Să fie abordarea
comercială?...
A apărut un al treilea transportator... genial, în felul lui. A realizat că
negocierea unui tarif corect este cel
mai neplăcut aspect în viața de transportator. Așa că a luat pur și simplu
cel mai mic tarif practicat pe piață și
a gândit o schemă care să îl facă profitabil. La final, nu se mai putea pune
problema de corectitudine fiscală, sau
respectarea legislației în transporturi
(nici măcar motorina sau piesele pentru vehicule nu mai pot avea proveniența firească), însă „strategul” nostru
a numit rezultatul final „business model”. Apoi, realizând că este prea riscant să îl practice chiar el, a început
să îl exporte, ca pe o franciză, către
alți transportatori (și nu doar tracționiști). Toată lumea a fost primită la
„masa îndestulării”, acolo unde presiunea insuportabilă a negocierilor de
tarife poate fi uitată.
Clienții, asaltați cu oferte atât de
bune, or fi spus: „Opriți-vă, zăpăciților,
că o să dați cu toții faliment!”
Poate! Însă, la final, și ei și-au frecat mâinile, raportând reduceri nesperate ale costurilor cu transportul.
Cine este de vină? Cu toții au reacționat corect, pe moment, țintind strict
propriile lor interese.
Am întrebat mai mulți transportatori, care într-un fel sau altul ating
acest fenomen (probabil, toată lumea
este afectată), dacă există vreo soluție? Majoritatea blamează autoritățile
și, în același timp, le cer ajutorul. Zic
ei că doar prin controale puternice se
poate stopa acest fenomen. Ba, chiar,
unii consideră că firmele care fac așa
ceva ar trebui închise.
Experiența îmi spune că atunci
când un lucru rău dispare, de obicei
ceva și mai rău îi ia locul. Există o
logică aici – dacă putea funcționa ceva
mai bun, ar fi apărut înainte ca răul
să fie stârpit.
Oricum, autoritățile europene, dar
și autohtone, par să intensifice controalele, deci... să așteptăm!
Am încercat împreună cu un manager din zona clienților de transport
să tragem o concluzie legată de situația tarifelor practicate astăzi. Și, fără a
avea pretenția unei analize elaborate,
am fost de acord că, în medie, pentru
a avea premisele unui transport civilizat
(legal), tarifele de transport ar trebui
să crească cu cel puțin 30%, iar bugetele destinate transportului, prognozate
de clienți, ar trebui să se dubleze (programele gândite astăzi sunt, adesea,
nerealiste și ar fi nevoie de o majorare
a numărului de camioane și de șoferi).
Sigur, dacă la anul ne lovește, în
sfârșit, o nouă criză, putem rămâne liniștiți, aici unde suntem acum. Instinctul de conservare preia controlul și fiecare se descurcă așa cum poate.

EDITORIAL

„Duba asta are FRC-ul expirat!”
Participam la un eveniment și un
prieten mi-a atras atenția asupra mașinii folosite pentru aprovizionarea localului.
În România, nu trebuie să cauți
prea mult pentru a găsi mașini frigorifice cu FRC-ul expirat și cred că nu
sunt prea mulți cei care dau atenție
unui asemenea detaliu.
M-a surprins, însă, propria reacție.
Mi-au venit imediat în minte multe alte
probleme cu care se confruntă
transporturile. Probleme mult mai grave și cu impact major asupra siguranței rutiere, precum și a mediului concurențial. (ne)Respectarea timpilor de
odihnă pentru șoferi, supraîncărcarea
camioanelor, „economiile” realizate la
capitolul asigurări (chiar și la cele obligatorii), amânarea reparațiilor și/sau
realizarea acestora în condiții improprii... Acestea sunt probleme serioase,
așa că... FRC-ul poate să mai aștepte.
Dar apoi am realizat că nu este
normal să gândesc așa.
Transportul rutier reprezintă o activitate vitală pentru economie! Nimeni
nu poate contesta acest aspect, însă...
transportul mai este business?
Mi-a revenit în minte o poveste
spusă la Gala RTCY... O abordare comercială „grăbită” poate influența iremediabil partea operațională.
Am cunoscut patronul firmei de
transport despre care am povestit cu
mai mulți ani în urmă. Era bucuros și
își freca mâinile. Principalul lui client
avea majoritatea curselor către o destinație de unde găsea cu mare greutate marfă pentru retur. Era pentru el
ca un ghimpe în coaste. Însă acum rezolvase problema. Găsise un client
care îi acoperea cursele de întoarcere
aproape în întregime, iar pentru a-l
convinge oferise un tarif foarte bun –
puțin sub costuri, dar, împreună cu
ceea ce primea de la primul client,
ieșea foarte bine.
Nu au trecut nici opt luni și lucrurile
s-au schimbat semnificativ... și nu în
bine. Un alt transportator a aflat ce
tarife practică cu clientul lui principal
și a venit cu o ofertă mai bună... mult
mai bună. Având în vedere relația
lungă, clientul nu a vrut să renunțe în
totalitate la primul transportator, însă
l-a chemat la „renegocieri”. Doar nu
putea să plătească peste prețul „uzual”
al pieței. Este o chestiune de principiu!
Patronul primei firme de transport
a acceptat reducerea... nici al doilea
transportator nu a ieșit prea bine – a
descoperit că făcuse niște calcule greșite și înregistra pe noile curse unele
cheltuieli pe care nu le prevăzuse.
Credeți că au dat faliment? Nu! În
povestea asta nimeni nu dă faliment,
însă...

Când supraviețuirea firmei este în joc,
nu mai este loc pentru judecăți morale
și, poate, nici legale.
Dar dacă nu vine criza? Semne
sunt, însă, în acest moment, par mai
degrabă să se dilueze, decât să se
întărească.
Nu a fost nevoie decât de un an sau
doi de criză pentru a învăța să ne descurcăm într-un mediu ostil, însă după
aproape zece ani de creștere, încă sunt
doar o minoritate cei care și-au schimbat
atitudinea pentru noile condiții, mai
prielnice. Prea mulți continuă să ia decizii
de parcă ar fi în permanență la ananghie, chiar și atunci când nu sunt.
Evoluția/îmbunătățirea nu poate fi
bruscă și reprezintă o mare problemă
faptul că este aproape imposibil să
fim 100% sinceri unii cu alții. De aceea, mă gândesc că primele întrebări
ar trebui să ni le punem în gând. Iată
două exemple:
„Ce ar spune clientul principal
dacă ar ști tarifele oferite unuia secundar?”
„Deciziile luate de acum înainte
vor aduce mai multă sau mai puțină
siguranță pe șosea?”
Și dacă s-o întâmpla să nu vină
criza nici anul viitor, poate mai relaxăm
puțin nodul de la cravata calculelor
financiare și ne aplecăm atent pe zona
de siguranță și securitate.
Cifrele ne-au adus în pragul crizei,
principiile corecte ar putea schimba
lucrurile, iar anul 2020 ar trebui să fie
dedicat siguranței în transporturi.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Împreună mișcăm lucrurile!
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CUGETARE
„Viziunea fără acțiune este un vis cu ochii
deschiși. Acțiunea fără viziune este un coșmar.”
Proverb japonez

ȘTIRI

RADU DINESCU (UNTRR), PREȘEDINTE AL IRU
La începutul lunii noiembrie,
Radu Dinescu, secretar
general al Uniunii Naționale a
Transportatorilor Rutieri din
România (UNTRR), a fost ales
președinte al Uniunii
Internaționale a
Transporturilor Rutiere (IRU),
în urma votului exprimat în
cadrul Adunării Generale IRU.
„Cred în dialog, durabilitate și
solidaritate. IRU și membrii
săi vor construi viitorul
industriei transporturilor
rutiere”, a declarat Radu
Dinescu. Totodată, Consiliile
de transport ale IRU i-au ales
pe Asli Çalik în funcția de
președinte al Consiliului de
transport marfă și pe Patrick
Westelinck în funcția de
președinte al Consiliului de
transport pasageri. Ambii

EVOLUȚIE A
TRIALOGULUI
PENTRU PACHETUL
MOBILITATE 1

președinți ai celor două
Consilii sunt, de asemenea,
vicepreședinți IRU. IRU este
organizația globală de
transport rutier care susține
interesele operatorilor de
transport marfă și persoane,
cu scopul de a asigura
creștere economică și
prosperitate prin mobilitate
durabilă la nivel mondial. În
componența sa, organizația
are 167 de membri din 73 de
țări de pe 5 continente.

246 DE TRECERI CU
CALEA FERATĂ,
LA AMENAJARE

ADINA VĂLEAN,
COMISAR EUROPEAN
PENTRU
TRANSPORTURI

Adina Vălean, propunerea
României pentru funcția de
comisar european pentru
Transporturi, primise, la data
închiderii ediției, aviz favorabil,
în urma audierii în comisiile de
specialitate ale Parlamentului
European. Urmează ca
președintele ales al Comisiei
Europene, Ursula von der Leyen,
să supună votului
europarlamentarilor întregul
Colegiu al comisarilor și programul
Comisiei Europene. Noua Comisie
Europeană va fi aleasă cu
majoritatea voturilor exprimate în
plen, prin apel nominal. Votul în
plenul PE este prevăzut pentru
sesiunea plenară din 27 noiembrie,
la Strasbourg.

AMENZI MAI MARI,
ÎN OLANDA
În cadrul negocierilor trialog în
derulare privind Pachetul
Mobilitate 1, documentul de lucru al
Consiliului de Transport UE privind
un compromis asupra principalelor
probleme politice evidențiază poziția
Consiliului față de propunerile
Parlamentului European referitoare
la întoarcerea acasă a camionului
(Regulamentul 1071/2009 și
Regulamentul 1072/2009): „Consiliul
nu este de acord cu întoarcerea
camionului, nici ca un criteriu privind
stabilirea și nici ca parte a modelului
de cabotaj”. Trialogul a început în
octombrie 2019, iar, pe 11 octombrie
2019, UNTRR a realizat o întâlnire
cu eurodeputații români membri în
TRAN, cu Ministerul Transporturilor
din România și cu transportatorii
rutieri români privind tema „Pachetul
Mobilitate 1 a intrat în trialog.
Provocări și soluții pentru
transportatorii rutieri români”. În
cadrul acestei întâlniri, a solicitat
autorităților române să lupte pentru
eliminarea propunerii abuzive a
Parlamentului European privind
întoarcerea acasă a vehiculului.

CNAIR a semnat cu Vesta
Investment un contract de 34,3
milioane de lei pentru amenajarea
a 246 de treceri cu calea ferată
timp de 24 de luni, până în anul
2021. Lucrările presupun:
montarea de stâlpi de iluminat cu
încărcare solară și de stâlpi pentru
delimitarea sensurilor de circulație;
semnalizarea rutieră orizontală, cu
caracteristici superioare (simboluri
preformate și benzi rezonatoare din
marcaj rutier); marcaje tip covor
antiderapant (pe o distanță de 50
de metri între barieră și indicator).
„Implementarea proiectului va
crește gradul de siguranță a
traficului, prin adoptarea soluțiilor
tehnice care să reducă numărul de
accidente rutiere grave produse pe
drumurile naționale, la intersecția
cu trecerile la nivel cu calea ferată.
Finanțarea este asigurată din
fonduri europene nerambursabile
din cadrul Programul Operațional
Infrastructură Mare (POIM)
2014-2020 (85% contribuția Uniunii
Europene din Fondul European de
Dezvoltare Regională, 15%
contribuție proprie)”.

Amenzile de circulație vor crește
cu 2,7% în Olanda, de la
1 ianuarie 2020, ceea ce
înseamnă o creștere între
1 și 10 euro, a detaliat guvernului
olandez, în documentul „Măsuri de
siguranță rutieră”. În document,
ministrul Justiției și Securității,
Ferdinand Grapperhaus, a spus
că majorarea se bazează pe o
modificare a indicelui prețurilor de
consum (IPC). Pentru viteză, cea
mai mare amendă pe care un
șofer o poate primi este de
431 de euro, pentru conducerea
cu 39 km/h peste limita admisă pe
autostradă. În afara autostrăzilor,
cea mai mare amendă aplicabilă
este de 423 de euro, pentru
depășirea vitezei cu 30 km/h pe
oră sau mai mult. Serviciul Public
va determina pedeapsa pentru
asemenea încălcări de circulație.
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ȘTIRI

eActros, GATA DE PRODUCȚIA DE SERIE
Ca parte a „flotei inovative”
eActros, în toamna anului
2018, Mercedes-Benz Trucks a
început să ofere camioane de
18 și 25 de tone clienților din
Germania și Elveția, cu scopul
de a fi testate în condiții reale.
În urma evaluărilor a zeci de
mii de kilometri conduși și a
schimbului de informații cu
șoferii profesioniști, cu
distribuitorii și managerii de
flote, Mercedes-Benz Trucks a
obținut numeroase informații
utile cu privire la eActros.
Acestea vor fi folosite pentru a
dezvolta în continuare
camionul eActros pentru
producția de serie, ce
urmează să înceapă în 2021.
În general, feedback-ul
clienților și rezultatele testelor
au demonstrat faptul că,
datorită Mercedes-Benz
eActros, transportul greu de
distribuție pe distanțe scurte
este posibil cu zero emisii și
operare silențioasă.
Una dintre noile informații
descoperite în urma testelor
practice este faptul că
autonomia de până la 200 de
kilometri a eActros reprezintă
o cifră realistă, indiferent de
sarcina utilă, rută sau
topografie. În ceea ce privește
disponibilitatea și performanța,
eActros nu este în niciun fel
inferior unui camion

IVECO BRAND ARE UN
NOU PREȘEDINTE
Thomas Hilse a fost numit
președinte al IVECO Brand,
începând cu 1 noiembrie, când a
preluat responsabilitatea globală de
gestionare a produsului, vânzări,
marketing și dezvoltarea rețelei
pentru brand-ul companiei.
Sarcina sa este să întărească
poziția mărcii și să extindă prezența
acesteia pe piețele internaționale.
El va fi locat în Torino, Italia.
Thomas Hilse vine cu o experiență
solidă, acumulată în cei 22 de ani
în industria autocamioanelor,
autobuzelor și vehiculelor
comerciale, având mai multe poziții
de management internațional
pentru diferite mărci din Europa,
NAFTA, America Latină și Asia de
Sud-Est.
Responsabilitățile sale au acoperit
toate aspectele afacerii, de la
Vânzări și Dezvoltare de Afaceri, la

convențional cu motor diesel
în traficul urban, pe autostradă
sau în afara orașelor. Sistemul
de răcire al încărcăturii și
sistemul de aer condiționat
(ambele electrice) au
funcționat perfect nu doar în
timpul verii foarte fierbinți din
acest an, ci și la temperaturile
scăzute din iarnă.
eActros are la bază platforma
Mercedes-Benz Actros. Două
motoare electrice sunt
amplasate în apropierea
butucului roților axului spate,
cu putere de 126 kW și
485 Nm cuplu maxim. Mai
mult, conform raportului de
transmisie folosit, cuplul
poate atinge 11.000 Nm pentru
fiecare roată. Așadar, puterea
eActros este similară cu cea a
unui camion convențional.
Bateriile litiu-ion cu o
capacitate 240 kWh asigură
energia necesară.
În funcție de sursa de
încărcare, bateriile pot fi
încărcate complet în decursul
a două ore (la capacitatea de
150 kW).

