirea comunicării cu
membrii asociației, precum
și realizarea unor studii și
cercetări de piață.
Promovarea sistemului de
certificare a competențelor
în logistică și supply chain și
creșterea numărului de
specialiști certificați. Toți
membrii ARILOG sunt invitați
să se implice în dezvoltarea
asociației și să prezinte
proiecte care să crească
nivelul educației în industria
logistică din România.

pentru angajații și contractorii
companiei, aducând în prim
plan rigurozitatea și precizia
acestei meserii și punând
accent pe manevrarea în
deplină siguranță a materialelor
folosite în procesul de producție
al injectoarelor și al pompelor
pe injecție pe benzină sau
diesel. De menționat că
obiectivul principal Delphi
Technologies pe linie de
sănătate și securitate în muncă
este ZERO accidente.
„Alimentarea liniilor de producție
cu materie primă trebuie făcută
constant și la intervale fixe. Prin
folosirea generațiilor noi de
stivuitoare și electrocare cu
acumulatori Li-Ion reducem
timpii de așteptare pentru
încărcare a acumulatorilor
clasici și implicit timpii de
staționare a echipamentelor de
manipulat. Un element esențial
este faptul că folosim
echipamente ecologice, care nu
au emisii de combustibili și care
protejează mediul înconjurător
dar și starea de bine a colegilor
noștri. Contăm pe STILL să ne
ofere în continuare soluțiile cele
mai bune, adaptate la nevoile
Delphi Technologies”, a afirmat

GEFCO aniversează 30 de ani de
când oferă soluții de ambalaje
reutilizabile marilor producători de
automobile și aeronautice, pentru
transportul și livrarea pieselor de
schimb. Aproximativ 130.000 de
containere sunt prelucrate în
fiecare zi de către echipele
GEFCO, în cele 26 de centre de
gestionare a ambalajelor
reutilizabile, din Europa, pentru un
ecosistem sustenabil care
deservește 2.000 de utilizatori.
Soluțiile ecologice dezvoltate de
GEFCO implică mai puțin ambalaj
de unică folosință pe piață și mai
puține camioane de transport.
Acest lucru se datorează faptului
că majoritatea containerelor
GEFCO sunt pliabile, contribuind
la optimizarea în ceea ce privește
viteza de încărcare a camioanelor.
În plus, toate ambalajele GEFCO
deteriorate sunt reciclate 100%.

BERGERAT
ȘI-A DESCHIS
PORȚILE

Anual, Bergerat Monnoyeur
(dealer-ul CAT de 28 de ani în
România) își deschide porțile și
prezintă cele mai „calde” apariții
pe această piață. O gamă extinsă
de utilaje, consiliere în alegerea
echipamentului potrivit,
conectarea flotelor și a
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tehnologie și de a acoperi cu
productivitate lipsa de personal. În
plus, noi susținem dezvoltarea
pieței și prin formările de operatori
pe care le facem prin Școala
Operatorilor”, a declarat Liviu
Neagu, director general al
Bergerat Monnoyeur România și
Republica Moldova.

DB SCHENKER,
INVESTIȚIE DE PESTE
6,5 MILIOANE DE EURO

Veniturile DB Schenker în
România au crescut cu 6 procente
în anul 2018, până la aproximativ
130 de milioane de euro, iar
investițiile au depășit 6,5 milioane
de euro, în ciuda mediului
economic dinamic. Concret, DB

Schenker a continuat planul de
extindere a rețelei și de
modernizare a sucursalelor din
sud-estul Europei, investind în
România aproximativ 6,5 milioane
de euro pentru construirea unui
nou terminal, amplasat în CTPark
Bucharest West. Astfel, la
începutul anului 2019, compania a
inițiat acțiunea de relocare a
operațiunilor de transport și
logistică din locația Phoenix
Logistics Center (PLC) în noul
terminal logistic Clasa A, cu o
suprafață totală de 21.000 mp.
Noul terminal este o unitate Buildto-Suit, construit în conformitate
cu cele mai înalte standarde
tehnice și de calitate în ceea ce
privește construcția de spații
industriale și logistice premium.
Datorită calității înalte a noii clădiri
și caracteristicilor noului terminal,
care vor îmbunătăți cu siguranță
eficiența companiei, DB Schenker
ia în considerare posibilitatea
extinderii suprafeței ocupate în
aceeași clădire, dar și alte
posibilități de extindere în cadrul
aceluiași parc logistic.

PUBLICITATE

ȘTIRI

organizărilor de șantier și folosirea
tehnologiilor de ultimă generație
sunt soluțiile prezentate de
Caterpillar. Vedetele
evenimentului au fost
miniexcavatoarele Next
Generation – CAT 301.6 / 301.8
(clasa 1-2 t). Modelele se remarcă
printr-o serie de dotări moderne,
precum deplasarea prin
intermediul joystick-urilor, cruise
control, monitor LCD cu Bluetooth
și cabina rabatabilă pentru acces
facil la punctele de service.
„Remarcăm o maturizare a pieței
in ultimii ani, atât companiile
private, cât și entitățile din
domeniul public tind să planifice
strategic, să investească cu sens,
dar și să caute lucrări în toată
regiunea pentru a valorifica
echipamentele cu productivitate
sporită. Cu o cotă de piață de
peste 20% și 60 de milioane de
euro cifră de afaceri în România,
Bergerat Monnoyeur este lider de
piață în domeniul mașinilor și
utilajelor de construcții. Pot spune
că piața de infrastructură din
România este din ce în ce mai
așezată, mai interesată de

LOGISTICĂ

USER turează
motoarele
Creșteri importante s-au înregistrat, în ultimii cinci ani,
în expediție și transporturi, iar trendul pozitiv pare să se mențină
și în acest an.

A

dunarea generală USER
(Uniunea Societăților de Expediții din România) a reprezentat și un bun prilej de analiză a
pieței, din punct de vedere statistic.
Plasarea sectorului de expediții în
cadrul ramurii transporturilor a reprezentat subiectul unui studiu de piață
realizat de KeysFin.

1.800 de case
de expediție
Cu o cifră de afaceri de 11,9 miliarde de lei, expeditorii au obținut 22%
din cifra de afaceri a ramurii transporturi. Iar transportul de marfă are o
cifră de afaceri totală de 53,8 miliarde
de lei. Amintim faptul că studiul are la
bază datele financiare ale anului 2017,
o parte dintre concluzii fiind deja prezentate în numere precedente ale
revistei.
„În ceea ce privește numărul de
companii, casele de expediție reprezintă doar 5,5% din totalul firmelor de
transport marfă. Astfel, avem 1.800
de case de expediție și aproape
33.000 de firme de transport”, a arătat
Bogdan Avramescu, business developer KeysFin.
Numărul angajaților caselor de expediție este de 25.400, reprezentând
14,6% din numărul angajaților firmelor
de transport (173.400 de angajați).
„Cifra de afaceri a caselor de expediție din România a crescut cu 9,4%
în 2017 față de 2016 și cu 43% față
de 2013. Pentru 2018, estimăm un
avans de 8%, la aproape 13 miliarde
de lei. Cifra de afaceri a transportatorilor de marfă a crescut cu 8% în
2017 față de 2016 și cu 48% față de
2013. Pentru 2018, estimăm un avans
de 8,2%, la peste 58 de miliarde de
lei”, a subliniat Bogdan Avramescu.
Industria caselor de expediție a
cuprins 1.781 de companii în 2017,
din care 9 companii mari, 48 medii,
258 mici și 1.466 micro. Cea mai mare
pondere din cifra de afaceri a fost
generată de companiile medii (32,2%
din total).
Industria transportatorilor de mărfuri a cuprins aproximativ 32.700 de
companii, din care 15 companii mari,
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Marius Cae, președinte USER: „Ponderea caselor de expediție este una
importantă și, luând în calcul că în jurul acestora gravitează firme de
transport (media este de 18 firme de transport la o casă de expediție),
anvergura expeditorilor este cu atât mai mare. Iar un atu important
pentru expeditori îl reprezintă capacitatea managerială a acestora și
complexitatea serviciilor oferite. Sectorul de expediții ar trebui să fie
locomotiva ramurii de transport, prin tehnologii, anvergură, dezvoltare,
complexitatea serviciilor oferite...”

381 medii, 2.450 mici, 29.800 micro.
Cea mai mare pondere din cifra de
afaceri a fost generată de companiile
medii (32% din total).
Cei mai mari 10 jucători au
concentrat aproape o treime
din piața caselor de expediție
în 2017, iar membrii USER au
63,7% din cifra de afaceri a
sectorului.
În topul celor mai mari expeditori,
întâlnim firme precum Grup Feroviar
Român, Transmec, Quehenberger
Logistics, Unicom Tranzit, Gebruder
Weiss, Schenker Logistics, TTS,
Gefco, E-P Rail, Hartl Connect.
În cazul transportatorilor, cei mai
mari 10 jucători au generat afaceri de
3,75 miliarde de lei, adică 10% din
total, în 2017.
„Numărul de companii care și-au
raportat rezultatele anuale a scăzut
cu 4% în 2017 față de anul anterior,
însă este cu 13% peste cel din 2013.

Pentru 2018, estimăm un ușor avans,
la peste 1.820 de companii. Numărul
insolvențelor a scăzut la 23 în 2017,
însă, pe fondul decelerării economice,
estimăm o revenire pe creștere a indicatorului, la 25 de companii în acest
an”, a explicat Bogdan Avramescu.
Numărul transportatorilor a avut o
evoluție similară în 2017: scădere de
6,5% față de 2016, însă avans de
aproape 10% în ultimii 5 ani. Pentru
2018, se estimează o ușoară revenire,
la 33.400 de companii.
„Numărul insolvențelor a revenit
pe creștere în 2017, la 405, iar pentru

Top județe case de
expediție
Capitala conduce și în privința
numărului de companii înregistrate
(27% din total). Urmează județele
Constanța (9,5%), Ilfov (6,9%),
Bihor (6,7%) și Timiș (4,6%).
Împreună, primele 5 județe au
concentrat 54,7% din total, în 2017.
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Bogdan
Avramescu

Mihai-Cristian
Petre

Top județe
transportatori

2018 estimăm continuarea avansului
la 409 companii”, a completat reprezentantul KeysFin.