Serviciul Clienți și Planificarea
Produsului, ajungând în funcția de
Director Executiv. A studiat
Ingineria Mecanică și Administrarea
Afacerilor și are masterat în Relații
Internaționale.

PRODUCȚIA DACIA ȘI
FORD, ÎN ROMÂNIA,
ÎN 10 LUNI

Uzinele autohtone Dacia și Ford au
produs 407.931 de autoturisme, în
primele 10 luni din acest an,
reprezentând o ușoară creștere, de
1,98%, față de perioada similară
din 2018 (când au fost fabricate
400.015 autoturisme).

În luna octombrie, au fost produse
53.119 autoturisme – dintre care
38.268 în uzina Dacia de la
Mioveni și 14.851 la Ford Craiova.
Pe modele, producția de
autoturisme se prezintă astfel:
• Dacia Duster – 222.950 de unități
• Ford EcoSport & Puma – 111.914
unități
• Dacia Logan – 30.478 de unități
• Dacia Sandero – 28.734 de unități
• Dacia Logan MCV – 13.855 de
unități.
La cele de mai sus se adaugă
21.156 de caroserii vopsite,
fabricate de uzina Dacia, cu
destinația Algeria.

ÎNMATRICULĂRI
VEHICULE COMERCIALE,
ÎN T3

Înmatriculările de autobuze și
microbuze noi au scăzut cu 16,3%
în trimestrul III (T3) al anului, însă
cele pentru transportul mărfurilor au
crescut ușor, cu 0,4%, comparativ
cu aceeași perioadă a anului trecut,
potrivit datelor publicate de
Institutul Național de Statistică
(INS).
În perioada analizată, au fost
înregistrate 53.838 de înmatriculări
de vehicule noi pentru transportul
pasagerilor, echivalentul a 32% din
total, iar la categoria autoturisme
au fost înregistrate 52.427 de
înmatriculări de vehicule noi.
În ceea ce privește înmatriculările
noi de vehicule rutiere pentru
transportul mărfurilor, statistica
relevă o creștere la categoria
autocamioane (inclusiv vehicule
rutiere pentru scopuri speciale),
cu 6%, dar și scăderi la categoria
Autotractoare, cu 24,3%, și la
categoria Remorci și semiremorci
(-0,8%). Potrivit INS, în perioada
analizată, au fost înregistrate
12.109 înmatriculări de vehicule
rutiere noi pentru transportul
mărfurilor, reprezentând 40,7%
din total.
Comparativ cu trimestrul II din
2019, în cel de-al treilea trimestru
al anului în curs, înmatriculările noi
de vehicule rutiere au înregistrat
creșteri cu 13,8% la vehiculele
pentru transportul pasagerilor. Pe
de altă parte, în cazul vehiculelor
pentru transportul mărfurilor, s-a
consemnat o scădere de 0,9%.
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ACTUALITATE

Sute de sancțiuni
ISCTR, într-o
singură lună
Inspectorii ISCTR și polițiștii de la rutieră au aplicat, în numai o
lună, 544 de sancțiuni contravenționale transportatorilor de
persoane și mărfuri găsiți în neregulă, în urma unei acțiuni pentru
prevenirea accidentelor rutiere.

A

stfel, în perioada 10 octombrie-10 noiembrie, au fost
verificate 1.489 de autovehicule și au fost aplicate 544 de sancțiuni contravenționale, dintre care 103
pentru nerespectarea perioadelor de
conducere, a pauzelor și a perioadelor
de odihnă, 35 pentru încălcări ale HG
69/2012, 5 pentru conducerea vehiculelor sub influența alcoolului, 41 pentru
defecțiuni la sistemul de iluminare/
semnalizare și 360 pentru alte abateri
de la normele rutiere. De asemenea,
au fost reținute 16 permise de conducere, au fost retrase 28 de certificate
de înmatriculare și au fost dispuse 16
imobilizări.
Acțiunea a fost derulată de polițiștii
de la rutieră și de reprezentanții Inspectoratului de Stat pentru Controlul
în Transportul Rutier (ISCTR), în scopul prevenirii accidentelor rutiere în
care sunt implicate autovehicule destinate transportului de marfă cu capacitatea mai mare de 3,5 tone sau destinate transportului public de persoane.
A fost verificată respectarea normelor legale care reglementează activitatea de transport, a perioadelor de
conducere, pauză și odihnă ale conducătorilor de autovehicule, a prevederilor privind masele pe axe și
masele totale maxime admise și a normelor privind circulația pe drumurile
publice.

Exemple
1. La data de 31 octombrie, un cetățean turc a condus un ansamblu de
vehicule pe DN5, în afara localității

Daia, județul Giurgiu, în timp ce se
afla sub influența băuturilor alcoolice.
Conducătorul auto a fost sancționat
contravențional și i-a fost reținut permisul de conducere, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru 90 de zile.
2. La data de 6 noiembrie, un bărbat a condus un ansamblu de vehicule
pe DN1C, pe raza municipiului Baia
Mare, județul Maramureș, în timp ce
a intervenit asupra echipamentului de
înregistrare, astfel încât s-a produs
alterarea datelor înregistrate de către
acesta. Conducătorul auto a fost sancționat conform Ordonanței 37/2007
privind stabilirea cadrului de aplicare
a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea

aparatelor de înregistrare a activității
acestora. Totodată, a fost dispusă imobilizarea ansamblului de vehicule,
până la îndeplinirea condițiilor de legalitate pentru continuarea transportului.
3. La data de 18 octombrie, un șofer a condus un ansamblu de vehicule
pe DN2A, pe raza județului Ialomița,
având masa totală maximă admisă
depășită cu mai mult de 25%. Operatorul de transport a fost sancționat cu
amendă de 10.000 de lei, conform Ordonanței 43/1997 privind regimul drumurilor. De asemenea, au fost reținute
plăcuțele cu numărul de înmatriculare,
în cauză fiind dispusă și imobilizarea
ansamblului.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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Lucian Bode este
noul ministru al
Transporturilor
Lucian Nicolae Bode este, începând din 4 noiembrie, noul ministru
al Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în Guvernul
Orban, după ce Guvernul Dăncilă a fost demis, prin moțiune de
cenzură.

L

ucian Bode a condus, începând din decembrie 2016, Comisia de Transporturi și Infrastructură din Camera Deputaților. El
se află la al treilea mandat de parlamentar, intrând în Legislativ în urmă
cu 11 ani, în anul 2008.
La audierea în comisiile de specialitate ale Parlamentului, Lucian Bode
a precizat că în noua configurație a
Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor „au intrat Poșta
Română, SNR, participațiile statului
la Telekom, Centrul de Răspuns la
Incidente de Securitate Cibernetică
(CERT-RO) și ICI (institut care gestionează domeniile de internet .ro – n.r.),
cu alte cuvinte, componenta de infrastructură din fostul MCSI”. „La Comunicații, vreau să precizez: nu separăm
componenta de comunicații de cea
de societate informațională. Noi separăm componenta de infrastructură de
cea de digitalizare. Guvernul are în
vedere organizarea de parteneriate
publice-private pentru servicii publice
din sectorul IT și transferul de knowhow dinspre firmele competitive. În
vederea eficientizării actului public,
Guvernul susține măsuri de reorganizare printre care si înființarea Autorității
pentru Digitalizarea României (ADR).

Nicio promisiune fără
acoperire
Întrebat de jurnaliști despre câți
kilometri de autostradă vor fi dați în
trafic până la finalizarea mandatului

său, Bode nu a vrut să facă promisiuni
fără acoperire: „Eu vă promit că vom
da în trafic toate tronsoanele de autostradă finalizate și recepționate, așa
cum scrie în contract. Până la final de
an, va trebui să luăm o decizie foarte
clară pe Lugoj-Deva, lotul 3. Acolo se
face o expertiză. S-a finalizat expertiza
pe partea de drum, se continuă expertiza pe partea de poduri, este în execuție un contract încheiat, înțeleg, și
în derulare, ca în 14 zile să vină cu
remedierea la podul peste Mureș.
Atunci o să vă spun exact ce se întâmplă cu Lugoj-Deva lotul 3, cei 21 de
kilometri. (...) În acest an, au fost dați
în trafic 22 de kilometri de autostradă:
Lugoj-Deva, lotul 4. De ce atât de
puțini? Vă rog să îl întrebați pe domnul
Cuc. O să iau fiecare obiectiv de autostradă să văd exact pe fiecare lot
cum stăm cu stadiul fizic, cu stadiul
financiar, să văd dacă au fost plătiți
subcontractorii, pentru că și asta am
înțeles că a fost o problemă...".

Audit intern și extern
În prima sa zi de lucru la minister,
Lucian Bode i-a chemat la discuții pe
secretarul general al MT și pe directorii
TAROM, CFR Marfă, CNAIR, „pentru
că sunt câteva chestiuni care necesită
decizii urgente”. „Avem un prim draft
pe care l-am discutat, draft de dosar
de predare-primire. Vom analiza, eu
cu echipa mea, aceste documente și
am cerut să introducem obligatoriu în
procesul de predare-primire o notă în

Lucian
Bode

Deputat de Sălaj, Lucian Bode a
făcut parte din Comisia
parlamentară de anchetă privind
activitatea TAROM, în perioada
2007-2018, dar și din cea de
anchetă privind activitatea
Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul
Energiei. Bode a mai ocupat
funcția de ministru, în februarieaprilie 2012, la Economie, în
scurtul mandat al Guvernului
condus de Mihai Răzvan
Ungureanu.
Lucian Bode este născut în anul
1974, la Valcău de Jos, județul
Sălaj, este căsătorit și are un copil.
În 1998, a absolvit Universitatea
din Oradea, Facultatea de
Electrotehnică și Informatică,
specializarea inginer
electromecanic. În perioada 20012008, a fost inginer la Electrica,
sucursala de distribuție a energiei
electrice Zalău, ocupând acest
post concomitent cu funcția de
consilier local (2000-2004) al
comunei Valcău de Jos și consilier
județean (2004-2008).

care să spunem că aceste chestiuni
sunt valabile sub rezerva efectuării
unui audit. Va fi un audit intern cu toate
direcțiile pe care le avem în minister
și, bineînțeles, vom contracta un audit
extern ", a explicat noul ministru.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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Agexim Spedition
este Transportatorul
Anului 2019

Campionii anului 2019 din industria transporturilor au fost
premiați, într-o atmosferă care amintea de Oscar, în cadrul
celei de-a zecea ediții a Galei Ziua Cargo. Fiecare dintre
câștigătorii din acest an reprezintă, în sine, un exemplu de
performanță, de adaptare la o piață în schimbare, care ridică,
în această perioadă, provocări importante.
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14 noiembrie 2019. Club Face.
O seară în care „au defilat”, sub
lumina reflectoarelor, afaceri
frumoase de transport.

PIAȚĂ ȘI COMPANII

George Șuteu, CEO Agexim Spedition, (centru), a primit trofeul RTCY
2019, înmânat de către Adrian Găină, sales manager Hankook (stânga).

Trofeul pentru Locul al doilea, înmânat de către Claudia Iordache,
director general MHS Truck & Bus (stânga), a fost adjudecat de către
Logistic E Van Wijk – Corina Fulea, director comercial (centru).

TN Logistika SK-RO a primit trofeul pentru Locul al treilea – Eduard
Florea, director general (centru-dreapta). Premiul a fost înmânat de
Ovidiu Pintilie, director comercial CTE Trailers (stânga) și Octavian
Aflorii, director after sales (centru-stânga).

Premiul pentru flote mici a fost câștigat de firma Tuțu Trans – Petru
Moldovan (stânga). Trofeul a fost înmânat de Gabriel Tudor, national
sales manager, Ford Trucks (centru).

noiembrie 2019 ............................................................................................................................................
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R

Premiul special pentru IT, oferit de către Mercedes Benz Romania –
Valeriu Zaharia, managing director Truck&Bus (dreapta), a fost câștigat
de Logistic E van Wijk.

omânii demonstrează, însă,
astăzi mai mult decât ieri, că
sunt profesioniști și pot alerga
umăr la umăr cu orice companie de
profil din vestul Europei. De altfel, trei
dintre firmele finaliste ale acestei ediții
a concursului Romanian Transport
Company of the Year (RTCY) au acționariat străin, însă... managementul din
România este integral format din
români. Un semnal clar privind nivelul
încrederii de care se bucură specialiștii
de la noi din țară la nivel european.
Așa cum spuneam și în anii trecuți,
Romanian Transport Company of the
Year reprezintă o competiție a exemplelor... care s-a materializat, an de
an, în evenimente mari... și care, încetîncet, se transformă într-o comunitate.

Podiumul

Premiul special pentru siguranță rutieră, înmânat de către Costin
Constantinescu, dealer director Scania Romania (dreapta), a fost
câștigat de Marvicon, trofeul fiind înmânat directorului executiv, Anca
Milian (centru).

Trofeul pentru protecția mediului a fost înmânat de Adriana Grigorescu,
director comercial Rompetrol (centru), lui Florin Neamțu, director
general Suri Sped (stânga).

Trofeul Romanian Transport
Company of the Year 2019 a plecat
către Pitești, fiind decernat companiei
Agexim Spedition, care a primit, de
asemenea, Premiul pentru management, după ce a convins juriul printr-un
model în care tehnicile moderne, aplicate de o echipă dinamică, bine sudată, se așază foarte bine pe o afacere sănătoasă de transport, în care
dezvoltarea se realizează cu pași
siguri. Fiecare detaliu este inclus într-o
anumită sferă de responsabilități,
pornind de la comunicarea directă cu
clientul sau șoferii, stabilirea rutei și
punctelor de alimentare sau odihnă,
analiza stilului de condus sau a elementelor tehnice și până la operațiunile și previziunile financiare.
Locul al doilea, pe podiumul celei
de-a zecea ediții a concursului
Romanian Transport Company of the
Year 2019 Hankook, a aparținut
Logistic E Van Wijk, din Cluj, care a
câștigat, de asemenea, Premiul pentru
IT și Premiul pentru stabilitate financiară (pentru al doilea an consecutiv).
Logistic E van Wijk a știut cum să
transforme „impredictibilul” în „predic-

Logistic E Van Wijk a câștigat premiul pentru stabilitate financiară,
înmânat de Irina Hrișcă, regional manager Garanti Leasing (stânga).
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Alexandru Sântamarian, director de vânzări Volvo România (stânga), a
înmânat Premiul pentru popularitate companiei Tuțu Trans – Petruța
Moldovan (centru).

Premiul pentru flote
mici a plecat către
Târgu Mureș
La secțiunea „flote mici”, câștigătoare a fost Tuțu Trans, din Târgu
Mureș, care a fost, de asemenea, și
cea mai votată companie de către
cititorii Ziua Cargo, obținând Premiul
pentru popularitate. Firma, care deține,
în prezent, o flotă de 22 de camioane,
a ales să abordeze, pe lângă transportul clasic internațional, atât nișe,
precum transferul de deșeuri între
Germania și Elveția, cât și dezvoltarea
în alte domenii, precum agricultura.
Premiul pentru siguranță rutieră a
plecat către Oradea, fiind decernat companiei Marvicon, o firmă remarcată de
către juriu pentru modul profesionist în
care abordează pregătirea conducătorilor auto. Și asta nu este tot...
În cadrul Marvicon sunt folosite
des sintagmele „te rog” și „mulțumesc”, iar condițiile corecte de lucru,
alături de o atmosferă construită cu
grijă au făcut ca în ultimul an să nu
plece nici măcar un șofer (un lucru
care spune multe!).
Trofeul pentru protecția mediului
a fost adjudecat de Suri Sped, din

PIAȚĂ ȘI COMPANII

tibil”, în condițiile în care reușește să
valorifice foarte bine avantajele pe
care le oferă concentrarea pe nișe de
transport. Compania tratează într-un
mod unic amănuntele, având în spate
o impresionantă soluție IT, ceea ce
generează un impact pozitiv major la
nivelul performanțelor.
Și trofeul pentru locul al treilea a
plecat spre Pitești, fiind adjudecat de
TN Logistika SK-RO, companie membră a grupului italian Torello, care a
știut să maximizeze avantajele oferite
de grup, dar cu o amprentă românească. De menționat că entitatea din
România asigură servicii de dispecerat
pentru toți șoferii români angajați în
cadrul grupului, atât în Italia, cât și în
Slovacia.

Premiul special pentru management a fost adjudecat de compania
Agexim Spedition. Trofeul a fost înmânat de Eduard Jiros, network
development manager IVECO Romania (stânga).

Premiul pentru responsabilitate socială a fost înmânat directorului
general Intenational Alexander, Loredana Apreutese (centru), de către
Bela Petrik, head of commerce & logistics MOL Romania (stânga).

Raluca Apostolescu, sales & marketing coordinator BursaTransport123Cargo (centru-stânga), a înmânat trofeele decernate pentru implicare
în apărarea intereselor breslei.

noiembrie 2019 ............................................................................................................................................
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Târgu Mureș, o companie cu o flotă
nouă, care își schimbă camioanele o
dată la 3 ani și care, în plus, reușește
să planifice extrem de bine cursele,
astfel încât numărul kilometrilor la gol
este unul minim. Camioanele sunt
exploatate în echipaj, iar consumul
mediu atins se plasează în jurul a 25
l/100 km, chiar dacă este vorba despre
transport frigorific, unde marfa este, în
general, grea. Altfel spus, o dată cu
reducerea costurilor (consum redus),
Suri Sped reușește, printr-o foarte
bună organizare, să diminueze nivelul
de noxe eliminat în atmosferă pentru
fiecare partidă de marfă transportată.

În premieră...

Ca de obicei, cererea și oferta din domeniu s-au întâlnit într-un cadru
elegant.

... au fost decernate, în 2019, Trofeele pentru responsabilitate socială
și pentru implicare în apărarea intereselor breslei.
A face fapte bune nu reprezintă
un motiv de laudă, dar a integra zona
de responsabilitate socială în activitatea de zi cu zi a companiei reprezintă
modul în care fiecare companie oferă
ceva societății, ce îi pune la dispoziție
resursele pe care se bazează în activitate. Iar atunci când lucrurile se așază pe un făgaș corect, firma care abordează cu responsabilitate zona de
CSR (Corporate Social Responsibility)
poate reprezenta un motiv de inspirație pentru cei care caută încă timpul
necesar, într-o lume în care pare a nu
mai exista nimic altceva în afara zonei
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Detalii tehnice
Reamintim, companiile participante
la concursul Romanian Transport
Company of the Year sunt evaluate de
către un juriu alcătuit din autorități,
specialiști și asociații patronale: ISCTR,
RAR, Poliția Rutieră, IFPTR, 123CargoBursaTransport, ARILOG, ASKO, FORT,
UNTRR, APTE 2002, COTAR, MARSH,
WIASS, Jinga & Asociații, TAPA și Ziua
Cargo.
La baza evaluării, stau mai multe
criterii, dintre care amintim: situația
financiară (pentru fiecare companie a
fost realizat un audit financiar), situația
accidentelor și a amenzilor, soluții IT
utilizate, programul de pregătire a angajaților, implicarea în acțiuni menite
să apere interesele breslei și acte de
responsabilitate socială.
Conform regulamentului competiției, compania câștigătoare a titlului
RTCY nu mai poate participa la următoarele trei ediții ale concursului.

Un show acrobatic la înălțime și baritonul Cătălin Petrescu, acompaniat
la pian de Alexandru Burcă, au adus o notă specială serii.

PIAȚĂ ȘI COMPANII

operaționale. În 2019, Trofeul pentru
responsabilitate socială a fost decernat companiei International Alexander,
care s-a implicat în special în zona de
susținere a copiilor defavorizați, a celor
cu nevoi speciale sau a excelenței.
Pentru apărarea intereselor breslei, la propunerea asociațiilor profesionale, membre în juriul Romanian
Transport Company of the Year, în
2019, au fost premiate 3 companii (în
ordine alfabetică): AC Mobile, Agexim
Spedition și Transalex. Sunt firme care
au înțeles că ramura transporturilor
are nevoie de reprezentare, tocmai
pentru a putea fi asigurat acel cadru
în care operatorii să poată acționa corect, fără să li se pună piedici artificiale.

Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro
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TISPOL

Operațiunea „Camioane
și Autobuze”
În perioada 14-20 octombrie 2019, s-a desfășurat, la nivel
european, săptămâna de controale TISPOL „Trucks and Buses”
(„Camioane și Autobuze”).

P

e parcursul acestui an, peste
29 de țări europene au participat în astfel de operațiuni.
Conform celor mai recente raportări
din 21 de țări, au fost verificate, în
cadrul acestei sesiuni, 227.004 camioane și 113.777 de autobuze. Au fost
depistate peste 60.000 de nereguli
(camioane: 49.926, autobuze: 11.034).

Rezultate la
camioane...
În 1.912 cazuri, a fost interzisă
continuarea călătoriei până la remedierea problemelor tehnice ale vehiculelor, pentru siguranța circulației
(1.871 de camioane, 41 de autobuze).
Acest număr marchează o ușoară îmbunătățire față de cel obținut în cadrul
unei operațiuni similare desfășurate
în luna iulie a acestui an – 2.092 de
autobuze și camioane.
Rata de plângeri a fost de 22% pentru camioane și 10% pentru autobuze.
Majoritatea neregulilor au fost descoperite în domeniul tehnic și al documentației legale (pentru autobuze) și
la nivelul vitezei, legislației, timpilor
de conducere și odihnă și al tahografelor, la camioane.

8.310 șoferi (7.623 de camion, 697
de autobuz) au fost descoperiți cu
încălcări ale reglementărilor sociale
europene, ceea ce înseamnă că și-au
condus vehiculele pentru mai mult
timp decât este legal prevăzut și nu
au respectat pauzele obligatorii.
În 6.049 de cazuri, tahografele nu
au fost corect folosite. Au fost detectate manipulări ale tahografelor în 664
de cazuri (o mare creștere față de
luna iulie, când s-au înregistrat 370).
Interferarea cu setările tahografului
sau manipularea acestuia ia amploare.
Motivul pentru acest tip de fraudă
poate fi presiunea și competitivitatea
tot mai mare din această industrie,
aflată încă în ascensiune. Beneficiile
financiare pentru transportatori este
posibil să fie mari, dar riscurile în ceea
ce privește siguranța sunt și mai mari.
Din păcate, 220 de șoferi au fost
depistați în trafic conducând sub influența alcoolului, iar 47 sub influența
drogurilor.
În 10.738 de cazuri (6.541 de camioane și 2.594 de autobuze), au fost
depistate defecțiuni tehnice grave, iar
încărcătura nu a fost suficient securizată în 1.603 dintre camioanele verificate.

Chiar dacă la prima vedere încălcările din domeniul mărfurilor periculoase par reduse ca procentaj, cu sub
3%, s-au înregistrat 711 cazuri (cu 211
mai multe decât în aceeași perioadă
a anului trecut).

... și la autobuze
În cazul autobuzelor controlate,
cele mai multe încălcări constatate au
vizat lipsa de documente (31,3%),
folosirea centurii de siguranță (8,3%),
viteza excesivă (13,9%) și defecțiunile
tehnice (23,5%). De asemenea, 697
de șoferi au depășit timpii legali de
conducere.
Rezultatele săptămânii de control
a TISPOL arată că inspecțiile în zona
transportului de mărfuri și de pasageri
reprezintă, încă, un instrument important pentru îmbunătățirea siguranței
traficului.
În plus față de sancționarea încălcărilor, șoferii sunt, de asemenea,
informați, prin intermediul unor discuții
edificatoare, în legătură cu pericolele
generate de insuficienta securizare a
mărfii, purtarea centurii de siguranță
sau de oboseala cauzată de depășirea
timpilor de conducere.
Dar, de asemenea, în timpul acestor controale, ar trebui vizată și problema tot mai mare a neatenției la
volan, de exemplu din cauza utilizării
telefoanelor mobile și a altor dispozitive electronice.
Următoarele operațiuni TISPOL
vor avea loc pe 3 decembrie 2019
(operațiunea ENABLE) și între 9 și 15
decembrie, cu concentrare pe alcool
și droguri.
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
sursa: TISPOL
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INFRASTRUCTURĂ

615 milioane de euro
pentru 29 km de
cale ferată
Asocierea RailWorks va moderniza 29 de kilometri de cale ferată,
între Apața și Cața, pe sectorul Brașov-Sighișoara,
cu 615,7 milioane de euro, fără TVA (2,86 miliarde de lei).
Fondurile sunt de la Comisia Europeană, prin Mecanismul pentru
Interconectarea Europei (81,74%), și de la Bugetul de Stat.

I

nvestiția, ce va fi realizată după
lungi peripeții (compania turcă
Alsim Alarko a fost desemnată,
în două rânduri, câștigătoarea licitației
lansate de CFR în 2017, dar a pierdut
în instanță), presupune construirea
unui traseu nou, cu trei tuneluri (dintre
care două cu o lungime considerabilă),
pentru linia de cale ferată din Ardeal.
Practic, va fi eliminată o buclă pe
care vechiul traseu o face în zona
Apața-Ormeniș-Augustin-Racoș. Astfel, după stația Apața, calea ferată va
„cârmi” spre vest, printr-un tunel de
6,9 km, Ormeniș, ocolind bucla care
trecea pe lângă localitatea Augustin.
Noul traseu, imediat după stația
Racoș, nu va mai face un „ocol” pe la
Rupea, ci va merge drept, prin tunelul
Homorod, de 5 km. Un al treilea tunel,
Mureni, va avea 700 de metri.
Modernizarea cuprinde, pe lângă
infrastructură, suprastructura căii ferate și lucrări de artă (poduri/podețe/viaducte/tuneluri), lucrări de electrificare
și energoalimentare, telecomunicații
feroviare (inclusiv GSM-R), semnalizare feroviară (centralizare electronică
și ETCS nivel 2) și lucrări de construcții
civile în stații. La final, viteza de circulație va crește la 160 km/h pentru trenurile de călători și la 120 km/h pentru
cele de marfă.
Subsecțiunea Apața-Cața este
situată pe Axa prioritară TEN-T 22
(Coridorul Rin-Dunăre, ramura nordică) Nürnberg-Praga-Viena-Budapesta
-Curtici-Simeria-Brașov-București Constanța.

Terminalele de
mărfuri, la CFR
Infrastructură
Consiliul Concurenței recomandă
preluarea, de către CFR Infrastructură,
a terminalelor de mărfuri care aparțin
CFR Marfă, pentru îmbunătățirea serviciilor oferite operatorilor feroviari.