Expeditorii – creștere
neîntreruptă a
numărului de angajați
În timp ce numărul mediu de angajați din industria caselor de expediție
a crescut cu 12% față de 2016 și cu
43% față de 2013, la peste 25.400, la
nivelul transportatorilor observăm o
corecție importantă în 2014, astfel
încât bilanțul ultimilor 5 ani arată o
scădere de 4 procente, la 173.000 de
angajați.
„Estimăm că, în 2018, forța de
muncă din cele 2 industrii va crește cu
7,6% (case de expediție) respectiv 1,4%
(transportul de marfă) iar, pe termen
mediu, ne așteptăm la o consolidare a
numărului de angajați, pe fondul proceselor de migrație și de tehnologizare”,
a arătat Bogdan Avramescu.
Profitul net al caselor de expediție
a crescut cu 9% față de 2016 și cu
40% față de 2013, la 567 de milioane
de lei, în 2017. Pentru 2018, se estimează continuarea tendinței de creș-

tere, cu 7,8%, la peste 611 milioane
de lei.
Creșterea profitabilității nete este
mai accelerată în cazul transportatorilor de mărfuri, unde avansul a fost
de 14% față 2016 și de 80% față de
2013. Pentru 2018, se așteaptă depășirea pragului de 3,32 miliarde de lei.
„8% din totalul caselor de expediție
înregistrate sunt membre USER, însă
ele asigură peste 60% din cifra de
afaceri obținută, la nivel național, de
toate casele de expediție. USER reprezintă o forță reprezentativă și aici
ar trebui să se regăsească locomotiva
care să asigure dezvoltarea și îmbunătățirea activității”, a declarat Marius
Cae, președinte USER.

Avantajele certificării
AEO
Mihai-Cristian Petre, director comerț internațional, Departamentul de
Asistență Fiscală și Juridică EY
România, a trecut în revistă, în cadrul
adunării generale USER, avantajele
certificării AEO.
„Puțini investesc în partea vamală.
Este un segment care a rămas încre-

menit. Se fac și acum declarații vamale ca acum 20 de ani, oamenii primesc documentele, le procesează,
camionul rămâne blocat...”, a arătat
Mihai-Cristian Petre.
Starea lucrurilor este oglindită și de
statistici, România fiind plasată pe locul
48 într-un index al performanțelor/eficienței logistice. Partea vamală reprezintă unul dintre aspectele luate în considerare, alături de capacitățile logistice,
viteza de tranzitare, trasabilitatea...
Chiar dacă locul 48 nu este foarte
slab, poziția este mult trasă în jos de
eficiența procesului de vămuire (locul
80 din 160).
„Suntem sub țări ca Ungaria,
Polonia, Slovenia și Bulgaria și suntem
aproape de țări precum Serbia,
Ucraina și Republica Moldova. Orice
companie care analizează oportunitatea de a muta fluxuri de mărfuri către
România analizează acești indici”, a
precizat directorul EY România.
În 2012, 2014 și 2016, am fost pe
locuri superioare poziției 60 în ceea
ce privește performanțele vamale. În
2018, am luat-o în jos, ajungând pe
poziția 80.
„Comisionarii vamali ar trebui să
își ia mai în serios treaba, iar certificarea AEO ar trebui să crească viteza
procesului de vămuire”, a spus MihaiCristian Petre.
Certificarea AEO aduce o serie de
avantaje fiscale. De exemplu, în cazul
utilizării unei garanții globale: cuantum
redus de până la 50%, respectiv 70%,
sau exonerare de garanție. De asemenea, un alt avantaj este negarantarea TVA în cazul importurilor urmate
de livrări intracomunitare (regim vamal
4200). Optimizarea costurilor ca urmare a reducerii timpului de vămuire
reprezintă un alt plus important.
Alte beneficii sunt: reducerea datelor care se includ în declarațiile
sumare (transportatorii, casele de
expediție și comisionarii vamali pot
utiliza seturi reduse dacă și clienții lor
sunt certificați AEO) sau notificare
prealabilă în cazul în care transportul
este selectat pentru control fizic.
La ora actuală, în România sunt
155 certificări AEO.

LOGISTICĂ

În privința transportatorilor, în
București au fost înregistrate
aproape 10% dintre companii.
Urmează județele Bihor (6,9%),
Cluj (6,2%), Argeș (5,5%) și
Suceava (4,2%). Împreună, primele
5 județe au concentrat 32,7% din
total, în 2017.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

iulie 2019
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Health &
Wellbeing

(II)

În articolul din acest număr, vom începe să ne conturăm o idee
despre „Politica de Health & Wellbeing”.

A

șa cum suntem deja obișnuiți,
fiecare companie care a aderat la un standard cerut de piață
a întocmit cel puțin o politică, fie că fost
pentru ISO 9001, 14001, 18001 etc.
Un standard apropiat de Health &
Wellbeing este ISO 26000, care identifică șapte subiecte centrale pe care
organizațiile (instituții guvernamentale,
companii, sindicate, asociații de consumatori, ONG-uri etc.) trebuie să le
abordeze în mod integrat. Pentru fiecare dintre acestea, standardul oferă
informații privind scopul, relația cu responsabilitatea socială, principii, considerente și acțiuni corelate.
Ele sunt:
• guvernanța organizațională –
încorporarea celor șapte principii ale
responsabilității sociale în procesele
decizionale și operaționale
• drepturile omului – drepturi
civile și politice, economice, culturale
și sociale. O recomandare importantă
este aceea ca organizațiile, prin activitățile lor, nu trebuie să îngrădească
accesul angajaților la resurse esențiale
(precum apa)
• condiții de muncă – recrutarea
și promovarea responsabilă a angajaților, proceduri de rezolvare a plângerilor, transferul și relocarea angajaților, formare, sănătate, securitate în
muncă, igienă industrială, remunerație, timp de lucru
• mediul – abordarea precauțională, evaluarea și managementul riscului de mediu, aplicarea principiului
„poluatorul plătește”, luarea în considerare a ciclului de viață al produsului,
producție curată și eco-eficientă, abordarea sistemului produs-serviciu, achiziții durabile, conștientizare și sensibilizare a publicului
• practicile de afaceri – comportamentul etic al organizațiilor în relații
cu alte organizații, cu scopul de a genera output-uri responsabile
• problemele consumatorilor –
Ghidul Națiunilor Unite pentru Protejarea Consumatorului
• implicarea socială – organizațiile trebuie sa fie un „bun cetățean”
al comunității.
Principiile Responsabilității Sociale
identificate de ISO 26000 sunt:

Daniel
Alexa

• accountability – organizația
trebuie să „dea socoteală” pentru impactul asupra societății, economiei și
mediului
• transparența – pentru deciziile
și activitățile care au un impact asupra
societății și a mediului
• comportament etic – comportament organizațional onest, echitabil
și integru
• respect pentru interesele stakeholder-ilor
• respect față de lege
• respect pentru normele internaționale de comportament – este
vorba de principalele norme folosite în
dreptul internațional
• respectarea drepturilor omului
– identificarea și prevenirea oricăror
abuzuri.

Conținutul politicii
➢ Declarație angajament
• identificarea pericolelor potențiale sau a circumstanțelor care ar putea
contribui la niveluri necorespunzătoare
de stres legate de locul de muncă și
la evaluarea riscurilor de conduită
pentru eliminarea sau controlul
riscurilor generate de astfel de stres;
aceste circumstanțe și evaluările
riscurilor vor fi, apoi, revizuite periodic
• consultarea cu reprezentanții relevanți din domeniul securității ocupaționale, reprezentanți ai salariaților,
sindicate și ai altor părți interesate (de
exemplu, șefii de departamente), pe
probleme legate de bunăstarea personalului
• creșterea gradului de conștientizare și înțelegere a aspectelor legate de stres și importanța sănătății și
bunăstării generale, prin identificarea,

prevenirea, controlul și monitorizarea
ulterioară a cauzelor stresului la locul
de muncă, inclusiv, acolo unde este
cazul, formarea și promovarea sănătății la locul de muncă
• asigurarea unei pregătiri pentru toți
managerii și personalul de supraveghere în ceea ce privește practicile de
bună gestionare adecvate acestei politici
• furnizarea unui serviciu de consiliere confidențial pentru personalul a
cărui bunăstare este afectată negativ
de stres
• asigurarea faptului că sunt furnizate resurse adecvate pentru a permite managerilor să implementeze
strategia de bunăstare convenită.
➢ Obiectivele urmărite în urma
aplicării politicii
• asigurarea unui sistem de lucru
și informații despre minimizarea riscurilor pentru sănătate
• implementarea responsabilităților
specifice
• educarea personalului cu privire
la cauzele, efectele și gestionarea
stresului
• dezvoltarea în parteneriat cu reprezentanții salariaților sau sindicat
care vizează îmbunătățirea sănătății
la locul de muncă
• oferirea de sprijin relevant personalului.
➢ Pași de urmat în realizarea
obiectivelor
• efectuarea evaluării de risc pentru a identifica problemele de sănătate
și bunăstare legate de muncă
• implementarea măsurilor de control adecvate pentru a minimiza
riscurile pentru sănătate și bunăstare
• monitorizarea și aranjamentele
de audit într-un efort de îmbunătățire
a calității mediului de lucru
• creșterea gradului de conștientizare a cauzelor, semnelor și simptomelor stresului și a bolilor legate de
stres și a modului în care societatea
sprijină persoanele
• aducerea la cunoștința tuturor
managerilor a politicii privind sănătatea și bunăstarea și modul de utilizare
eficientă a acestora
• educarea angajaților în tehnici
de recunoaștere și pentru a face față
situațiilor potențial stresante
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Responsabilități
Responsabilitățile managementului de vârf:
• angajarea conducerii la toate nivelurile în importanța gestionării bunăstării personalului
• alocarea resurselor adecvate
pentru a permite managerilor să prezinte proactiv strategia convenită, utilizarea serviciilor de consiliere și a sesizărilor de sănătate, pentru avizul
expertului
• se asigura că inițiativele, comportamentele, sistemele și politicile proactive identificate sunt încorporate în
cultura organizației
• se asigură că strategia este condusă prin responsabilitate colectivă la
nivel de conducere senior
• se asigură că directorul resurselor umane are o responsabilitate
majoră de a monitoriza livrarea și de
a alerta echipa de conducere în ceea
ce privește problemele.
Responsabilitățile șefilor de departamente:
• implementarea și promovarea activă a principiilor și comportamentelor care
contribuie la bunăstarea personalului
• alerta față de situația personală
a angajaților și oferind, dacă este
cazul, un sprijin suplimentar membrilor
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personalului care prezintă riscuri pentru bunăstarea lor, proveniți din munca
externă, de ex. detenție sau separare
• asigurarea unei comunicări eficiente între conducere și personal
• în special, asigurarea unei comunicări eficiente în cazul în care
există schimbări organizaționale și/sau
procedurale care pot duce la creșterea
nivelului de stres la locul de muncă
• asigurarea faptului ca hărțuirea
și discriminarea nu sunt tolerate în cadrul departamentului.
Managerii liniilor de producție:
• solicită departamentului HR să
efectueze evaluări ale riscului de stres,
atunci când se constată că un angajat
suferă de stres sau unde există un
risc perceput de stres și se asigură
că toate măsurile rezonabile identificate sunt puse în aplicare
• se asigură că angajații sunt consultați în orice moment cu privire la
toate aspectele legate de angajarea
lor, care pot provoca stres sau impact
asupra sănătății și bunăstării lor, atunci
când sunt planificate schimbări care
le afectează
• se asigură că angajații beneficiază de o pregătire și de resurse
adecvate pentru a-și îndeplini sarcinile
• se asigură că personalului i se
oferă oportunități de dezvoltare adecvate
• gestionează absența în conformitate cu politica de gestionare stabilită
• iau în considerare încărcările de
lucru, pentru a se asigura că locurile
de muncă sunt realiste și ușor de
gestionat
• monitorizează orele de lucru,
orele suplimentare și sărbătorile, pentru a încuraja persoanele sa ia pauze
în conformitate cu legislația
• trebuie să se familiarizeze cu politica privind demnitatea și respectul la
locul de muncă în ceea ce privește
hărțuirea și discriminarea și să se
asigure că angajații sunt conștienți de
faptul că acest lucru nu este tolerat
• trebuie să recunoască faptul că
angajații pot avea experiențe în viața
lor privată care îi pot face vulnerabili
la presiuni la locul de muncă și care
pot avea o influență temporară asupra
performanței muncii lor, de exemplu,
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• oferirea tuturor salariaților de informații despre serviciile sociale corespunzătoare complementare
➢ Indicatori de performanță
Măsuri pentru monitorizarea performanței și bunăstării angajaților:
• absențele vor fi înregistrate și monitorizate, pentru dezvoltarea tiparelor
• chestionarele de ieșire vor fi utilizate și vor fi urmate de interviuri de
ieșire, după caz
• utilizarea Serviciului de Sănătate
și Consiliere Ocupațională va fi monitorizată fără încălcarea confidențialității
• HR va efectua o analiza bienală,
convenită în comun cu sindicatele,
asupra indicatorilor de bunăstare a
personalului, pentru a identifica tendințele sau punctele fierbinți
• alte forme de colectare a datelor
vor fi, de asemenea, utilizate pentru
a include recomandările de auto-sesizare și referire la sindicate.

probleme de sănătate sau circumstanțe personale
• trebuie să trateze toate discuțiile
cu angajații în legătură cu stresul personal ca fiind confidențiale, cu excepția cazului în care este necesar ca alții
să se implice în rezolvarea problemei,
iar angajatul își dă acordul în scris
pentru dezvăluire etc.
Departamentul de Resurse
Umane:
• oferă asistență și îndrumare personalului privind politica privind sănătatea și bunăstarea
• monitorizează punerea în aplicare a politicii din cadrul companiei
cu toate părțile interesate relevante
• oferă managerilor de linie instruire în toate aspectele legate de aceasta politică
• furnizează îndrumări managerilor
de linie cu privire la punerea în aplicare a politicii pentru a include gestionarea corespunzătoare a sarcinilor
individuale de lucru
• sfătuiește, îndrumă și sprijină
departamentele în efectuarea evaluărilor riscului de stres de către persoane instruite, conform solicitării
managerilor de linie
• oferă sprijin angajaților care suferă de stres și îi sfătuiește pe aceștia
și pe managerii de linie privind sprijinul
disponibil
• face trimiteri către Serviciul de
Sănătate Ocupațională sau către un
consilier, în conformitate cu Politica
de management al absenței
• crește gradul de conștientizare
în rândul întregului personal cu privire
la importanța echilibrului dintre muncă
și viață.
Angajații:
• trebuie să acorde o atenție deosebită sănătății și siguranței proprii și
să coopereze cu conducerea în orice
măsură luată pentru a reduce stresul
• trebuie să se angajeze sa evite
provocarea de probleme de sănătate
și bunăstare celorlalți angajați, inclusiv
acționând în conformitate cu principiile
politicii privind demnitatea și respectul
la locul de muncă
• trebuie să fie proactivi în identificarea ocaziilor când pot suferi probleme de sănătate și bunăstare, fie
legate de muncă, fie din cauza unor
factori externi
• în cazul în care angajații se simt
incapabili să discute problemele cu
managerii lor, aceștia sunt încurajați
sa discute acest lucru cu ofițerul pentru sănătate și siguranță, reprezentantul HR sau reprezentantul lor
• sunt încurajați să profite de
oportunitățile de consiliere și instruire.
(sursa: www.societal.ro)
Daniel ALEXA
alexa.daniel@safety-health.ro
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Cerere în creștere,
din partea Chinei
4-7 iunie 2019. München. 2.374 de expozanți din 63 de țări. 64.000
de vizitatori din 125 de țări. Subiecte de top: războiul comercial
dintre SUA și China, Drumul Mătăsii, lipsa de șoferi și inteligența
artificială. Pe scurt... cel mai mare hub logistic multimodal din
lume. Iar România a fost prezentă.

D

espre un târg de referință, la
nivel mondial, pentru transport și logistică, ne-a transmis
informații direct de la fața locului echipa Atlas Express & Logistic, una dintre
puținele companii autohtone care au
participat cu stand propriu în cadrul
expoziției. „Am fost singura companie
de transport expres din România care
a avut stand și cred că printre foarte
puținele firme românești de transport
cu stand propriu”, a afirmat Iulia Hribal,
directorul general Atlas Express & Logistic, precizând că investițiile companiei în participarea la târg s-au ridicat
la 40.000 de euro. „Foarte interesantă
pentru noi, la München, a fost identificarea unei cereri tot mai mari din
partea comercianților din țările asiatice, care introduc în Europa cantități
importante de mărfuri generale, prin
aeroporturile europene, și care își
doresc parteneriate cu companii de
transport care le pot face distribuția în
toată Europa. Acest tip de transport a
devenit foarte atractiv pentru noi și
vom folosi, în acest sens, relațiile pe
care le-am stabilit, deja, în Germania.”

Transportul expres, o
piață care are nevoie
de oportunități
Cererea în creștere provenind din
zona asiatică trebuie privită în contextul în care piața de transport expres
urmărește, în acest moment, la nivel
european, o traiectorie liniară, fără să

dea niciun semn privind un eventual
boom care ar urma. „Trăim o acalmie
care nu are de-a face cu transportul
expres. Dar, având în vedere că acest
tip de transport este direct legat de
industria auto, este, cumva, explicabil.
Industria auto se află într-o stare de
expectativă, fiind direct influențată de
măsurile Uniunii Europene cu privire

Un târg în creștere
ușoară

Echipa Atlas Express & Logistic de la München a fost formată din 16
persoane, din România, Germania, Spania, Portugalia și Austria.
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„transport logistic și-a confirmat
rolul de cel mai mare hub logistic
intermodal din lume. Am avut 2.374
de expozanți, în creștere cu 10%, și
aproximativ 64.000 de vizitatori, în
creștere cu 5%”, a declarat Stefan
Rummel, directorul executiv al
Messe München. De-a lungul
timpului, târgul a crescut de la o
hală, la zece și a devenit din ce în
ce mai internațional. 30.000 dintre
vizitatorii din 2019 au fost străini.
„În 2019, am consemnat o creștere
puternică a participării din China,
unde numărul de expozanți aproape
s-a dublat, cu 30 de expozanți noi,
ajungând până la 64”, a precizat
Stefan Rummel, menționând că
firmele chineze caută, din ce în ce
mai mult, parteneri de cooperare în
Europa, ca parte a inițiativei rutiere
privind Drumul Mătăsii.
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cerne și multe firme mici se vor închide. Vor rezista cei care își vor putea
permite susținerea activității și în
aceste condiții”, a continuat directorul
general Atlas Express & Logistic.