Totodată, această măsură va ajuta
compania națională de marfă să își
reducă datoriile față de administratorul
infrastructurii. Acesta avea de încasat,
la sfârșitul anului trecut, 1,37 miliarde
de lei de la operatorii de transport feroviar, din care cea mai mare sumă de
la CFR Marfă. „Starea actuală a infrastructurii de cale ferată reprezintă principalul element limitativ al performanțelor circulației trenurilor: viteza medie
redusă, atât pentru marfă (15,99 km/h,
în 2018), cât și pentru călători (43,86
km/h). Finanțarea insuficientă a lucrărilor de întreținere, reparare și reînnoire a infrastructurii feroviare a condus
la degradarea progresivă a acesteia
și la creșterea gradului general de
uzură a componentelor. Scadențele
la reînnoire ale elementelor au crescut
semnificativ, depășind 60% pentru
majoritatea subsistemelor feroviare”,
se arată într-un studiu realizat de Autoritatea de Concurență.
Rețeaua de căi ferate din România
are o lungime de 10.628 km, fiind a
șaptea ca mărime din Uniunea
Europeană, din care 4.031 km sunt
electrificați.

Domeniul feroviar este cel mai
puțin reformat din economia noastră
de după ’89 și nu este sprijinit nici din
administrație, a spus Bogdan Chirițoiu,
președintele Consiliului Concurenței,
la Zilele Feroviare 2019.
„Din acest motiv, marile companii,
precum Dacia-Renault, se plâng că
nu pot folosi calea ferată și au nevoie
de ea pentru a duce produsele la export. Nu este nevoie numai de bani,
ci și de reguli care să crească transparența și să permită competiția în
sistem. Pe partea de reguli ar fi contribuția noastră. Pe scurt, cartoful cel
mai fierbinte pe care trebuie să-l gestionăm este situația CFR Marfă. La
sfârșitul acestui an, vom avea decizia
Comisiei Europene, care va mai adăuga câteva sute de milioane de euro
la datoriile CFR Marfă. Avem câteva
luni să găsim soluții – în primul rând
CFR Marfă și Ministerul Transporturilor, care este acționarul. Propunerea
noastră a fost ca măcar o parte din
active să fie preluate de CFR Infrastructură, să se reducă nivelul datoriilor”, a explicat Chirițoiu.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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Cerere de finanțare
pentru 3 secțiuni
din Sibiu-Pitești
Ministerul Transporturilor a aprobat și transmis Comisiei Europene
cererea de finanțare depusă de CNAIR pentru construirea a doar
trei secțiuni (1, 4 și 5) ale Autostrăzii Sibiu-Pitești, în condițiile în
care fondurile nerambursabile sunt alocate în cadrul Programului
Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, care se încheie
peste numai o lună.

T

imp de doi ani, Compania
Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a bătut
pasul pe loc, după lansarea licitației, în
august 2017, pentru execuția celor
două capete ale autostrăzii – Secțiunea 1 (Sibiu-Boița, de 13 km) și Secțiunea 5 (Pitești-Curtea de Argeș, de
30,5 km). Abia anul acesta a semnat,
în aprilie, contractul pentru Secțiunea
1. Tot anul acesta, CNAIR a scos la licitație Secțiunea 4 Tigveni-Curtea de
Argeș, de 9,8 km (între km 81,9 și
91,8), care va avea un tunel de 1,3 km.
Despre cele mai grele porțiuni ale
autostrăzii, ce vor fi construite în zona
de munte și defileu, CNAIR nu mai
amintește nimic. Este vorba despre
Secțiunea 2 Boița-Cornetu, cu o lungime de 30,35 km (între km 14 și 44,5)
și Secțiunea 3 Cornetu-Tigveni, de
37,4 km (între km 44,5 și 81,9).
Proiectul Autostrăzii Sibiu-Pitești
are o lungime totală de 122,11 km și
a fost împărțit în 5 secțiuni, care traversează 3 județe: Sibiu, Vâlcea și Argeș.

Etape de
implementare
Ministerul Transporturilor susține
că a stabilit „o strategie de implementare etapizată a proiectului, considerând maturitatea și orizontul de finalizare a fiecărei secțiuni”. Etapa 1
include proiectare și execuția lucrărilor
pentru: Secțiunea 1 Sibiu-Boița, în valoare de 129 de milioane de euro, fără
TVA; Secțiunea 4, Tigveni-Curtea de
Argeș, de 422 de milioane de euro,
fără TVA; Secțiunea 5, Curtea de
Argeș-Pitești, de 387 de milioane de
euro, fără TVA; completarea studiilor
necesare Lotului 1.2 al Secțiunii 1 și
ale secțiunilor 2 și 3.
Etapa 2 cuprinde proiectarea și
execuția lucrărilor pentru Secțiunea 3
Cornetu-Tigveni, iar etapa 3 include
proiectarea și execuția lucrărilor pentru

Lotul 1.2, de 0,98 km, al Secțiunii 1
Sibiu-Boița și pentru Secțiunea 2
Boița-Cornetu, de 30,35 km.
„Obiectul cererii de finanțare este
reprezentat de construirea Autostrăzii
Sibiu-Pitești – Etapa 1, după cum urmează: realizarea a 53,38 km de autostradă, inclusiv 6 noduri rutiere, 28 de
poduri și pasaje, 10 viaducte, un tunel,
o parcare de scurtă durată, două spații
de servicii, 3 centre de întreținere și
coordonare”, precizează reprezentanții
Ministerului Transporturilor.

1,33 miliarde de euro
Valoarea totală a proiectului autostrăzii este de aproximativ 1,33 miliarde de euro, iar finanțarea va proveni
85%, respectiv 875,5 milioane de
euro, din Fondul de Coeziune, iar diferența, de 459 de milioane de euro, va
fi asigurată de la Bugetul de Stat.
Perioada de implementare a proiectului este de 103 luni, începând din
16 iunie 2015 și având termen de finalizare data de 31 decembrie 2023.

Lotul 3 Lugoj-Deva
ar putea fi deschis,
cu restricții
Lotul 3 al Autostrăzii Lugoj-Deva
încă nu poate fi deschis circulației,
deoarece lucrările nu sunt finalizate
la parametrii proiectați, au decis specialiștii IPTANA. CNAIR a solicitat expertului tehnic independent să analizeze și măsurile de conservare și
punere în siguranță a lucrărilor de la
km 56 la 77, iar, în mod deosebit, să
indice posibilitatea deschiderii traficului. Vestea proastă este că lucrările
prezintă numeroase defecte, degradări în evoluție.
Vestea bună este că ar putea fi
deschisă circulația, într-o primă fază,
în regim de drum cu 4 benzi, cu restricții severe de tonaj și viteză, numai

pentru autovehiculele cu MMTA mai
mică de 7,5 tone, astfel: viteza maximă de 90 km/h; viteză maximă de 50
km/h în caz de polei, gheață, mâzgă
sau ploi torențiale; viteză maximă de
60 km/h în zona podului peste râul
Mureș (km 68+500 și km 69+500),
respectiv pe zona podurilor de la nodul
Ilia (între km 76 și 77), cât și la nodul
Dobra (km 67 și 67+500); semnalizarea corespunzătoare a sectorului de
drum, inclusiv a pericolului prezenței
animalelor.

Drumul Expres
Craiova-Pitești:
o nouă licitație
pentru Tronsonul 3
CNAIR a relansat licitația pentru
proiectarea și construirea Tronsonului
3 al Drumului Expres Craiova-Pitești,
după ce precedenta procedură, inițiată
în 2017, a fost anulată în instanța de
judecată. Valoarea estimată a investiției pentru cei aproape 32 de km este
de 999,4 milioane de lei, fără TVA.
„Obiectul contractului este reprezentat
de construirea a 31,75 km, având ca
punct de început zona nodului rutier
la DN65 (Valea Mare), care intersectează DN65 la km 57+720 și ajunge
până la limita dintre județele Olt și
Argeș, la km 89+300”, informează
CNAIR. Durata contractului este de
96 de luni și cuprinde: 12 luni perioada
de proiectare, 24 de luni perioada de
execuție a lucrărilor și 60 de luni perioada de garanție. Data limită de depunere a ofertelor a fost stabilită pentru 8 noiembrie 2019.
Drumul expres prevede două
benzi de câte 3,5 m lățime fiecare,
fără bandă de urgență, acostamente
de câte 1,5 m pe fiecare parte și o
bandă mediană cu separator lată de
3 metri.
Licitațiile pentru cele 4 loturi aferente drumului expres Craiova-Pitești
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cuprinde 12 luni perioada de proiectare, 42 de luni perioada de execuție a
lucrărilor și 36 de luni perioada de garanție a acestora. Data limită de depunere a ofertelor este 12 decembrie 2019.

au fost lansate încă din iulie 2017,
însă CNAIR a semnat contractele numai pentru tronsoanele 1 și 2. Licitațiile
pentru tronsoanele 3 și 4 au fost contestate și, ulterior, anulate de instanță
încă din anul 2018.

Și pentru Tronsonul 4
s-a reluat licitația

Licitație pentru
Centura Galați
Licitația pentru lucrările de proiectare și construire a variantei de ocolire
Galați, în lungime de aproximativ 33 de
kilometri, a fost lansată de CNAIR.
Valoarea estimată a investiției este de
aproape 1 miliard de lei, fără TVA. Durata contractului este de 90 de luni și

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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O nouă licitație pentru Tronsonul 4,
în lungime de 31,8 km, a fost lansată de CNAIR la sfârșitul lunii august
anul acesta, iar termenul-limită pentru
depunerea ofertelor a fost stabilit
pentru 24 octombrie. Prețul estimativ
este de 200 de milioane de lei pentru
această porțiune de drum expres, care
va porni din apropierea comunei
Colonești (județul Olt) și va ajunge la
Autostrada A1 București-Pitești, în
zona Oarja-Catanele.
Celelalte două tronsoane au tot
termen de 12 luni pentru proiectare și
24 de luni pentru execuție. Tronsonul
1, de 17,7 km, este construit de compania Tirrena Scavi, pentru circa 76 de
milioane de euro, iar Tronsonul 2, în lungime de 39,85 km, care va ocoli și orașele Balș și Slatina, este construit de
asocierea SA&PE Construct-Spedition
UMB-Tehnostrade-Consitrans, pentru
circa 309 milioane de euro.

ză CNAIR. Data limită de depunere a
ofertelor este 10 decembrie 2019.

CNAIR a primit 11 oferte pentru
proiectarea și construirea celor 17,5
km ai Lotului 1 (cuprins între km 2,5
și km 20), parte a sectorului de nord,
în lungime de 52,8 km, al Autostrăzii
de Centură București, ce va avea o
lungime totală de 109 km. Valoarea
estimată a contractului este de 842
de milioane de lei, fără TVA. Durata
contractului este de 34 de luni, din
care 12 luni perioada de proiectare și
22 de luni perioada de execuție. De
asemenea, perioada de garanție a
lucrărilor este de 5 ani, aceasta putând
fi majorată de ofertanți până la un maxim de 10 ani.

ACTUALITATE

11 oferte
pentru Lotul 1
al Autostrăzii de
Centură
București Nord

Drumul Expres
Brăila-Galați,
la licitație
CNAIR a scos la licitație proiectarea și construirea drumului expres
Brăila-Galați, în lungime de aproximativ 11 km. Valoarea estimată a investiției este de 530 de milioane de lei,
fără TVA. Durata contractului este de
94 de luni și cuprinde 10 luni pentru
proiectare, 24 de luni pentru execuția
lucrărilor și 60 de luni garanție. „Durata
contractului de lucrări poate varia, în
funcție de perioada de garanție a
lucrărilor ofertată de operatorul economic desemnat câștigător”, precizea-
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Aproximativ 20%
din van-uri,
respinse de RAR
O sursă importantă de informații privind piața de transport de
distribuție sau expres o reprezintă Registrul Auto Român (RAR),
instituție care ne-a furnizat câteva date interesante. În anul 2018,
s-au prezentat la RAR 58.886 de autoutilitare categoria N1 (cu
masa maximă autorizată mai mică sau egală cu 3.500 kg), iar în
primele 7 luni din 2019, numărul acestora a fost de 32.045.
efalcat pe luni, situația este
următoarea:
● În anul 2018, s-au prezentat, în
luna ianuarie, 4.386 de autoutilitare
categoria N1, 4.644 în februarie, 4.859
în martie, 4.641 în aprilie, 5.504 în
mai, 5.546 în iunie, 5.559 în iulie,
4.656 în august, 4.051 în septembrie,
5.821 în octombrie, 5.145 în noiembrie
și 4.074 în decembrie.
● În anul 2019, s-au prezentat la
RAR 4.171 autoutilitare categoria N1
în ianuarie, 4.876 în februarie, 5.052
în martie, 4.617 în aprilie, 4573 în mai,
3.924 în iunie și 4.832 în iulie.
Gradul de respingere a fost, per
total, de 19,97% pentru autoutilitarele
prezentate în anul 2018 și de 19,52%
pentru cele care s-au prezentat în
primele 7 luni din acest an.

D

Iată procentul respingerilor la
prima prezentare a
autoutilitarelor categoria N1
din numărul total de vehicule
N1, defalcate pe sistemele
principale.

Din totalul autoutilitarelor categoria
N1 prezentate la RAR, au fost respinse la identificare 13,15% în anul 2018
și 8,71% în primele 7 luni din 2019.
Din punctul de vedere al frânării, au
fost respinse 13,63% dintre autoutilitarele prezentate în anul 2018 și 11,55%
dintre cele prezentate anul acesta.
Pentru sistemul de direcție, au fost
respinse 2,73% dintre autoutilitarele
prezentate în anul 2018 și 2,33% dintre cele prezentate în perioada ianuarie-iulie anul acesta.
La capitolul vizibilitate, au fost respinse 6,46% dintre autoutilitarele pre-

zentate în anul 2018 și 5,61% dintre
cele prezentate în perioada ianuarieiulie anul acesta.
În ceea ce privește echipamentele
electrice, au fost respinse 22,56% dintre autoutilitarele prezentate în anul
2018 și 27,03% dintre cele prezentate
în perioada ianuarie-iulie anul acesta.
Punți, roți, suspensie: au fost respinse 8,99% dintre autoutilitarele prezentate în anul 2018 și 10,13% dintre
cele prezentate în perioada ianuarieiulie anul acesta.
Șasiu, cabină: au fost respinse
11,61% dintre autoutilitarele prezentate în anul 2018 și 12,94% dintre cele
prezentate în perioada ianuarie-iulie
anul acesta.
Alte echipamente: au fost respinse
7,81% dintre autoutilitarele prezentate
în anul 2018 și 9,71% dintre cele prezentate în perioada ianuarie-iulie anul
acesta.
Emisii: au fost respinse 11,56%
dintre autoutilitarele prezentate în anul
2018 și 9,66% dintre cele prezentate
în perioada ianuarie-iulie anul acesta.
Alte verificări: au fost respinse
1,36% dintre autoutilitarele prezentate
în anul 2018 și 2,15% dintre cele
prezentate în perioada ianuarie-iulie
anul acesta.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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Se schimbă afacerea de
transport expres?
Și dacă da, cum? Sunt întrebări la care am căutat răspunsuri în
cadrul unui interviu despre provocări, oportunități și soluții,
realizat cu Hans Schuller, deținătorul celei mai mari companii
românești de transport expres, Atlas Express & Logistic.
Ziua Cargo: Ne aflăm
într-un moment în care
afacerea de transport
expres trebuie să se
schimbe?
Hans Schuller: Afacerea de
transport expres se va mula întotdeauna pe modificările și transformările
care survin în industria automotive,
de care e strâns legată și în „sânul”
căreia și-a găsit mediul propice de
dezvoltare. Industria auto trece printr-o
schimbare de abordare și de strategie,
care generează un pic de incertitudine,
dar și un suflu nou. Pe de altă parte,
această incertitudine a slăbit motoarele și ritmul acestui tip de transport.
Urgența nu mai e atât de „urgentă”,
iar clienții s-au îndreptat înspre transportul cantităților mici, nu în regim expres neapărat! De asemenea, modificarea legislației europene și posibila
adoptare a Pachetului de Mobilitate
vor schimba, cu siguranță, transportul
expres și modul în care acesta va
opera.

Pentru respectarea timpilor
de tranzit, vor trebui create
hub-uri de transbordare
a mărfii, care vor implica
cheltuieli suplimentare.
Acestea se vor răsfrânge asupra
costurilor pe care le va suporta clientul
final. Majorarea costurilor poate avea
un impact ulterior asupra strategiilor
de stocuri ale clienților. În acest moment, discutăm ipotetic, dar adoptarea
acestei măsuri legislative va avea, cu
siguranță, un efect asupra transportului expres.

Cum afectează schimbările
din industria auto piața de
transport expres din
România, inclusiv la nivel
european?
În primul rând, se simte o reducere
a volumelor, dar și a urgențelor. Dacă
acum doi ani experimentam situații în
care clienții ne solicitau 12 mașini cu
urgență maximă, acum acest lucru nu
se mai întâmplă. Cauza constă probabil în reducerea comenzilor din industria de automotive, din pricina scăderii
cererii din piață și așteptării noilor variante electrice sau hibride.

Din cauza diminuării
volumelor, prețurile au devenit
mai importante decât
serviciul.
Din păcate, sănătatea afacerilor
de transport este afectată de acest
lucru. Până la o redresare a pieței, vor
supraviețui doar firmele cu potențial
financiar cel puțin mediu și care vor reuși să susțină inclusiv pierderile. Acest
lucru este valabil atât în România, cât
și în afara ei.
Sunt alte direcții de
dezvoltare?
Da, există, dar acestea se vor putea construi în timp. Nu de pe o zi pe
alta. Poate o schimbare de strategie,
în ideea în care, dacă nu mai există
urgență, firmele de transport expres
se vor putea concentra mai mult pe
co-loaduri, astfel încât să nu simtă
considerabil reducerea de preț. De
asemenea, firmele de comerț online
și de coletărie folosesc tot mai mult

Hans Schuller

acest gen de transport, din dorința de
a livra clienților finali comenzile în cel
mai scurt timp. Transferul mărfurilor
între aeroporturi este, de asemenea,
o variantă. Variante există și vor exista,
dar nu se vor materializa de pe o zi
pe alta.
Va mai exista transport
expres, în cazul adoptării
Pachetului Mobilitate în
forma propusă de
Parlamentul European
(autorizare, respectare
timpi de condus și
odihnă)? Dacă da, cum va
arăta el?
Eu cred că transportul expres va
exista, în ciuda adoptării Pachetului
de Mobilitate. Ne adaptăm activitatea
prin constituirea de hub-uri de transbordări de marfă, prin dezvoltarea
acestui segment auxiliar al transportului. Suntem conștienți că nu oricine
va putea să se adapteze sau să aibă
acces la el, iar firmele mici vor trebui
să intre sub aripa unora mai mari, care
le vor facilita accesul. De asemenea,
un alt aspect ține de echiparea mașinilor cu tahograf și cel mai probabil
se va putea face doar la mașinile noi
sau cele de generație nouă. Nu vor
mai putea face acest tip de transport
firmele care dețin mașini vechi. Va
exista o triere și din acest punct de
vedere.
Se va orienta piața către
mașini de 2,4 tone?
Nu cred. Poate că segmentul se
va dezvolta mai mult decât este acum
și se vor utiliza astfel de vehicule pen-
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tru mărfurile care reprezintă, cu adevărat, urgențe, dar fără volum. Pentru
mărfurile normale, ambalate pe europaleți, se vor utiliza, ca și până acum,
mașinile de 3,5 tone.
Cum vedeți viitorul
companiei? Ați luat deja
măsuri pentru adaptarea la
actualele provocări?
Investiți și în alte direcții?
Încercăm să ne păstrăm calmul în
ceea ce privește următoarea perioadă
și să luăm măsuri proactive. În timpul
Târgului de Transport de la München,
am stabilit câteva relații interesante
în Europa în tot ceea ce înseamnă
spațiile de depozitare și de transbordare a mărfii în traseu. De asemenea,
am stabilit să ne focusăm doar pe
clienții mari direcți, cu volume considerabile, care să ne asigure mișcarea
mașinilor, pe companiile de comerț
online și pe companiile de forwarding
care au proiecte în afara sferei de
automotive.

Încercăm să creăm un
portofoliu de clienți care să nu
activeze în industria auto și
care să ne ofere stabilitate pe
termen scurt și mediu.
Pe termen lung, suntem convinși
că tot industria auto va fi cea care va
utiliza cel mai mult transportul expres.
De asemenea, am dezvoltat nișa de
curățare a ambalajelor pentru sectorul
automotive, achiziționând o mașină
performantă specializată, iar anul viitor
vom face o investiție importantă într-o
mașină de ultimă generație, ce va curăța cu ultrasunete componente folosite în industria auto.
De unde vor veni
provocările, dar
oportunitățile?
Provocările vor veni tot din această
industrie, așteptând ca niște spectatori
următorii pași, din mișcările economice și politice, în special Brexit. Oportunitățile apar în fiecare zi, industria trans-

porturilor fiind un organism viu. Trebuie doar să profiți de fiecare oportunitate, sau să o valorifici în favoarea ta.
Credeți că problema lipsei
șoferilor se va adânci? Ce
vă propuneți în această
direcție? Care sunt
punctele forte pe care le
aveți în relație cu șoferii?
Se tot vorbește de criza șoferilor,
doar că, în segmentul nostru de 3,5
tone, nu am simțit foarte tare această
criză, în special datorită faptului că nu
vorbim despre șoferi profesioniști.
Reușim să pregătim șoferi noi, atunci
când considerăm că este cazul sau că
piața muncii o impune, dar, de cel
puțin doi ani, nu a fost nevoie. Cred
ca atuurile noastre în relația cu șoferii
țin de faptul că îi plătim bine, îi respectăm pentru că ne sunt colegi și încercăm, pe cât se poate de mult, să
le respectăm condițiile de muncă și
de odihnă. Aceste lucruri atrag după
ele un respect reciproc din partea lor.
În plus, mașinile nu sunt mai vechi de
3 sau 4 ani, după caz, iar, la ceea ce
înseamnă detalii tehnice, nu facem
rabat.
Vom vorbi despre majorări
de costuri? În ce măsură
vor putea fi ele transferate
clienților?
Noi, ca firme de prestări de servicii,
nu vom fi în stare să absorbim aceste

majorări de costuri. Piața va impune
acest transfer înspre clienții finali.
Dacă ne vom strădui să absorbim
aceste costuri, vom face rabat de la
calitate.
Devin soluțiile telematice
mai importante, în acest
context, pentru creșterea
eficienței activității? Aveți
în vedere investiții în acest
sens?
Telematica reprezintă o soluție în
gestionarea proactivă a operațiunilor
de transport. În cazul nostru, prin folosirea sistemului ERP împreună cu
sistemul de urmărire telematic, am
crescut eficiența mișcării mașinilor cu
cel puțin 20%.

Reușim să contractăm servicii
de transport și cu 48 de ore
înainte de efectuarea
serviciului.
În transportul expres, acest lucru
devine foarte important. De asemenea, în situațiile în care vom fi nevoiți
să apelam la transbordări de marfă,
sistemul telematic va fi crucial. O planificare și o sincronizare a mașinilor,
în acest sens, va fi extrem de importantă pentru timpul de tranzit final. Deși
folosim acest sistem de doi ani, suntem
convinși că există tot timpul loc de
optimizare și suntem deschiși în
permanență la investiții în acest sens.
Ce sfaturi puteți da
companiilor mici din
domeniu?
Nu cred că suntem în măsură să
dăm sfaturi. Fiecare își croiește afacerea în funcție de așteptările sale,
de posibilitățile pe care le are și de viziune. Cred că ar trebui să fim atenți
și să nu ajungem să distrugem prețurile în piață, pentru că ne facem rău
nouă, dar să fim atenți și uniți în fața
schimbărilor care vor veni.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro
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Camion Fest,
ediția de toamnă
Evenimentul care deja a devenit tradiție, Camion Fest, organizat de
către Cefin Trucks, s-a desfășurat la finalul lunii octombrie, pe 25,
bifând cea de a 11-a ediție. Așa cum ne-a obișnuit, Cefin Trucks
organizează primăvara și toamna un eveniment de promovare a
vehiculelor comerciale rulate.

V

edetele acestei ediții au fost
cele peste 200 de vehicule
comerciale rulate, multibrand,
iar noutatea acestei ediții constă în lansarea unui nou concept pentru camioanele rulate Ford Trucks. „Atunci când
clientul dorește să-și regândească afacerea, revine la noi, unde toate camioanele sunt revitalizate din bară în
bară. Reverificăm sistemele esențiale
și schimbăm toate consumabilele. În
plus, clientul reprimește garanție și are
variate posibilități de refinanțare. Astfel,
repornește la drum cu toată încrederea
într-un camion Ford Trucks reinventat,
adică mereu Ready to Go. ReFord!
A doua noutate este că avem o nouă
interfață a site-ului www.cefintrucks.com,
mult mai intuitivă, cu stocul de vehicule
actualizat în timp real. Cefin Trucks, ca
brand de vehicule rulate, este online de
mai bine de 15 ani, însă în ultimii 3-4
ani, am observat un trend încă ascendent în această direcție. Lumea e tot
mai conectată la tehnologie și, astfel,
noi putem fi aproape de clienții noștri,
la doar un click distanță” a afirmat
Alexandra Siminiuc, director de marketing Cefin Trucks.

Cererea pieței
modelează oferta
Precum s-a întâmplat și la edițiile
trecute, Cefin Trucks a pregătit și o

gamă variată de oferte speciale pentru
clienții săi, de care aceștia au putut
beneficia doar în cadrul Camion Fest.
„De fiecare dată când organizăm acest
eveniment, suntem cu gândul la nevoile clienților noștri și tot timpul ne străduim să le venim în sprijin cu o gamă
completă de vehicule comerciale grele
rulate: capete tractor pentru transport
intern și internațional, autobetoniere și
autobasculante cu 4 axe, camioane
cu 2 și 3 axe, semiremorci cu prelată,
frigo, cisterne alimentare sau vehicule
destinate transportului agabaritic. Din
lunga experiență pe care o am în domeniul vânzărilor de vehicule rulate,
am înțeles că majoritatea clienților își
dorește un camion rulat pe care să îl

bage la treabă imediat. Grație vehiculelor rulate Ford Trucks, lansăm azi
conceptul «Ready to Go». În prima
etapă, vor intra doar vehiculele Ford
Trucks, urmând ca acest concept să
se extindă în viitor și pentru celelalte
branduri. În 2019, piața de vehicule
rulate și-a păstrat ritmul din 2018, iar
noi ne bucurăm de un trend ascendent
ca număr de vehicule livrate. Avem
încrederea că suntem printre cei mai
buni în activitatea pe care o desfășurăm, iar eforturile noastre sunt răsplătite de către clienții noștri, cărora le
mulțumesc personal și în numele
echipei”, a declarat Paul Drăniceanu,
director al diviziei de vehicule rulate
Cefin Trucks.
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Surpriză cu
adrenalină
Ediția din acest an a avut și un
invitat surpriză, care a ridicat adrenalina la maximum printre camioane, cu
o mașină de competiție modificată integral, de la motor la aerodinamică,
având la bază un model BMW E30,
cunoscut în limbaj popular ca BMW
„ursuleț”. Claudiu Adam, cel responsabil cu show-ul de drift, este cel mai
tânăr pilot licențiat din Europa (15 ani),
și deține, în prezent, locul 1 în Campionatul Național de Drift al României
la clasa Semi Pro, făcând parte din
echipa EvL-Drift Team. Alături de celelalte surprize, atmosfera festivă și dinamică a evenimentului a fost garantată.