Pregătiți pentru orice

iulie 2019
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Evenimentul s-a desfășurat în
zece hale, cărora li s-a adăugat o
zonă în aer liber, spațiul total de
expunere fiind de 125.000 de
metri pătrați. Primele zece țări,
după Germania, au fost: Olanda,
Italia, Belgia, Franța, Polonia,
China, Austria, Spania, Marea
Britanie și Republica Cehă.

la motoarele diesel și emisiile de hidrocarburi. Aceste noi măsuri impuse producătorilor la nivelul UE presează
industria către implementarea de soluții privind motoare hibrid sau electrice”, a mai apreciat Iulia Hribal, subliniind că reorientarea producției de
autovehicule nu se va face de pe o zi
pe alta. Ea a estimat, în acest context,
un orizont de timp de un an și jumătate
sau doi, până când vor fi făcute
modificări la liniile de producție, iar
piața reală de expres va reintra în normalitate. „Consider că, până atunci,
piața de servicii de transport se va

În acest context, compania își propune, în 2019, să optimizeze mișcarea
celor 280 de autovehicule pe care le
deține, să își securizeze business-ul,
să dea de lucru cât se poate de bine
colaboratorilor și să își extindă portofoliul de clienți în afara pieței de automotive. „De asemenea, ne vom concentra pe dezvoltarea relațiilor comerciale
cu clienții direcți cu care am reușit să
încheiem contracte în ultimele luni.
Preconizăm, pentru 2019, o creștere a
afacerii de 5-7%”, a menționat Iulia
Hribal. Și, pentru că Pachetul Mobilitate
1 va genera schimbări indiferent de tipul
de transport, compania a început să
pună la punct o rețea de hub-uri în toată
Europa, astfel încât să nu fie afectată
de impunerea unui program de condus
și odihnă fix pentru șoferii de van-uri.
„În acest sens, am stabilit relații de parteneriat foarte bune la Târgul de Transport de la München, inclusiv pentru țările
Baltice, Ucraina și Belarus. Dar, pe
lângă partea comercială, care este
foarte importantă, participarea la Târgul
de Transport și Logistică de la München
ne-a adus o expunere și o vizibilitate
pe perioadă medie și lungă, lucru care
conferă o imagine de stabilitate și putere”, a concluzionat directorul general
Atlas Express & Logistic.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro
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INTERES pentru
România
Pe lângă de-acum tradiționalii colaboratori chinezi și europeni,
München a însemnat o creștere semnificativă a interesului pentru
România al unor companii din țările localizate în zona Caucazului și în
zona central-asiatică. Iată cum arată impresiile unui expozant, aflat,
în premieră, în această postură, la târg.

U

rmărind noua sa politică de
dezvoltare, Euroccoper a
participat pentru prima dată
ca expozant la prestigiosul Transport
& Logistics München Fair, desfășurat
în perioada 4-7 iunie 2019. Pentru noi,
cei de la Euroccoper, a fost o experiență deosebită să ne aflăm (pentru
prima oară) în calitate de expozanți la
un târg cu o astfel de tradiție și dimensiuni (4 zile, peste 2.000 de expozanți
din toată lumea), iar ritmul alert în care
se desfășurau lucrurile, întâlnirile, conferințele, evenimentele, a fost de-a
dreptul copleșitor.
Am avut 4 zile realmente pline și
extrem de interesante, în care am
trecut zilnic prin zeci de întâlniri și discuții, atât cu alți expozanți cât și cu
vizitatori.
Am reîntâlnit foarte mulți din
colegii noștri de breaslă din
România.
Ne-am amuzat pe seama faptului
că „A fost nevoie să venim la târgul
de la München, ca să ne mai vedem!
În țară, nu ne-am mai văzut de-un car
de ani!”.

Tendințe
Ca trend, pe lângă de-acum tradiționalii colaboratori chinezi și europeni,
s-a făcut foarte puternic simțită o creștere semnificativă a interesului pentru
România a unor companii din țările
locate în zona Caucazului și în zona
central-asiatică: Rusia transuralică,
Kazahstan, Georgia, Turkmenistan
etc. Împreună cu aceste companii, am
avut multe discuții și au fost identificate
multe potențiale colaborări pe aceste
rute (deocamdată) mai exotice.
Încurajatoare au fost
potențialele dezvoltări și
colaborări pe transporturile
fluviale, în special în lanțul
multimodal.
Acestea pot reprezenta o soluție
foarte eficientă din punct de vedere al
costurilor pentru clienții al căror
supply-chain nu trăiește sub imperativul „am nevoie ieri de marfă”.
Concret, târgul a reprezentat pentru noi un prilej foarte potrivit de a ne
promova serviciile și de a ne găsi parteneri împreună cu care să construim

o rețea internațională, extinzând rețele
existente, realizate împreună cu filiala
noastră din Serbia. Aceasta, mai ales
în condițiile în care, în Euroccoper,
am pornit un amplu proces de dezvoltare și restructurare, astfel încât să
putem oferi clienților soluții logistice
integrate, plecând de la transport pe
toate mijloacele, trecând prin vămuire
(sub toate formele... incluzând și reprezentare fiscală) și terminând cu logistica și distribuția națională. Oferim,
astfel, soluții modelate și personalizate
pe nevoile fiecărui client.

Stand comun de țară,
în premieră
Pentru prima dată, România a participat la târgul de la München cu un stand
comun, organizat de Camera de comerț
Româno-Germană (AHK România).
Standul a fost compus dintr-un mix
eterogen de co-expozanți: Dunwell
Industrial Brokerage, Euroccoper, Port
Bazinul Nou (Galați), Portul Constanța,
Speed & Trust, TTS (Transport Trade
Services) şi Warehouses de Pauw
Romania (WDP Romania).
Din păcate, statul român, din nou,
nu a avut nici o implicare în realizarea
acestui stand de țară. De asemenea,
Euroccoper a avut și un stand propriu
al filialei sale din Serbia.
În 2019, am găsit, la München, interes pentru România! Ne pregătim
pentru 2021!
Romeo DUMITRU
director logistică Euroccoper
romeo.dumitru@euroccoper.ro
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MAN TRUCK & BUS
PASAGERI

Pregătit
pentru viitor

ȘTIRI

TRANSPORTUL ALTERNATIV, REGLEMENTAT
PRIN OUG 49/2019
OUG 49/2019 privind
activitățile de transport
alternativ cu autoturism și
conducător auto, a fost
publicată în Monitorul
Oficial, la 1 iulie, urmând
ca, în 35 de zile, MCSI să
aprobe ordinele cu
criteriile de eliberare a
avizului tehnic și de
retragere a acestuia.
Pentru a obține avizul
tehnic, platforma digitală
pentru intermedierea
transportului alternativ va
îndeplini, cumulativ, o serie
de condiții, printre care:
ține evidența automată a
datelor de expirare a
permiselor de conducere
și a altor documente
necesare și notifică
automat operatorul de
transport alternativ în
scopul actualizării
documentelor încărcate
pe platforma digitală;
propune, afișează și
înregistrează traseul
parcurs, utilizând
tehnologii de localizare în
conformitate cu legislația
comunitară în vigoare;
asigură pasagerilor
posibilitatea să raporteze

8 PUNCTE DE CONTROL
ROVINIETĂ, ÎN ZONELE
DE FRONTIERĂ

CNAIR a pus în funcțiune
8 noi puncte fixe de control al
valabilității rovinietei.
Acestea sunt amplasate în
zona punctelor de trecere a
frontierei (PTF) Bechet, Cenad,
Giurgiu, Lunga, Nădlac II
(Autostrada A1), Negru Vodă,
Ostrov și Porțile de Fier I. Acum
sunt, în total, 82 de puncte fixe
de control pentru valabilitatea
rovinietei, pe întreaga rețea de
drumuri naționale și autostrăzi.
Punctele fac parte din
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operatorului platformei
digitale orice incidente
survenite privind
efectuarea cursei; asigură o
interfață de comunicare
disponibilă și accesibilă
timp de 24 de ore pe zi, 7
zile pe săptămână, pentru
incidente privind efectuarea
cursei; asigură pasagerului
opțiunea decontării prețului
cursei pe bază de
instrument de plată
electronică cu acces la
distanță sau în numerar;
permite decontarea prețului
cursei; asigură emiterea și
transmiterea către pasager
a facturii electronice;
asigură accesul la serviciile
sale doar a operatorilor de
transport, a conducătorilor
auto și a autoturismelor
care îndeplinesc condițiile
legale pentru efectuarea
transportului alternativ.

SIEGMCR, sistemul informatic
deținut de CNAIR.

VINIETA GERMANĂ,
RESPINSĂ DE JUSTIȚIA
EUROPEANĂ

Curtea de Justiție a Uniunii
Europene a respins taxa de
autostradă pe care Germania
voia să o impună tuturor
șoferilor străini de autoturisme.
Magistrații europeni au decis
că instituirea acestei taxe, care nu ar
fi fost impusă și conducătorilor auto
germani, este discriminatorie și
încalcă dreptul Uniunii Europene.

„Prin hotărârea pronunțată, Curtea
constată că taxa de utilizare a
infrastructurii, combinată cu scutirea
de taxă pe autovehicule de care
beneficiază proprietarii vehiculelor
înmatriculate în Germania,
constituie o discriminare indirectă pe
motiv de cetățenie sau naționalitate
și o încălcare a principiilor liberei
circulații a mărfurilor și liberei
prestări a serviciilor. Vinieta
germană pentru utilizarea drumurilor
federale de către autoturisme este
contrară dreptului Uniunii. Această
taxă este discriminatorie dat fiind că
sarcina sa economică este
suportată, în practică, de proprietarii
și de conducătorii de vehicule
înmatriculate în alte state membre”,
se arată în comunicatul transmis de
CJUE.