Cefin Trucks...
Compania este prezentă de aproximativ 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 Service.
Cefin Trucks este unicul importator și
distribuitor în România al Ford Trucks

– unul dintre cei mai mari constructori
de camioane la nivel mondial.
Rețeaua de distribuție și asistență
tehnică Ford Trucks este prezentă în
orașele Arad, București, Constanța,
Craiova, Timișoara, Cluj, Baia Mare,
Oradea, Brașov, Bacău, Deva și
Suceava.
Divizia Camioane Rulate Cefin
Trucks integrează servicii de achiziții
și 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.
Totodată, 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

PUBLICITATE

IVECO S-WAY
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Pregătit pentru viitor
S-Way nu înseamnă doar un camion nou, semnificativ îmbunătățit,
ci și o revizuire completă a strategiei comerciale.

P

rima sesiune de drive-test organizată de Iveco pentru S-Way
a scos la iveală câteva dintre
calitățile noului camion. Design-ul exterior, foarte reușit, l-am admirat încă de
la lansarea oficială, ce a avut loc în vara
acestui an.
La interior, constructorul italian a
preferat „evoluția” în locul „revoluției”.
Astfel, deși discutăm de un camion
complet nou, interiorul rămâne unul
familiar, cu elementele specifice postului de conducere plasate pe aproximativ aceleași poziții și având același
design. Totuși, cabina este mai mare
și promite un confort superior pentru
conducătorii auto.
Iar evoluția cea mai importantă
este legată de calitățile dinamice ale
autovehiculului. S-Way răspunde mai
bine la comenzi și creează o senzație
de siguranță pentru conducătorul auto
și, de asemenea, la volanul noului camion (re)găsești bucuria de a conduce. Mă întreb în ce măsură acest ultim
aspect mai are relevanță într-o industrie obsedată tot mai mult de cifre.
Oricum, și la capitolul „cifre” Iveco
S-Way arată bine, producătorul anunțând o reducere cu 6% a consumului
de carburant.
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Vincenzo Nicolo,
business director
Cehia, Slovacia și
România:
„Ne concentrăm pe aspecte legate de
pregătirea personalului, stocul de
piese și cultura organizației.
Trebuie să avem în vedere că orice
client este într-o mai mare măsură
clientul service-ului, decât un
cumpărător de vehicul nou. Este bine
cunoscută zicala că vânzătorul vinde
primul vehicul, iar, de la al doilea,
service-ul este cel care vinde.”

O nouă strategie
O dată cu lansarea noului camion,
se va schimba semnificativ și strategia
Iveco.
„Nu mai vorbim doar despre vânzarea unui camion. Practic, se schimbă toată atitudinea privind comercializarea camionului – discutăm de un
serviciu complet în jurul camionului.
Pentru că, dacă vindem cel mai frumos și mai performant camion, însă,
ulterior, serviciile nu se ridică la nivelul
așteptărilor clientului, clar, pierdem
trenul. Lucrăm la un proiect prin care

vom stabili o serie de KPI-uri, pentru
a măsura mai bine performanțele dealerilor și a service-urilor, aspecte care,
la final, vor asigura o creștere a satisfacției clienților. Practic, partea de
after-sales este prioritatea noastră”,
a arătat Vincenzo Nicolo, business
director Cehia, Slovacia și România.
Tranziția la noul model se va
realiza rapid și practic; la finalul lunii
octombrie s-a oprit producția modelului precedent. Totuși, reprezentanții
Iveco nu anticipează niciun fel de problemă.
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„Avem deja câteva comenzi pentru
noul S-Way, ce vor fi finalizate până
la sfârșitul anului, iar în prima parte a
anului viitor așteptăm cabina nouă și
pentru modelul NP (LNG). Estimăm
ca, până la finalul anului, să livrăm
încă aproximativ 200 de vehicule, din
care aproximativ 30 vor fi noul model”,
a precizat Vincenzo Nicolo.
Iveco România a pregătit o flotă
de 15 vehicule demo, pentru a permite
transportatorilor din țara noastră să
testeze în condiții reale noul camion.
Și asta nu este tot...
„În plus, am lansat un nou serviciu
– rent & buy. Practic, transportatorii
pot închiria camionul pentru o perioadă de un an, plătind, lunar, o chirie,
iar la finalul perioadei, dacă transportatorul dorește, contractul se transformă într-unul de leasing operațional.

Astfel, nu mai discutăm de preț pentru
noul camion, ci doar de TCO. Iar cel
mai bun mod de a calcula TCO este
prin utilizarea camionului în condiții
reale de exploatare, timp de un an.
Astfel, serviciul de închiriere oferă
această posibilitate fără un efort
investițional inițial”, a explicat Vincenzo
Nicolo.
O altă direcție importantă este
legată de promovarea gazului natural
lichefiat (LNG).
Astfel, Iveco este în discuții pentru
instalarea unei stații mobile pentru

LNG pe zona de vest a țării, iar atunci
când acest proiect va fi finalizat, transportatorii vor avea baza pentru operarea inclusiv în România a acestor
vehicule.

100% conectat
Noul Iveco S-Way punctează cerințe principale ale pieței de astăzi –
eficiență, productivitate, maximizare
up-time – oferind un pachet complet
de elemente și servicii, orientat către
șofer, și un nivel extins de conectivi-

„Anul acesta, zona de distribuție 3,5-7,5 t a performat foarte bine, în schimb
piața de vehicule grele a scăzut. În ceea ce privește anul viitor, estimăm în
continuare o scădere pentru vehiculele grele. Misiunea noastră este să nu ne
concentrăm doar pe flote mari, ci să încercăm să intrăm și la flotele mai mici și
pe zona de transport național. Avem un produs complet diferit și totodată
îmbunătățim tot ceea ce se întâmplă în jurul camionului” – Vincenzo Nicolo.
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Iveco a anunțat pentru S-Way o
reducere cu 6% a consumului de
carburant. 3% se câștigă datorită
îmbunătățirii aerodinamicii, iar 3%
sunt urmarea îmbunătățirii lanțului
cinematic.

tate, țintind reducerea costurilor totale
de operare.
Designul noii cabine oferă condiții
de lucru și de „viață” mult îmbunătățite,
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 șoferului, cu o
structură ranforsată (în conformitate cu
standardele de impact ECE R29.03)

și un grad îmbunătățit de vizibilitate,
de jur împrejur, indiferent de condiții.
Noul design optimizează performanțele aerodinamice, crescând eficiența consumului vehiculului. La un
TCO scăzut contribuie și elemente
precum bara de protecție din mai multe secțiuni, care reduce costurile de
reparații, prin înlocuirea numai a
segmentului avariat.
Noua casetă Connectivity Box
reprezintă un puternic instrument de
conectivitate. 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 și
management de date în siguranță.
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,
oferind o experiență de conducere
superioară, cu sisteme de asistență
avansate și elemente de stil de conducere, care pot fi accesate prin intermediul aplicației MyIveco Easy Way.
Conectivitatea modelului a fost
concepută, de asemenea, pentru a
sprijini profitabilitatea afacerilor, prin
maximizarea timpului de funcționare
a vehiculului, oferind un serviciu predictiv, prin intermediul MyIveco Way
Solutions.
Sistemul a făcut posibilă și o ofertă
modulară de servicii, care include consiliere profesională în ceea ce privește
consumul de combustibil, managementul flotelor și mentenanța.
Iveco S-Way, față de predecesorul
său, oferă reduceri suplimentare ale
emisiilor de particule, NOx și CO2.
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.
Versiunea S-Way LNG oferă o autonomie de până la 1.600 km, cu o
putere maximă de 460 CP. Acest vehicul generează emisii de particule cu
99% mai reduse decât motorina, cu
90% mai puțin NO2 și cu 95% mai
puțin CO2.
Radu BORCESCU
Brno, REPUBLICA CEHĂ
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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VOLVO TRUCKS FLEXI GOLD

Cât rulezi,
atât plătești
Volvo Trucks a introdus, recent, contractul Volvo Flexi-Gold – un
nou contract de service bazat pe gradul de utilizare a camionului,
în cadrul căruia facturile lunare se bazează pe kilometrajul efectiv
realizat. Acest lucru înseamnă că transportatorii vor avea o mai
mare flexibilitate în a-și adapta operațiunile la condițiile de piață
și la cerere.

C

onectivitatea a deschis calea
către soluții noi și flexibile
pentru contracte de service și
pentru modalități de plată care să se
bazeze pe gradul de utilizare. În acest
context, Volvo Trucks a introdus, recent, un nou contract de service, contractul Volvo Flexi-Gold, cu aceeași
acoperire ca aceea oferită de contractul Volvo Gold, dar cu tarife lunare defalcate în părți fixe și variabile (bazate

pe kilometrii parcurși), adaptate kilometrajului real al autocamionului.
„Multe companii de transport încheie contracte pe termen scurt cu
clienții lor sau operează pe piețe imprevizibile și fluctuante. Acestea manifestă nevoia de o mai mare flexibilitate atunci când vine vorba de
încheierea unor contracte de service.
Dispunem, acum, de tehnologia necesară pentru a face posibile soluțiile di-

namice și conectate precum aceasta”,
declară Thomas Niemeijer, business
development manager, Contracte de
service, Volvo Trucks.

Telematica deschide
noi perspective
Contractul Volvo Flexi-Gold a putut
fi implementat datorită progresului serviciilor telematice, care permit vehicu-
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Contract
Volvo
Flexi-Gold

lelor să comunice către Volvo Trucks
kilometrajul în timp real. Contractul
acesta le oferă clienților o fereastră
de flexibilitate de 40%, în care kilometrajul anual poate depăși sau poate
rămâne sub kilometrajul stabilit cu
20%, în ambele sensuri. Fiecare factură lunară se bazează pe kilometrajul
efectiv caracteristic acelei luni, fără
facturare sau documente suplimentare
pentru depășirea kilometrajului, emise
la sfârșitul anului (în intervalul de flexibilitate). Acest aspect este util mai
ales pentru clienții care se confruntă
cu schimbări de sezon și cu o cerere
fluctuantă.
„Pe scurt, cu cât conduceți mai
puțin, cu atât plătiți mai puțin și viceversa. Contractul Volvo Flexi-Gold oferă aceeași acoperire și aceeași disponibilitate ca în cazul contractului Volvo
Gold, la același cost previzibil, însă
cu mai multă flexibilitate pentru a se
adapta nevoilor dinamice ale afacerilor”, spune Thomas Niemeijer.
Contractul Volvo Gold este cel mai
cuprinzător contract de service Volvo
Trucks și include întreținerea preventivă, planificarea serviciilor conectate,
precum și toate reparațiile aduse autocamioanelor.
„Dezvoltarea rapidă a serviciilor
conectate le oferă transportatorilor
modalități complet noi de a crește disponibilitatea vehiculului și de a optimiza utilizarea acestuia. Adăugând
flexibilitate la modalitatea de plată,
conferim o nouă dimensiune ofertei
noastre de servicii”, spune Anna
Müller, vicepreședinte, Service Market
& Retail, Volvo Trucks Europa.
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• Contract de servicii bazat
pe utilizare. Atât activitățile
de întreținere, cât și plățile
lunare țin cont de kilometrajul
efectiv.
• Oferă o fereastră de flexibilitate
de 40% pentru kilometrajul
anual estimat.
• Contractul Volvo Flexi-Gold
oferă aceeași acoperire și
disponibilitate precum cele
oferite de contractul Volvo
Gold.
• Este potrivit în special pentru
companiile cu activități
sezoniere și cu un volum de
muncă variat de la un an la
altul.
• Fără facturi sau documente
suplimentare pentru depășirea
kilometrajului, emise la
sfârșitul anului.

adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

noiembrie 2019 ............................................................................................................................................

39

CAMIOANE ȘI SERVICII

RENAULT TRUCKS OPTIFUEL CHALLENGE 2019
FINALA INTERNAȚIONALĂ
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Slovacia duce
premiul acasă
Pe 16 octombrie, în Lyon Saint-Priest, 25 de șoferi din tot atâtea
țări s-au înfruntat pentru titlul de cel mai economic șofer, în cadrul
finalei internaționale a competiției Optifuel Challenge, organizată
de către Renault Trucks. Șoferul (și patronul) slovac František
Oravec a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, urmat de
către polonezul Piotr Krahel, de la compania Concept Cargo
Logistics, și de către șoferul francez Pascal Bosser, de la
Transports Rollin. Reprezentantul țării noastre, Costin Anghelescu,
de la Costi Trans, s-a clasat pe locul al patrulea, la numai 3 puncte
din 100 de câștigător.
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Teoria ca teoria, dar
practica...
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F

rantišek Oravec, șofer și manager al companiei de familie
Frantisek Oravec, a plecat
acasă cu un camion Renault Trucks
T High 480 ediție specială Optifuel
Challenge 2019 (pentru companie) și
cu un voucher în valoare de 6.000 de
euro, pe care îl poate folosi în orice
magazin Renault Trucks dorește. Piotr
Krahel a primit un voucher în valoare
de 3.000 de euro, iar Pascal Bosser
un voucher de 1.500 de euro. De asemenea, au fost acordate suplimentar
un premiu pentru „distracție”, șoferului bulgar Plamen Ivanov, reprezentant al companiei Sunny CO Ltd., și
unul pentru „fair play”, care i-a revenit
algerianului Nabil Bedreddine, de la
compania TerrenoTrans.

Optifuel Challenge, competiție
focalizată în exclusivitate pe conducere rațională, creată în 2012 și aflată,
anul acesta, la a cincea ediție, ilustrează perfect abordarea globală Renault
Trucks a ansamblului vehicul-șoferservicii, pentru a reduce în mod sustenabil consumul de combustibil, încă de
la primul kilometru.
Finala de la Lyon a fost organizată
în două secțiuni: un chestionar teoretic
de natură să evalueze cunoștințele
șoferilor în domeniul condusului economic (deținând o proporție de 10%
din scorul final) și o probă practică.
Aceasta s-a desfășurat la volanul unui
Renault Trucks T High Maxispace,
echipat cu un motor Euro 6 Step D de
13 l, capabil să dezvolte o putere maximă de 480 CP, având un raport al
punților de 2.31. Cu o masă totală de
39,5 t, fiecare dintre cele 7 camioane
de competiție a tractat câte o semiremorcă încărcată cu 24,5 t. Camioanele
au fost atent calibrate, pentru a oferi
condiții echitabile de concurs tuturor
participanților.
Câștigător a fost desemnat cel care
a reușit să consume cel mai puțin fără
a sacrifica, însă, viteza comercială.
După cum spuneau reprezentanții
Renault Trucks, viteza medie ridicată
reprezintă, de fapt, cheia succesului,
până la momentul de față niciunul
dintre cei care au obținut doar cel mai
mic consum nu a ieșit câștigător.
Pe parcursul competiției, fiecare
șofer a fost asistat de către un reprezentant al companiei sale și de către
un membru al rețelei locale Renault
Trucks. Echipa sa a fost capabilă să
îi urmărească evoluția în timp real,
utilizând sistemul de management al
flotelor Optifleet.

Tragerea la sorți a ordinii intrării
în concurs.

Costin Anghelescu, campionul
României.

Proba teoretică, sub formă de
chestionar.
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Finaliștii Optifuel Challenge 2019, Lyon

Gata de start!
Testare obligatorie
cu alcoolmetrul.

Tot pentru a asigura egalitate de
șanse între competitori, ordinea de intrare în concurs a fost stabilită prin tragere la sorți, iar plecările au fost decalate.
Fiecare grup de șoferi a fost însoțit de
un vehicul suplimentar, pentru a lua în
considerare traficul și alți factori care ar
putea afecta condițiile de conducere.
Parcursul a totalizat 40 km, dintre
care aproximativ 27 au contat efectiv
în cadrul competiției, cuprinzând secțiuni de autostradă, traversări de poduri, secțiuni de drum național, rampe,
pante și giratorii.

Campionul nostru,
evoluție excelentă

La punctul de finiș, răsuflăm
ușurați.
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Algeria: Nabil Bedreddine; TerrenoTrans - Belgia: Gérald Sundermann;
Coca Cola European Partners Belgium - Bulgaria: Plamen Ivanov; Sunny
CO Ltd. - Chile: Miguel Vargas; Transportes Berrios - Republica Cehă:
David Suchánek; Josef Lux-Eurotrans - Estonia: Kalle Puhm; Velirek Oü Franța: Pascal Bosser; Transports Rollin - Ungaria: János Szabados;
Moltrans - Israel: Shlomo Bezerano; Bezerano Transport - Italia: Daniele
Lucertini; Autotrasporti Lucertini SRL - Letonia: Andrejs Šēfers; IFT, SIA Lituania: Erikas Sadauskas; MS Transport, UAB - Luxemburg: Mickael
Schmitt; Di Edigio - Maroc: Atman Kardach; Socamtra - Polonia: Piotr
Krahel; Concept Cargo Logistics - Portugalia: Carlos Papeleira; Ribercer România: Costin Anghelescu; Costi Trans - Serbia & Muntenegru: Dragan
Radenković; Transport Mršević - Slovacia: František Oravec; František
Oravec - Spania: Raúl Álvarez Taboada; Galicia Direct - Elveția: Reto
Winterberger; Wüthrich Transporte GmbH - Tunisia: Adel Nefzi; Transpool Turcia: Omer Yaman; Aktur Logistic - Ucraina: Yevhen Zhuravlov;
Zhuravlov PE - Marea Britanie: Gary Masterman; Earl Transport ltd.

Putem spune că reprezentantul țării
noastre, Costin Anghelescu, de la compania Costi Trans, are, deja, experiență
în astfel de competiții, fiind la a cincea
participare într-un concurs destinat
șoferilor și reeditând, anul acesta,
performanțele obținute în urmă cu patru
ani, în finala internațională Optifuel
Challenge desfășurată la Lisabona,
unde s-a clasat tot pe locul al patrulea.
Campionul nostru național a fost
desemnat în urma a unei competiții care
a reunit, pe parcursul a 8 etape de
calificare, în diferite orașe ale țării, și a
40 de zile de concurs, 225 de șoferi din
165 de companii, și a unei finale foarte
strânse, la care au participat 21 de
concurenți. Pentru a pregăti finala de
la Lyon, Costin Anghelescu a beneficiat,
ulterior, de sesiuni de pregătire cu
trainerul Renault Trucks, Gheorghe
Dragnea, care i-a oferit tot suportul său
și în cadrul competiției internaționale.
Costin s-a antrenat pe un camion destul de similar cu cel pe care a concurat
și la Lyon, singura diferență importantă
fiind raportul axelor.
Distanța totală parcursă în cadrul
competiției a fost de 27,5 km. Costin
a obținut un consum mediu de 32,6
l/100 km, a rulat cu o viteză medie de
56,6 km/h, a atins pedala de frână de
40 de ori la 100 km și a obținut un

procent de rulare liberă de 26,5%. Reprezentantul țării noastre a obținut un
rezultat excelent la consumul în zona
economică de turații, și anume de
98%. Campionul nostru a acumulat
un scor de 86,4 puncte din 100, așa
cum am menționat, situându-se la numai 3 puncte diferență de lider.
Deși puțin dezamăgit de faptul că
nu a urcat pe podium, Costin Anghelescu este mulțumit de performanțele
obținute, mai ales în contextul în care
consideră că traseul a fost unul dificil.
„A trebuit să parcurgem foarte multe giratorii, curbe foarte strânse, rampe...
La un singur giratoriu a trebuit să opresc, am redus viteza la câteva și prin
restul am trecut cu o viteză de 40-50
km/h. Sunt mândru că nu am avut nicio
penalizare și am obținut un consum în
zona verde chiar mai bun decât cel al
camionului de referință. La început, am
mers cu Optivision, dar la un moment
dat l-am dezactivat, pentru că mergea
prea încet. Iar, după cum au spus și
organizatorii, viteza este cheia.”
Suntem mândri de prestația lui
Costin, care a dovedit o dată mai mult
că se poate bate de la egal la egal cu
elitele mondiale ale conducerii economice. Și avem speranța și încrederea că a treia oară va fi cu noroc!
Pentru că performanța există!
Raluca MIHĂILESCU
Lyon Saint-Priest, FRANȚA
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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BAROMETRUL DE TRANSPORT TIMOCOM

Economia transporturilor din Germania a înregistrat o scădere a
numărului de comenzi în cel de-al treilea trimestru al anului 2019,
față de aceeași perioadă a anului precedent. Trendul descendent a
fost, însă, oprit – piața evoluează la 94 de procente față de nivelul
anului precedent.

C

ompaniile germane de transport din Germania au înregistrat o scădere a activității comerciale în cel de-al treilea trimestru al
anului 2019 față de aceeași perioadă
a anului precedent. Din iulie până în
septembrie, transporturile interne cu
autocamionul în Germania au scăzut
cu 12 procente față de aceeași perioadă a anului precedent. Însă trendul descendent conjunctural, constatat până
la mijlocul anului, prin scăderea cererilor de servicii de transport în primul
Smart Logistics System din Europa, s-a
oprit. Acestea sunt informațiile furnizate
de firma IT TIMOCOM în analiza celui
de-al treilea trimestru al anului 2019
pentru barometrul transporturilor.
„În comparație cu anul precedent,
cererea de servicii de transport a
scăzut, în Germania”, spune Tilman
Fecke, analist economic la TIMOCOM.
Însă numărul tuturor ofertelor de mărfuri pentru transportat publicate în bursa de transporturi din ianuarie 2019
s-a stabilizat, în decursul acestui an.
„Piața evoluează, în acest moment, la
94 de procente față de nivelul anului
precedent”, spune Tilman Fecke.

Țări diferite, cu
evoluții diferite
Privite separat, țările din UE oferă
o imagine diferită. Astfel, ploile abundente care au căzut în regiunea mediteraneeană și în Andaluzia de Est au
distrus recoltele de fructe și legume,
fapt care s-a reflectat și asupra exporturilor cu autocamionul din această
regiune. „Creșterea semnificativă a exporturilor, înregistrată de fermierii
spanioli în primele două trimestre ale
acestui an, a încetinit” observă Tilman

Fecke. „La aceasta, se adaugă blocada politică dintr-o Spanie încă neguvernată. Această perspectivă a nesiguranței are un efect de blocaj și asupra
exporturilor.” Urmarea este că pe piață
există o lipsă de vehicule care să se
întoarcă în Europa de Sud. „De aceea,
constatăm, în comparație cu trimestrul
al treilea al anului 2018, o creștere a
cererii de transporturi de 14 procente
spre Spania și de 12 procente spre
Portugalia”, continuă Tilman Fecke.
În ceea ce privește situația din
Regatul Unit, barometrul transporturilor TIMOCOM reflectă nesiguranța
de pe piață creată în economia europeană de discuțiile despre Brexit. Deși
numărul ofertelor de mărfuri de transportat din țările UE spre Regatul Unit
a scăzut în primele două trimestre ale
acestui an cu 56 de procente, în prezent transporturile spre insulă sunt în
creștere. Analistul TIMOCOM subli-

CAMIOANE ȘI SERVICII

Germania,
în curs
de stabilizare

niază: „În trimestrul al treilea, am constatat din nou o alimentare a stocurilor,
ceea ce înseamnă că firmele cu reprezentanță în Regatul Unit se pregătesc pentru lunile următoare.”

Barometrul TIMOCOM
a împlinit 10 ani
Cu ajutorul barometrului transporturilor, firma IT TIMOCOM analizează,
din 2009, dezvoltarea ofertelor și a
cererilor de transport în aplicațiile
Smart Apps Mărfuri pentru transportat
și capacități de transport, integrate în
sistemul Smart Logistics. Mai mult de
130.000 de utilizatori generează zilnic
până la 750.000 de oferte de capacități de transport și mărfuri de transportat. Sistemul îi ajută, astfel, pe cei
peste 43.000 de clienți TIMOCOM
să-și atingă obiectivele logistice în
mod inteligent, sigur și simplu.
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Accelerarea
inovației digitale
în domeniul auto
Deoarece industria transporturilor devine din ce în ce mai
perturbatoare, pe fondul accelerării inovației digitale, WABCO și-a
extins rețeaua, pentru colaborare în domeniul internetului lucrurilor
(IoT) și al inițiativelor comune. Am aflat mai multe detalii de la
dr. Gandert Van Raemdonck, șef global al departamentului de
scouting în tehnologie al WABCO.

C

ompania a devenit, recent,
partener al Plug and Play, o
platformă globală de inovație
cu sediul în Silicon Valley, care are o
rețea de 1.100 de startup-uri la nivel
mondial.
Prin acest parteneriat, WABCO are
oportunitatea de a colabora cu o mulțime de companii, pentru împărtășirea
de seturi de calificări și pentru stimularea dezvoltării rapide a capacităților
tehnologice în domeniul IoT și cloud și
pentru extinderea portofoliului Autonom,
Conectat și Electric al WABCO (ACE).
Acest lucru va sprijini cerințele producătorilor de echipamente originale
(OEM), ale flotelor de vehicule și ale
transportatorilor, acum și în viitor.
În Europa, WABCO va lucra în
strânsă colaborare cu platforma de ino-

vație Plug and Play Startup Autobahn.
Combinând experiența Silicon Valley
cu capacitățile ingineriei germane,
aceasta conectează startup-urile cu
corporații importante, precum WABCO,
pentru a face pași majori în direcția
soluțiilor gata de implementare.
Ziua Cargo: De ce a decis
WABCO să coopereze cu
Plug and Play?

Gandert Van Raemdonck:
Ca lider global în tehnologie, WABCO
îmbrățișează inovația deschisă ca element care ne propulsează succesul.
La WABCO, avem o istorie îndelungată în ceea ce privește inovația produselor și serviciilor, dar digitalizarea
și noii jucători care întră pe piață gene-

rează necesitatea unei schimbări și
îmbunătățiri continue. Obiectivul nostru este de a identifica startup-uri și
de a lucra cu ele, companii în dezvoltare sau companii mari, consacrate,
precum și multinaționale care ne pot
ajuta să ne accelerăm mecanismele
de inovare și oferta de produse, pentru
a ne avansa în mod constant tehnologiile ACE din domeniul vehiculelor
și al ecosistemului transporturilor.
WABCO dorește să avanseze industria și să rămână lider în domeniul
inovației tehnologice. Una dintre modalitățile de a face asta este să fii parte
a unei platforme mondiale de inovație,
cum ar fi Plug and Play.
Problemele și provocările prezentului devin din ce în ce mai complexe.
Pentru a depăși acest obstacol, cola-
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Dr. Gandert Van Raemdonck,
șef global al
departamentului de scouting
în tehnologie al WABCO

borarea devine din ce în ce mai importantă; nu mai este vorba doar
despre a fi o entitate singulară. Cu
Plug and Play, putem rezolva această
complexitate de factori prin inovația
deschisă, colaborând cu alți parteneri
pe soluții specifice. Suntem experți în
anumite domenii, dar sunt alte zone
în care colaborarea cu startup-urile
va aduce noi aptitudini și idei pentru
a ne inspira și a ne ajuta să inovăm.
În opinia noastră, colaborarea cu
startup-urile și cu corporațiile este un
factor cheie al succesului la Plug and
Play. Împreună, putem evalua și putem crea în colaborare noi tehnologii
și putem implementa noi idei, care vor
îmbunătăți siguranța în toate stadiile
mobilității, în contextul dezvoltării
orașelor inteligente și a vehiculelor
autonome. Cu ajutorul Plug and Play,
putem implementa noi tehnologii cu
aceeași viteză cu care se dezvoltă
startup-urile.
Plug and Play deține o rețea extinsă și un istoric excelent în ultimii
ani. De asemenea, are proporții uriașe
și include peste 14 sectoare verticale,
oferind acces la zone precum FinTech,
asigurări sau modă. Ne concentrăm
în principal pe IoT și mobilitate, dar putem învăța din toate celelalte sectoare,
iar ei oferă multe oportunități.
Cum va accelera inovația
această colaborare?
WABCO primește acces la rețeaua
extensivă de parteneriate Plug and
Play la nivel global, care include multe
dintre cele mai bune startup-uri și lideri
din industrie, permițând co-crearea
unor noi soluții avansate și a unor
inițiative comune în domeniul inovației.
A fi fizic în același loc cu startupurile, la Plug and Play, oferă un nou
avânt culturii inovației și are potențialul
de a schimba modul de gândire al tuturor jucătorilor implicați. În fiecare zi
se întâmplă câte ceva în comunitatea
Plug and Play. În domeniul mobilității
și al IoT, de exemplu, avem în fiecare
o lună o săptămână dedicată, plină
de evenimente. Începem săptămâna
cu o zi de selecție, în care 30 de