AVIONUL VIITORULUI

KLM și Delft University of
Technology au semnat un acord
de cooperare, la reuniunea
anuală generală a IATA de la
Seul, prin care compania
aeriană va contribui la cercetarea
TU Delft într-un concept de zbor
inovator cunoscut sub numele de
Flying-V, care cuprinde o
abordare cu totul diferită a
designului aeronavelor, pentru
suportul unui zbor sustenabil pe
distanțe lungi, în viitor. Avionul a
fost, inițial, conceput ca un
potențial proiect de aeronavă
pentru viitor, dar poate fi
comparat cu cea mai avansată
aeronavă de astăzi, Airbus A350.
Deși avionul nu este la fel de
lung ca A350, are aceleași valori
de anvergură ale aripilor. Acest
lucru va permite Flying-V să
utilizeze fără dificultate
infrastructura existentă de pe
aeroporturi, cum ar fi porțile și
pistele, iar aeronava se va potrivi
și în același hangar ca cel al
aeronavei A350. Mai mult, FlyingV va avea același număr de
pasageri (314 în
configurația standard) și același
volum de încărcătură, 160 mc.
Flying-V va fi mai mic decât
modelul A350, oferind o
rezistență aerodinamică mai
redusă. Designul și forma
aeronavei în formă de V va
integra cabina pasagerilor, cala
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AUTOBUZE ELECTRICE
ȘI TRAMVAIE,
DIN BANI EUROPENI

Primarul general al Capitalei,
Gabriela Firea, a semnat,
împreună cu vicepremierul
Vasile-Daniel Suciu, ministrul
Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice,
contractele de finanțare, din
fonduri europene, pentru 11
proiecte depuse în cadrul
Programului Operațional
Regional (POR) 2014-2020.
Proiectele vizează achiziția a 80
de tramvaie (pentru alte 20 de
tramvaie, contractele au fost
semnate la sfârșitul anului
trecut), a 100 de autobuze
electrice, precum și
modernizarea unui tronson de
1,1 km cale dublă linie de
tramvai pe Bd. Vasile Milea. „Am
obținut peste 250 de milioane de
euro fonduri europene”, a
precizat Gabriela Firea.

47 DE GĂRI,
LA MODERNIZARE

CFR a lansat licitațiile pentru
elaborarea studiilor de
fezabilitate necesare
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modernizării a primele 24 de
gări din totalul de 47 ce fac
parte din obiectivul de investiții
finanțat din fonduri europene,
prin Programul Operațional
Infrastructură Mare. Valoarea
totală estimată a contractului
este de 9,7 milioane lei, fără
TVA. Astfel, pe raza SRCF Cluj
vor fi reabilitate 8 stații de cale
ferată: Satu Mare, Baia Mare,
Jibou, Dej Călători, Beclean pe
Someș, Valea lui Mihai, Carei,
Salonta; pe raza SRCF Craiova
– 6 stații: Târgu Jiu, Alexandria,
Caracal, Filiași, Roșiori Nord,
Piatra Olt; pe raza SRCF
Constanța – 4 stații: Mangalia,
Neptun (Hc), Costinești Tabără,
Ciulnița; pe raza SRCF Galați –
6 stații: Râmnicu Sărat, Adjud,
Comănești, Făurei, Tecuci,
Mărășești. Lucrările prevăd:
modernizarea și repararea
clădirilor, inclusiv facilități
pentru persoanele cu
mobilitate redusă; înălțarea
peroanelor în conformitate cu
standardele europene,
modernizarea copertinelor, a
liniilor din stații, pasajelor,
pasarelelor și asigurarea
accesului la peroanele
intermediare; asigurarea
sistemelor de ventilație și
încălzire, montarea de panouri
fonoabsorbante; modernizarea
echipamentelor de
telecomunicații și de informare
a publicului călător; înlocuirea
instalațiilor electrice, sanitare
și termice și refacerea
sistemului de drenaj.

PREȚUL
CARBURANȚILOR,
DISPONIBIL
ONLINE
Monitorul Prețurilor
Carburanților, platforma online
care le arată conducătorilor
auto prețurile practicate de
către principalele rețele de
distribuție a carburanților
auto, a fost lansat, în data de
1 iulie, de Consiliul
Concurenței. Acest comparator
de prețuri afișează cele mai
apropiate benzinării,
localizarea geografică, serviciile
oferite de acestea, precum și
prețurile practicate. Monitorul
Prețurilor Carburanților este
valabil atât sub formă de
aplicație web, cât și ca aplicație
mobilă (iOS și Android) ce
poate fi descărcată din App

Store și Google Play și afișează
prețurile pentru carburanții
standard și premium (benzină și
motorină) practicate în stațiile
companiilor OMV Petrom, MOL,
Rompetrol, Lukoil, SOCAR și
Gazprom din întreaga țară,
oferind multiple facilități de
căutare, sortare și filtrare a
datelor. Platforma
este gestionată de Consiliul
Concurenței, iar
datele/informațiile sunt
încărcate în aplicație, la nivel
național, de către companiile
partenere.

ȘTIRI

de bagaje și rezervoarele de
combustibil în aripi. Forma sa
aerodinamică îmbunătățită și
greutatea redusă vor genera
reducerea cu 20% a
combustibilului folosit față de
Airbus A350. Un model funcțional
și o secțiune a interiorului
aeronavei Flying-V vor fi
prezentate oficial la KLM
Experience Days, în aeroportul
Amsterdam Schiphol, în
octombrie, cu ocazia aniversării a
100 de ani a companiei KLM.

STB CONTINUĂ
IGIENIZAREA
VEHICULELOR

STB a reluat, la două luni după
deschiderea unei noi etape,
campania de curățenie și
igienizare a vehiculelor,
începută în luna decembrie a
anului trecut. Astfel, pentru
fiecare autobuz, troleibuz sau
tramvai care va ieși în traseu,
va fi aplicat programul de
spălare și igienizare în interior și
exterior, precum și neutralizarea
graffitti-urilor. „Treptat, toate
vehiculele din parcul circulant al
STB vor fi curățate și igienizate,
iar fiecare vehicul va fi ulterior
monitorizat pentru a se urmări
menținerea unui aspect decent.
Totodată, este aplicat un
program special, etapizat, prin
care adăposturilor din stațiile de
tramvai li se redă aspectul
civilizat”, precizează
conducerea STB. Anul trecut,
autobazele au fost dotate cu
stații de spălare noi, moderne,
astfel încât să fie asigurate
vehicule igienice și un grad de
confort cât mai ridicat pentru
călători, dar și un aspect decent
al stațiilor de tramvai. Conform
Regulamentului Serviciului
Comunitar de Transport Public
Local de călători în Regiunea
București-Ilfov, pentru
murdărirea sau vandalizarea
vehiculelor sunt stabilite amenzi
de 500 lei.
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Programele de
transport județean,
prelungite cu 4 ani
Guvernul a prelungit cu 4 ani, până la data de 30 iunie 2023,
programele de transport județean, prin Ordonanța de Urgență
(OUG) 51/2019, care a modificat și completat unele acte normative
în domeniul transportului de persoane.

A

ctele normative sunt Legea
92/2007 privind serviciile publice de transport persoane
în unitățile administrativ-teritoriale,
Legea 328/2018 și OG 27/2011. În tot
cuprinsul Legii 92/2007, expresia
„local și județean” a fost înlocuită cu
termenul „local”. Transportul rutier
contra cost de persoane prin servicii
regulate, la nivel județean, se reglementează de către consiliul județean,
care reprezintă autoritatea competentă
la acest nivel.
OUG 51/2019 prevede eliminarea
transportului județean din sfera serviciilor publice, în situația în care acesta
se desfășoară în regim comercial. La
31 decembrie, a intrat în vigoare Legea 328/2018, care prevede că transportul rutier județean de persoane este
serviciu public de transport. în înțelesul

Regulamentului (CE) 1.370/2007 al
Parlamentului European și al Consiliului UE. Însă Legea serviciilor publice
de transport 92/2007 obligă ca, din 2
decembrie 2019, consiliile județene
să încheie contracte de servicii publice
de transport călători, „situație ce impune măsuri urgente de reglementare a
transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel
județean, ca fiind activitate prestată
în regim comercial”.

Valabilitate până la
30 iunie 2023
„Valabilitatea actualelor programe
de transport județean și, după caz, a
licențelor de traseu pentru transportul
rutier contra cost de persoane prin
servicii regulate, la nivel județean, s-a

prelungit până la data de 30 iunie
2023”, prevede OUG 51/2019.
La solicitarea operatorilor de transport care dețin licențe valabile, cuprinse în programul de transport persoane
prin servicii regulate, Autoritatea Rutieră Română (ARR) prelungește, cu plata tarifului aferent, licențele de traseu,
pentru autobuzele deținute și nominalizate pe traseul respectiv, în baza
de date a ARR, la data intrării în vigoare a ordonanței.

Normele
metodologice,
în 60 de zile
Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transportului rutier județean de persoane prin servicii
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dard și contractul-cadru de delegare
a gestiunii serviciilor publice de transport persoane, în conformitate cu modificările aduse de OUG 51/2019.

Prestatorii
de servicii

Totodată, în termen de 120 de zile
de la data intrării în vigoare a OUG
51/2019, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) și
Agenția Națională pentru Achizițiile
Publice vor modifica, prin ordin al președinților acestora, documentele stan-

Magda SEVERIN

ACTUALITATE

regulate la nivel județean se elaborează prin ordin al ministrului Transporturilor și al ministrului dezvoltării Regionale
și Administrației Publice, în termen de
60 de zile de la intrarea în vigoare a
OUG nr. 51/2019. Până la intrarea în
vigoare a Normelor metodologice, licențele de traseu se emit de către ARR.

Prestatorii de servicii de transport
public județean achită obligațiile legale
către ANRSC, datorate până la data
intrării în vigoare a ordonanței, astfel
cum sunt prevăzute în art. 15, alin.
(1), lit. d) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice 51/2006. Sumele încasate după data intrării în
vigoare a OUG 51 rămân la dispoziția
ANRSC.
ARR furnizează, la cerere, gratuit,
consiliilor județene informațiile deținute
cu privire la caracteristicile parcului
de vehicule.

magda.severin@ziuacargo.ro

Foto: Jean-Mihai PÂLȘU

Atribuțiile consiliilor județene în domeniul transportului
rutier județean de persoane
În OG 27/2011, a fost introdusă o nouă secțiune –
„Secțiunea a 5-a: Atribuțiile consiliilor județene în
domeniul transportului rutier județean de persoane.”
„Art. 8 (1) Consiliile județene au obligația de a înființa
autorități județene de transport prin care să asigure, să
organizeze, să reglementeze, să autorizeze, să
coordoneze și să controleze prestarea transportului rutier
de persoane prin servicii regulate, desfășurat între
localitățile județului.
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), consiliile județene
au următoarele atribuții:
a) evaluarea fluxurilor de transport de persoane și
determinarea pe baza studiilor de specialitate a cerințelor
de transport județean de persoane, precum și anticiparea
evoluției acestora;
b) stabilirea traseelor județene, precum și autogările și
stațiile publice în care se realizează
îmbarcarea/debarcarea persoanelor, cu consultarea
autorităților administrației publice locale sau, după caz, a
asociațiilor de dezvoltare intercomunitară implicate;
c) elaborarea și aprobarea programelor de transport
județean de persoane prin curse regulate, precum și a
capacităților de transport necesare;
d) participarea și introducerea datelor aferente
programului de transport în aplicația electronică specifică
în vederea atribuirii traseelor județene;
e) aprobarea atribuirii traseelor județene și afișarea pe
site-ul instituției a programului de transport județean și a
calendarului atribuirii electronice în Sistemul informatic
pentru atribuirea electronică a traseelor naționale;
f) introducerea programului de transport județean în
Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a
traseelor naționale;
g) actualizarea programelor de transport județene, prin
modificarea acestora în funcție de cerințele de deplasare
ale populației și în corelare cu transportul public local,
interjudețean, internațional, feroviar, aerian sau naval de
persoane;
h) întocmirea și urmărirea realizării programelor de
înființare, reabilitare, extindere și modernizare a
sistemelor de transport județean, în condițiile legii;
i) aprobarea studiilor de fezabilitate privind înființarea,

iulie 2019

reabilitarea, modernizarea și extinderea unei părți sau a
întregului sistem public de transport județean, aflat în
proprietatea publică sau privată a județului;
j) proiectarea și executarea lucrărilor de investiții în
infrastructura tehnico-edilitară aferentă sistemelor
publice de transport județean într-o concepție unitară,
corelată cu programele de dezvoltare economico-socială
a localităților/ județelor, cu planurile de urbanism și de
amenajare a teritoriului, de protecție a mediului, în
conformitate cu reglementările legale în vigoare;
k) emiterea de licențe de traseu pentru transportul rutier
județean de persoane efectuat cu autobuze prin servicii
regulate;
l) realizarea seturilor de date spațiale aferente serviciului
de transport rutier județean, cu respectarea prevederilor
Regulamentului (UE) 1.089/2010 al Comisiei din 23
noiembrie 2010 de punere în aplicare a Directivei
2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în
ceea ce privește interoperabilitatea seturilor și serviciilor
de date spațiale (INSPIRE), cu modificările și completările
ulterioare;
m) constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se
fac, conform competențelor stabilite în prezenta
ordonanță, de către împuterniciții președintelui consiliului
județean, precum și de către ofițerii și/sau agenții de
poliție din cadrul Poliției Române, care au calitatea de
polițiști rutieri;
n) în vederea aplicării prevederilor lit. m), în cazul
controalelor efectuate în trafic, la solicitarea Consiliului
Județean, ISCTR efectuează controale comune cu
împuterniciții președintelui consiliului județean;
o) aprobă tarife propuse de către operatorii economici
pentru serviciile de transport județean, astfel încât
costurile de transport suportate de către utilizatori să aibă
în vedere recuperarea integrală a costurilor de exploatare
și un profit rezonabil pentru operatorii de transport.
(3) În exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile
administrației publice județene adoptă hotărâri sau emit
dispoziții, după caz.
(4) Împotriva hotărârilor consiliilor județene, persoanele
fizice sau juridice interesate se pot adresa instanței de
contencios administrativ, în condițiile legii.”
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MAN TRUCK & BUS

Pregătit pentru
viitor

Având o gamă completă de vehicule, de la microbuze la autobuze
articulate, de la transport urban la cel turistic, MAN Truck & Bus
poate răspunde tuturor solicitărilor pieței, având inclusiv soluții
ecologice, precum propulsia electrică sau cea pe gaz.

A

llianz Arena din München a
fost locul ales de producătorul
german pentru evenimentul
ce a marcat repetiția generală înainte
de Busworld Europe 2019, ce se va
desfășura la Bruxelles.

Transportul urban în
era electrică
Autobuzul electric de 12 m ce face
parte din familia Lion’s City nu va lipsi

56

din standul MAN. Acest model, cu un
design atrăgător și modern, oferă o
configurație cu 35 de scaune. Lipsa
compartimentului dedicat, în mod
tradițional, motorului diesel și poziționarea bateriilor pe acoperiș au asigurat amplasarea a patru scaune suplimentare.
Lion’s City E dezvoltă o putere
între 160 și maximum 270 kW, asigurând o autonomie de 200 km, ce
poate fi majorată la 270 km, în condiții
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MAN Lion’s Coach
este preferat de numeroase
echipe sportive.

AUTOBUZE ȘI SERVICII

bune de exploatare. În toamna acestui
an, vor începe testele în condiții reale
de exploatare, autobuzul urmând să
fie utilizat în Hamburg.
Am putut conduce Lion’s City E și
am apreciat performanțele specifice
vehiculelor electrice, alături de un
design cu adevărat reușit, atât la
exterior cât și la interior.
Produsul a ajuns în faza ultimelor
retușuri înainte de intrarea în producția
de serie, care se va întâmpla anul
viitor.
Alături de soluția electrică, MAN
oferă pentru transportul urban motorizări diesel și CNG (gaz natural comprimat), precum și variante hibrid.
De altfel, am putut admira și noul
Lion’s City 19 EfficientHybrid, autobuz
urban articulat, având o lungime de
18,75 metri. Motorul de echipează autovehiculul dezvoltă 360 CP și se încadrează în normele Euro 6 Step D.
Echiparea cu MAN EfficientHybrid
asigură o îmbunătățire a costurilor de
operare și, de asemenea, emisii mai
reduse. Funcția stop-start duce la
reducerea către zero a zgomotului,
precum și a emisiilor poluante, atunci
când autobuzul se oprește.
Lion’s City 19 pune accent și pe
siguranță. Astfel, autobuzul este echipat cu un sistem de asistență în viraje,
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ce detectează pietonii. Camerele din
față și părțile laterale monitorizează
automat traficul, iar șoferul este alertat
atât vizual, cât și acustic, în cazul pericolului de accident. Sistemul funcționează în cazul riscurilor de coliziune
atât pentru partea frontală, cât și cele
laterale (în viraje). Pe lângă pietoni,
sistemul detectează bicicliști și motocicliști.
Pe viitor, soluția va deveni disponibilă pentru toate autobuzele MAN.

este de până la 53 de scaune, iar
constructorul german a echipat
autovehiculul cu un nou motor, D1556
LOH. Modelul expus la Busworld va
avea 360 CP, alte puteri disponibile
pentru acest model fiind 280 și 330
CP. Cutia de viteze automată este
MAN TipMatic, cu 12 trepte și strategia

Un interurban
economic
MAN Lion's Intercity a fost gândit
ca soluția optimă pentru transportul
elevilor și pentru operarea pe curse
interurbane. Capacitatea de transport

....................................................................................................................................................
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MAN de schimbare eficientă a
treptelor. Astfel, Lion's Intercity nu
oferă doar o experiență remarcabilă
pentru șofer, ci asigură și un consum
redus de carburant.

MAN Lion’s Coach –
confort și siguranță
la cel mai înalt nivel
Curse pe distanțe lungi, trasee
turistice, sau chiar transporturi VIP,
MAN Lion’s Coach este autocarul
complet. Un interior confortabil și funcțional pentru pasageri, un post de conducere ergonomic și un autovehicul
sigur, răspunzând prompt și predictibil
la comenzi, spațiu mare pentru bagaje... nu este de mirare aprecierea de
care se bucură acest autocar.
De altfel, acest model a fost ales
și de prestigioase echipe de fotbal,
precum FC Bayern München și Paris
Saint-Germain, iar din primăvara acestui an, echipa națională a Germaniei
se deplasează, de asemenea, cu
acest autocar. Sigur, interiorul a fost
special modificat pentru aceste echipe, iar în cadrul evenimentului am
putut călători cu autocarul echipei naționale de fotbal a Germaniei. Confortul oferit de fotoliile speciale și dotările de lux ale autocarului erau firești.
Ceea ce a atras atenția a fost funcționalitatea țintită. Astfel, jucătorii se pot
odihni, pot avea discuții în grupuri restrânse sau pot avea veritabile ședințe... și de ce nu, în cazul unei victorii, pot da petreceri, transformând
autocarul într-un miniclub.
În cadrul expoziției, vizitatorii vor
putea admira un Lion’s Coach C, de
13 metri lungime și 48 de scaune, lift
pentru scaunele rulante și două spații

special concepute pentru acestea.
Având două punți, autocarul asigură
raportul optim între capacitatea de
transport (număr pasageri și spațiu
bagaje) și eficiența exploatării. Motorul
D2676 LOH ce echipează acest model

dezvoltă 470 CP și un cuplu maxim
de 2.400 Nm. Chiar și încărcat, autovehiculul pare un fulg pentru acest
motor. Cutia de viteze automată, cu
12 trepte, este MAN TipMatic Coach.

Lumea Neoplan
Constructorul german și-a dorit nu
doar să prezinte autocare la Busworld,
ci și ce reprezintă acestea. Astfel, printre
modelele expuse se va număra un
Tourliner L, special modificat pentru a
asigura transportul celebrei formații de
muzică „The World of Hans Zimmer”.
De altfel, vizitatorii se vor putea bucura
de reprezentații ale acestei formații. În
timpul evenimentului, ne-am bucurat,
la rândul nostru, de interpretarea live a
unei bine cunoscute melodii – tema
principală a filmului „Pirații din Caraibe”.
La interior, Tourliner a fost conceput ca un spațiu tip birouri, pentru a
combina confortul călătoriei cu utilitatea (posibilitatea de a lucra). Experiența pasagerilor este una deosebită,
asigurată de fotoliile VIP amplasate
într-o configurație 2+1, luminile ambientale, Wi-Fi, prize de 230 v și USB
și două mese. Autocarul proiectat de
Bus Modification Center asigură transportul a 35 de pasageri.
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semnelor de circulație și afișarea limitelor de viteză.

Două premiere
pentru microbuze
În cadrul Busworld, MAN va expune, în premieră, două modele de
microbuze. Este vorba despre MAN
eTGE Combi și MAN TGE City.
MAN eTGE Combi oferă o capacitate de 8 pasageri și este primul microbuz electric produs de constructorul
german, având la bază modelul de
serie eTGE.
Bateriile sunt amplasate sub podeaua ce a fost ușor ridicată, vehiculul
fiind destinat zonelor unde menținerea
unui nivel scăzut al zgomotului și emisiile zero sunt apreciate – centre urbane, stațiuni turistice etc. Teoretic, acest
microbuz ar putea atinge o rază de
173 km, fără a fi necesară realimentarea.
Modelul MAN TGE City are, de
asemenea, la bază TGE (van-ul). Podeaua coborâtă și ușile special concepute oferă TGE City o mare varietate de posibilități în ceea ce
privește amenajarea interioară, printre
care se numără scaunele fixe sau rabatabile, zona de stat în picioare, spațiul pentru scaune cu rotile etc.

AUTOBUZE ȘI SERVICII

Tourliner este echipat cu un motor
D26, ce dezvoltă 470 CP și un cuplu
maxim de 2.400 Nm, și cu o cutie de
viteze automată MAN TipMatic Coach.
De la această expoziție nu putea
lipsi nici spectaculosul Neoplan Skyliner,
luxosul autocar supraetajat. Scara din
față, pentru acces la etaj, a fost amplasată pe partea dreaptă și, astfel, fluxul
călătorilor s-a îmbunătățit, fiind, de
asemenea, crescut numărul scaunelor
– nu mai puțin de 76 de pasageri.
Autocarul este echipat cu un motor de
510 CP, D2676 LOH, având un cuplu
maxim de 2.600 Nm. Cutia de viteze
este, bineînțeles, automată, cu 12
trepte, MAN TipMatic Coach.
Autocarul este echipat cu sistemul
OptiView, ce înlocuiește oglinzile laterale cu camere și display-uri. Sistemul va deveni disponibil pentru toate
modelele Neoplan începând cu 2020.
Am putut testa acest sistem în timpul evenimentului și este evident că
oferă avantaje față de oglinzile clasice,
în materie de vizibilitate și, implicit,
siguranță. Șoferii vor avea o imagine
mai clară asupra zonelor limitrofe
autocarului, indiferent de lumina de
afară. În plus, este redus efectul unor
fenomene precum aburirea, depunerea mizeriei sau strălucirea soarelui.
Iar profilul mai redus al camerelor
scade riscul de lovire, față de oglinzile
clasice. Nu lipsesc nici sistemele noi
de siguranță: asistență la viraje cu recunoașterea pietonilor, recunoașterea

Radu BORCESCU
München, GERMANIA
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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672 de Citaro pe gaz,
pentru Madrid
AUTOBUZE ȘI SERVICII

Autobuzele Mercedes-Benz Citaro NGT, ce utilizează gazul natural, au devenit
principala direcție ecologică adoptată de transportul public, în Madrid.

C

ompania de transport public
din capitala Spaniei, EMT
Madrid (Empresa Municipal de
Transportes de Madrid), operează deja
câteva sute de autobuze pe gaz natural
Mercedes-Benz Citaro NGT, iar, în următorii ani, numărul acestora va ajunge
la 672 de autobuze.

Opțiunea corectă
La ora actuală, Mercedes-Benz
oferă o gamă largă de opțiuni pentru
autobuzele sale, inclusiv din punct de
vedere al protecției mediului – de la
motoarele clasice diesel Euro 6, la
autobuzul electric eCitaro și cel pe
gaz, Citaro NGT, precum și variantele
hibrid pentru motorizările diesel și pe
gaz.
În 2016, EMT Madrid a achiziționat
82 de autobuze pe gaz natural Citaro
NGT și varianta articulată Citaro G
NGT. Experiența pozitivă în utilizarea
acestora a dus la decizia de a comanda noi autobuze pe gaz și, astfel,
atunci când livrările vor fi finalizate,
transportul public în Madrid va avea
în parc 672 de autobuze Citaro pe
gaz natural.
Ținta EMT Madrid este de a schimba, până la finalul anului, întreaga flotă
de autobuze cu unele ce asigură emisii
reduse. Iar Citaro NGT reprezintă baza
acestui concept de transport ecologic. În
plus, EMT Madrid operează cel mai mare
depou european pe gaz.
Autobuzele joacă un rol esențial
pentru capitala Spaniei. Cele 2.000 de
autobuze ce compun flota EMT Madrid
străbat peste un milion de kilometri pe

Trebuie dezvoltată infrastructura de alimentare
pentru carburanți alternativi
Producătorii de autovehicule și sectorul transportului public au făcut un apel
către statele UE pentru a accelera investițiile în rețele de realimentare cu
carburanți alternativi.
Asociația Producătorilor Europeni de Automobile (ACEA) și Asociația
Internațională a Transportului Public (UITP) au lansat împreună acest apel, ca
o reacție la recent adoptata Directivă pentru Vehicule Curate, ce stabilește
ținte obligatorii pentru statele membre UE pentru achiziția de vehicule cu
emisii scăzute sau zero. Iar aceste ținte nu pot fi atinse fără o infrastructură
care să asigure funcționalitatea noilor vehicule.

an și transportă 425 de milioane de
pasageri, într-o rețea de curse ce acoperă aproximativ 3.800 km.

Eficient și ecologic
Citaro NGT este propulsat de un
motor pe gaz natural Mercedes-Benz
M936G, cu o cilindree de 7,7 litri.
Montat vertical, acest motor cu
șase cilindri în linie utilizează gaz natural comprimat sau biogaz. Puterea

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.

maximă dezvoltată este de 302 CP, iar
cuplul maxim este de 1.200 Nm. Emisiile se încadrează lejer în normele
Euro 6.
Emisiile de CO2 sunt cu 10% mai
scăzute decât în cazul motoarelor
diesel, în cazul utilizării gazului natural.
Atunci când rulează cu biogaz, autobuzul devine aproape neutru din punct
de vedere al emisiilor de CO2.
Un aspect important îl reprezintă
și reducerea zgomotului cu aproape
4 dB, față de un diesel. De asemenea,
costurile de operare și mentenanță
reprezintă un atu important pentru
autobuzele pe gaz. Și, bineînțeles, să
nu uităm de climatizare. Citaro NGT
destinate EMT Madrid au fost echipate
cu sisteme mai puternice de răcire (un
alt aspect care a dus la alegerea gazului).
Aceste avantaje, la care se adaugă un preț de achiziție atractiv, au determinat operatorul de transport să
privească utilizarea gazului ca pe o
investiție pe termen lung, și nu doar
ca pe o etapă intermediară către electromobilitate.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Atak-ul electric

62

Producătorul turc Karsan a prezentat cel mai nou model al gamei
sale de vehicule electrice, Atak Electric, cu ocazia unui eveniment
desfășurat la BMW Driving Facility, la Maisah (München), în
Germania, unde autobuzul electric a luat contact cu șoseaua.

T

ema evenimentului a fost
„Noua definiție a mobilității”
(New Definition of Mobility) iar
Atak Electric, motorizat cu ajutorul
tehnologiei achiziționate de la BMW i,
cu un design optimizat, a fost scos „la
joacă” pe pistele de teste pentru a
veni în sprijinul filosofiei susținute de
Karsan.
Impresiile au fost pozitive, autobuzul având un răspuns prompt la accelerație, o stabilitate bună, precum și
o rază de bracaj mică. Manevrabilitatea este unul dintre avantajele sale,
cu siguranță, aceasta completând cu
succes latura tehnică inovativă.
Autobuzul este echipat cu cinci acumulatori de tip fast-charge de proveniență BMW i, cu o capacitate totală de
220 kWh. Aceste baterii înmagazinează
și livrează energie Atak-ului Electric
pentru până la 300 de kilometri cu o
singură încărcare. În plus, față de versiunea diesel de Atak, modelul prezentat

acum la München se bucură de un retuș
din punct de vedere al design-ului, un
interior confortabil și tehnologii ce l-au
făcut pe Atak să „atragă publicul de partea sa”. Evenimentul a adus „cu picioarele pe pământ” conducerea Karsan, la
propriu, gazdele noastre fiind Inan Kıraç
(președinte al Consiliului de Administrație

al Kıraç Holding), Okan Baș (CEO
Karsan) și Muzaffer Arpacıoğlu (director
general adjunct Karsan). De asemenea,
cei prezenți au putut testa și modelul
lansat anul trecut de către Karsan, anume Jest Electric, de asemenea beneficiar al tehnologiei dezvoltate de către
cei de la BMW i.
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Electrificarea
Atak-ului

Începe producția în
serie
Oficialul companiei a ținut să sublinieze faptul că bateriile provenite de
la seria i de la BMW beneficiază de
o garanție de 4 ani sau 200.000 km,
precum și faptul că produsul pe care-l
propun aceștia este mult mai avantajos în comparație cu concurenții săi în
ceea ce privește prețul, având în vedere caracteristicile sale tehnologice și
opțiunile de confort. „Începând cu luna
august 2019, Atak Electric va demara
roadshow-uri în Franța, Germania,
România, Italia, Portugalia, Bulgaria
și va continua această activitate până
la sfârșitul anului. Vom începe producția de serie din luna august, pentru

Jumătate de veac de istorie
Karsan activează de 50 de ani în industria auto din Turcia și, de la înființarea
sa și până în prezent, produce în fabricile sale moderne propriul său brand
de vehicule comerciale, precum și vehicule comerciale pentru cele mai
importante mărci din lume. Din anul 1981, Karsan produce vehicule
comerciale cu un capital în proporție de 100% național, iar fabrica din
Hasanağa, Bursa, are o capacitate de producție anuală, într-o singură tură, de
18.200 de vehicule. Fabrica Hasanağa, concepută pentru producția tuturor
tipurilor de vehicule, de la autoturisme la camioane, de la minivan-uri la
autobuze, este situată la 30 de kilometri de centrul orașului Bursa și este
dispusă pe o suprafață totală de 206.000 mp, dintre care 90.000 mp spațiu
închis.

început cu modelul nostru Atak Electric, care va viza în primul rând piețele
europene. Colaborarea noastră cu
BMW va continua și sperăm că vom
lucra împreună pentru noi soluții de
transport”, a conchis Okan Baș.

Motorizarea
electrică
Motorul electric ce echipează Atak
Electric are o putere de 230 kWh și un
cuplu de 2.400 Nm. Atak Electric are
de partea sa avantajul celor cinci acumulatori cu o capacitate totală de 220
kWh și își provoacă serios competitorii,
oferind o autonomie de până la 300
km. Grație sistemelor cu curent alternativ, bateriile pot fi încărcate în 5 ore,

în timp ce încărcarea completă cu
sistemele rapide durează doar 3 ore.
Sistemul de încărcare regenerativă recuperează până la 25% din energia de
frânare, încărcând acumulatorii în mers.

AUTOBUZE ȘI SERVICII

Modelul diesel este deja cunoscut
și apreciat, însă Karsan a dorit să
ofere și mai mult, așa apărând modelul
electric. Inginerii turci nu au stat mult
pe gânduri și au ales o „cale tehnologică” deja certificată, achiziționând
motorul și bateriile de la colosul bavarez. Rețeta testată cu Jest Electric a
fost primită bine de către piață, 35 de
unități fiind „la treabă” în țări precum
Franța, Germania și Grecia. „În colaborare cu BMW, care este un pionier
în materie de tehnologii pentru autovehiculele electrice, furnizând soluții
de transport în comun pentru întreaga
lume, suntem încântați să lansăm Atak
Electric, un pionier al pieței, cu autonomia sa mare, tehnologiile și dimensiunile unice, cu un aspect complet
nou. O marcă 100% turcească devenită prima companie care a dezvoltat
și pornit producția de serie a două
autovehicule electrice într-un singur
an. Karsan Atak Electric funcționează
cu cinci baterii, fiecare de 44 kWh. Acestea îi conferă lui Atak o autonomie
de 300 km, care-i oferă un avantaj
inegalabil comparativ cu competitorii
săi”, a afirmat Okan Baș, CEO-ul
Karsan.

Inovație pe toate
planurile
Atak Electric are un design dinamic, cu partea din față și cea din spate
complet redesenate, atrage atenția
publicului cu luminile sale de zi cu
LED-uri. Oferă infrastructură Wi-Fi,
ecran tactil multimedia de 10,1 inch,
panoul de bord complet digital de 12,3
inch, sistem de pornire fără cheie
(keyless-go) și prizele USB ce deservesc și compartimentul pasagerilor.
Karsan Atak adaugă funcționalitate
tehnologiei sale superioare, oferind
autonomie și capacitate mare a bateriilor pentru cele mai moderne soluții
de transport în comun. Mulțumită sistemului de suspensii pneumatice
controlate electronic, noul model oferă
același nivel de confort precum cel
din autoturisme. Atak Electric are 8
m, o capacitate totală de 52 de pasageri și două opțiuni diferite de amplasare a scaunelor 18+4 sau 21+4, cu
locuri fixe și scaune rabatabile.
Alexandru STOIAN
München, GERMANIA
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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INEDIT

DACIA 500

Lăstun
Un autoturism cu o apariție interesantă a reprezentat-o modelul
Dacia 500, cunoscut sub denumirea sa mai populară de Lăstun.
Acesta a fost fabricat la costuri de producție minime, fapt ce s-a
reflectat în calitatea mașinii.

A

cesta era un vehicul de mici dimensiuni și a fost produs la uzina Tehnometal din Timișoara
(care, în trecut, produsese cuști pentru
transportul animalelor). Cerințele erau
oarecum ridicole, legenda spune că
trebuia să coste la nivelul unui televizor,
să cântărească 500 de kilograme, să
aibă un consum redus, de 3 litri la 100
de kilometri și să nu depășească 3
metri în lungime.

„Inginerie”
românească
Ideea de la care s-a plecat era
aceea ca mașina să fie una economică, destinată transportului urban, cu
o capacitate maximă de 2+2 persoane (2 adulți și 2 copii), un consum mic
(de maxim 3 litri/100 km) și cu abilitatea de a atinge o viteză maximă de 70
km/h. Motorul în patru timpi care echipa
modelul Lăstun avea 2 cilindri paraleli,
verticali, capacitatea de 499 cmc,
puterea maximă de 22,5 CP și un
consum de 3,3 l/100 km în regim con-

64

stant, respectiv de 4,5 l/100 km în ciclu urban. Amplasarea acestuia era
transversală, deasupra punții față, iar
răcirea se făcea cu aer, printr-o elice
antrenată de motor. Acesta era o creație a inginerilor de la Institutul de Motoare Termice București. Cutia de viteze era manuală, cu patru trepte, iar
schimbătorul de viteze era amplasat
la volan (precum la modelele Trabant).
Tracțiunea era pe față, iar toate frânele
erau cu tamburi. Anvelopele ce echipau mașina aveau dimensiunea de 125
SR 12 și jante de 3,5 țoli. Toți acești
factori făceau ca micuța mașină produsă pe malul Begăi să atingă o viteză maximă de deplasare de 106 km/h.
Caroseria era în două volume de
tip hatch-back, cu 2 uși și hayon, fabricată din rășini sintetice rezistente
la coroziune. Mânerele de acționare
a ușilor erau ascunse la interior, ștergătorul de parbriz era amplasat central, iar barele de protecție aveau spoilere încorporate. Greutatea proprie a
mașinii era de 590 kg, iar a motorului,
în particular, de 67 kg.

Trei versiuni
Au existat trei serii ale modelului
Lăstun. Prima serie avea toate elementele de caroserie din fibră de
sticlă, ușile din fibră de sticlă, fără tapiserie la interior, scaunele îmbrăcate în
vinil, stopuri mici, fără lumini de mers
înapoi și grila frontală integrată în capotă. A doua serie avea elemente de
caroserie atât din tablă, cât și din fibră
de sticlă, uși din tablă, tapisate la interior și scaune îmbrăcate în vinil sau
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tapisate. Ultima serie, fabricată doar
după 1989, avea toate elementele de
caroserie din tablă, stopuri mari, late,
cu lumini de ceață și de mers înapoi,
hayon cu yală exterioară, grila frontală
separată de capotă, iar la unele modele ștergător de lunetă. Prețul la care
mașina se comercializa era de aproximativ 50.000 lei, în condițiile în care
cel al unei Dacia era de 75.000.

În perioada de început a anilor ‘90 multe dintre Lăstun-uri au fost
abandonate, pur și simplu, din cauza problemelor multiple cu care aceste
vehicule ajunseseră să se confrunte.

Căderea „cortinei”
Debutul producției a fost în 1988,
iar aceasta a durat până în anul 1991,
în acest interval fiind produse doar
câteva mii de unități, în jur de 6.000.
Doar câteva asemenea vehicule mai
supraviețuiesc în ziua de astăzi, multe
fiind abandonate de către proprietari
în anii ‘90, mai ales din cauza problemelor tehnice pe care au ajuns să le
întâmpine. Din pricina deselor probleme ale pompei de benzină, consumul
real se cifra la aproximativ 9 l/100 km.
În urma a nenumărate reclamații
din partea românilor care s-au consi-

derat păcăliți și păgubiți, Comisia Națională pentru Standarde Metrologie şi
Calitate a interzis producerea şi comercializarea Lăstun-ului, întrucât s-au
constat defecțiuni în procesul tehnologic. În mare, insuccesul acestui model
a fost pus pe seama calității slabe a
Cu ocazia Târgului Internațional
București, desfășurat în 1989, a fost
expus prototipul Lăstun cu
caroserie alungită. În această
variantă, autoturismul putea să
transporte patru persoane în condiții
de confort sporite, păstrând și un
spațiu destinat bagajelor. Stadiul de
prototip, însă, nu a fost depășit.

produsului finit. Lăstunul a fost precedat de alte două prototipuri de mici
dimensiuni ale uzinei: modelele Egreta
și Student, de asemenea, fără succes.
Se spune că, asemenea marilor
dictatori, și Ceaușescu a dorit să se
producă o mașină mică în țară. Hitler
avusese VW Beetle, Mussolini Fiat-ul
500, iar Lăstun-ul urma să fie această
mașină de dedicată tineretului, pe care
Ceaușescu s-o „lase în urma sa”.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
sursa: wikipedia.com
sursa foto: www.99poze.ro;
acr.hotnights.ro; retrorable.wordpress.com
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ÎNTREBAREA LUNII

Spune-ți părerea!

Despre volume
Cum credeți că vor evolua volumele de transport, pentru compania
dumneavoastră, în a doua parte a anului 2019?
Puteți răspunde
la întrebarea lunii,
vizitând www.ziuacargo.ro.

1. Vor scădea.
2. Vor rămâne constante.
3. Vor crește.

Investițiile se fac cu prudență

C

ei mai mulți (58%) dintre cei
care au răspuns la întrebarea
lunii iulie au precizat că nu au
prevăzut investiții pentru a doua parte
a anului 2019. 18% dintre respondenți
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afirmă că vor investi, iar cele mai
importante sume vor viza creșterea
și/sau înnoirea flotei, în timp ce pentru
16% prioritatea o va reprezenta
segmentul IT.
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În cazul a 8% dintre cei care au
răspuns la întrebarea „Aveți în vedere
investiții în a doua parte a anului
2019?”, sumele vor viza, cu preponderență, segmentul de depozitare.
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