startup-uri în domeniul mobilității își
prezintă ideile, dimineață, iar după
amiază avem sesiuni de analiză cu
10 companii selectate. Apoi, în ziua
următoare, ne concentrăm pe IoT. Prin
intermediul acestor oportunități, companiile corporatiste, așa cum suntem
și noi, pot să descopere startup-urile
potrivite pentru colaborare.
Un alt eveniment important este
reprezentat de către o așa-zisă sesiune „deal-flow”. În cadrul acesteia,
oferim Plug and Play o listă cu cerințe
pe un anumit subiect și, pe baza acestei liste, ei vor căuta posibile startup-uri, pentru a ne ajuta. Apoi vom
analiza selecția și vom alege 5 startupuri pentru „deal-flow”. Această sesiune
este o întâlnire individuală de o oră,
față în față, cu reprezentanții startup-ului, cu liderii din industrie și cu
departamentul de informații. În cadrul
acestei sesiuni, încercăm să ajungem
la o înțelegere, care include o probă
a conceptului, o probă de valoare sau
un alt tip de proiect. Astfel, împreună
cu startup-ul dezvoltăm o nouă soluție
sau un nou serviciu.
Acestea sunt doar câteva exemple
ale modului în care deschiderea către
inovație a WABCO, alături de colaborările din cadrul Plug and Play, pot accelera inovația și dezvoltarea ofertei
de produse.
Ce impact are această
cooperare, în Europa?
În Europa, lucrăm în strânsă cooperare cu Startup Autobahn, care
conectează astfel de companii cu parteneri corporate, cum este WABCO,
pentru a conduce dezvoltarea tehnologică și pentru a acționa în direcția
scopului final, al unei implementări a
producției. Suntem deocamdată foarte
la început cu această cooperare, dar
avem deja câteva contacte interesante
și suntem în căutarea unor noi soluții
inovative. Ne putem imagina, fără îndoială, dezvoltând o serie de produse
împreună cu clienții și cu potențialii
noștri parteneri. Suntem, de asemenea, deschiși către colaborarea cu
diferite tipuri de companii și suntem

La ce lucrează WABCO în
prezent?
În prezent, lucrăm la diferite soluții,
care includ senzori și tehnologii de
monitorizare, pentru a avansa și mai
mult siguranța și eficiența vehiculelor.
Pasiunea noastră este să facem diferența, prin salvarea de vieți și prin protecția mediului. Acesta este motivul
pentru care suntem în permanentă
căutare de soluții care să satisfacă
necesitățile de astăzi și de mâine ale
industriei noastre și suntem nerăbdători să ne prezentăm inovațiile. Suntem sigură că o să putem să stabilim
niște repere importante, în viitorul
apropiat.
Are WABCO deja în vedere
anumite tehnologii pentru
Startup Autobahn?
Un element cheie va fi expansiunea portofoliului nostru ACE, WABCO
dorind să-și crească rapid capacitățile
tehnologice IoT și cloud, care vor
accentua diferențierea companiei și
vor oferi beneficii pentru furnizorii de
echipamente originale, pentru flotele
de vehicule comerciale și pentru transportatori. În conjuncție cu IoT, vehiculele vor comunica între ele, precum și
cu infrastructura. Datorită creșterii
conectivității, vehiculele vor deveni din
ce în ce mai inteligente, în timp ce infrastructura și caracteristicile traficului
rutier se vor schimba, pregătind terenul pentru conducerea autonomă. Dar,
așa cum am spus anterior, suntem
abia la începutul acestei colaborări și
suntem în căutarea unor noi soluții
inovatoare.
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Dr. Gandert Van Raemdonck s-a alăturat
WABCO în urmă cu 7 ani, având o
experiență extinsă în cercetarea și
dezvoltarea de soluții aerodinamice,
domeniu în care încă activează. În mai 2019,
a fost numit șef global al departamentului
de scouting în tehnologie, un rol care îl
face responsabil pentru descoperirea de noi tehnologii, tendințe și startupuri pentru WABCO, la nivel global.

nerăbdători să vedem ce se va întâmpla în următoarele luni.

Care este experiența
WABCO de lucru cu
startup-urile?
WABCO a lucrat cu startup-uri și
până acum, compania achiziționând,
în 2012, Ephicas BV, dar colaborările
de acest gen sunt cu totul noi pentru
WABCO. Astfel, acestea deschid o
nouă eră pentru noi. Ne-am schimbat,
de asemenea, procesele interne de
inovație, pentru a ne adapta la viteza
dezvoltărilor din industrie, iar aceste
procese sunt în continuă schimbare.
Departamentul pe care îl conduc este
parte a noului nostru proces de inovare și ilustrează angajamentul nostru
de a investiga tehnologii care să ne
ajute să facem adevărate salturi în
inovație. Cred că această dedicare
este cheia succesului nostru viitor.
traducerea și adaptarea:
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Topul firmelor
din București
Cu o tradiție de peste 150 de ani, Camera de Comerț și Industrie
a Municipiului București a acordat premiile anuale pentru
companiile bucureștene ce au avut performanțe economice
în anul 2018.

A

juns la ediția cu numărul
XXVI, Topul a fost acompaniat
de o ceremonie la care au
participat oameni de afaceri de succes, personalități de prim-plan din spațiul economic, academic și diplomatic
din România, membri ai Guvernului,
reprezentanți ai administrației locale
și organizațiilor neguvernamentale –
asociații profesionale, camere de comerț și organizații patronale.

Costică T. Mustață,
președinte interimar
al CCIB.

Modus operandi
Cei ce s-au aflat printre laureații
acestei ediții au fost stabiliți conform
unei metodologii severe și complexe,
aprobată și aplicată unitar, la nivelul
întregului sistem cameral. În stabilirea
clasamentelor finale, au fost luați în
calcul indicatori precum: cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata
profitului din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și eficiența utilizării capitalului angajat, calculați în
baza a 16 elemente extrase din situațiile financiare depuse de companii la
Ministerul Finanțelor Publice și la Oficiul Național al Registrului Comerțului.
Potrivit metodologiei de top, dintre
cele 131.412 firme cu sediul social în
Capitală, care au depus bilanțul aferent anului 2018, au îndeplinit criteriile
de eligibilitate 49.433 de firme, adică
37,6%. Dintre acestea, Camera bu-

cureșteană premiază 7.134 de firme,
adică 14,4% din totalul firmelor considerate eligibile și care reprezintă 5,4%
din totalul firmelor care au depus bilanțul aferent anului trecut.
În ceea ce privește structura pe
domenii de activitate, cele mai multe
companii premiate de Camera bucureșteană activează în domeniul serviciilor (2.472 de firme, 34,7% din total),
fiind urmate de firmele din domeniul
comerțului (1.992 de companii, 27,9%
din total) și de cele cu profil industrial

(1.457 de firme, 20,4% din total). În
clasamentul întocmit de Camera bucureșteană, o pondere de 6% revine
sectorului construcțiilor (427 de companii laureate), 5,7% revine domeniului cercetare, dezvoltare și high-tech
(respectiv 404 entități premiate), turismului, 3,4% (241 de firme laureate),
iar agriculturii, silviculturii și pescuitului,
2% (141 de companii).
În vederea realizării unui clasament
cât mai obiectiv, în cadrul fiecărei grupe
sunt premiate companiile pe cinci clase
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Întreprinderi foarte mari
Grupa
Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Transportul energiei electrice
Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

Locul
1
1
1

Numele
Madcom DLS
CDI Transport
DB Cargo

Grupa
Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Transporturi de marfă pe calea ferată

Numele
Microfruits
Royal Trans
Holleman

Grupa
Transporturi rutiere de mărfuri
Transporturi rutiere de mărfuri
Transporturi rutiere de mărfuri

Numele
Rom Rail
Transport
Vesa Dan
Impex
Dream Cargo
Services

Grupa
Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

Locul
1

Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

2

Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

3

Întreprinderi mari
Locul
1
2
1

Întreprinderi mijlocii
Locul
1
2
3

Întreprinderi mici

de mărime: întreprinderi foarte mari,
mari, mijlocii, mici si microîntreprinderi.

Cele 7.134 de companii aflate în
Top au realizat o cifră de afaceri de

Transportatorii din
Top
Bineînțeles că aici regăsim și companii ce efectuează servicii de transport sau activități adiacente transporturilor. Asemenea ediției de anul trecut,
la domeniul Servicii, categoria Alte
transporturi terestre de călători n.c.a.,
clasa Întreprinderi mari, se află transportatorii de persoane Madcom DLS
și CDI Transport Intern și Internațional.
Printre alte nume cunoscute regăsite
în Top mai amintim compania Dream
Cargo Services (Servicii/Activități de
servicii anexe pentru transporturi terestre/Întreprinderi mici) sau Holleman
Special Transport & Project Cargo, la
categoria Transporturi rutiere de mărfuri, clasa Întreprinderi mijlocii.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

PUBLICITATE
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Numele
CFR
Transelectrica
Romatsa

aproape 78,3 miliarde de euro, în creștere cu 15% față de anul trecut, un
profit din exploatare de peste 7,3
miliarde de euro (+19,4% fata de ediția
precedentă). În cadrul acestor companii lucrează 541.197 de salariați, în
scădere cu 6,3% comparativ cu ediția
2018 a Topului.

CONSULTANȚĂ

PREȚURILE DE TRANSFER

Un risc major și pentru
transportatori
Atât grupurile de companii românești, cât și cele multinaționale, ce
activează în domeniul transporturilor, se confruntă cu cerința de întocmire
a dosarului prețurilor de transfer, fie în cadrul inspecțiilor fiscale, fie în
mod obligatoriu, în cazul marilor contribuabili, pentru tipologiile de
tranzacții ce depășesc anumite plafoane specific prevăzute de lege.

A

utoritățile fiscale din România
pun tot mai des pe agendă
verificarea prețurilor de transfer, iar ajustările efectuate, în numeroase situații, pot afecta considerabil
poziția fiscală a companiei.
Calitatea de „grup” este dată de
două sau mai multe companii ce sunt
afiliate, prin deținere – printre altele,
prin asociat comun (persoană fizică
sau juridică) cu dețineri de minim 25%,
prin dețineri între ele de minim 25%,
sau prin control (de exemplu, cazul a
două companii afiliate în care una dintre ele are asociat o persoană fizică
cu participație de minim 25%, iar cea
de-a doua companie are aceeași persoană fizică drept administrator, chiar
dacă nu și asociat).
Prețul la care se transferă bunuri
sau se prestează servicii între persoanele afiliate reprezintă preț de transfer,
având cerința de a fi stabilit în concordanță cu principiul valorii de piață.
Concret, prețul pentru o
tranzacție realizată între părți
afiliate trebuie să fie la nivelul
prețului la care ar fi fost
încheiată o tranzacție similară
între părți independente.
Practic, cerința de întocmire a dosarului prețurilor de transfer nu este îm-

povărătoare doar din perspectivă administrativă (pentru că trebuie contractați
consultanți specializați, folosite baze de
date relevante în domeniu, furnizarea
de către reprezentanții societății de informații detaliate cu privire la grup, societate și cu privire la tranzacțiile intragrup desfășurate), ci poate deveni foarte
împovărătoare, atunci când în contabilitate nu există centre de cost separate
pentru tranzacțiile intra-grup și cele efectuate cu independenți, și nici chei de alocare care să permită o alocare rațională
și rezonabilă a tuturor costurilor operaționale între costurile aferente tranzacțiilor intra-grup și celelalte.
Mai mult, dacă rezultatele analizelor
economice relevă că tranzacția analizată
nu respectă principiul valorii de piață, se
poate considera că veniturile și cheltuielile înregistrate de părți în urma tranzacției nu sunt corect reflectate, cu impact
asupra impozitelor plătite de companie.

Tranzacții intra-grup
specifice
transportatorilor
Din practica întâlnită în domeniu,
există anumite tipologii de tranzacții
intra-grup specifice grupurilor de transportatori, precum: prestarea/achiziția
de servicii de transport, de service auto,
de servicii de logistică, de servicii de
O ajustare de prețuri de transfer,
realizată de organele fiscale,
poate duce la obligații
suplimentare de impozit pe profit
și majorări de întârziere aferente.

Oana Rada

închiriere (mijloace de transport/ spații de birouri/spații industriale/terenuri),
acordarea/primirea de împrumuturi
(pentru care stabilirea nivelului dobânzii
ce trebuie utilizată între părțile implicate
în tranzacție este o provocare), de
servicii administrative, de servicii de
management, vânzarea/achiziția de
mijloace de transport, de mărfuri, de
anvelope, de carburant, refacturări.
Toate aceste tipologii de tranzacții,
precum și oricare altele suplimentare,
trebuie avute în vedere la întocmirea
dosarului prețurilor de transfer.
Recomandarea este ca
dosarul prețurilor de transfer
să fie întocmit proactiv,
înainte de a fi solicitat în
cadrul unui control fiscal.
Pe de o parte, acesta poate conferi
managementului companiei o imagine
fidelă a anumitor indicatori financiari,
inclusiv alternative pentru maximizarea acestora, iar, pe de altă parte, în
cadrul unei inspecții fiscale, există un
termen limitat, deseori insuficient în
contextul amplului proces de colectare
și prelucrare a datelor, pentru întocmirea și prezentarea dosarului prețurilor de transfer. Mai mult, în cazul
unor rezultate negative, depistarea
din timp a riscurilor de ajustare permite
și identificarea alternativelor de a diminua aceste riscuri.
Oana RADA
partener Darian DRS Tax
oana.rada@darian.ro
tel.: 0766.534.231
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BUNE PRACTICI care
aduc șoferii în firmă

P

rincipalele motive pentru care
șoferii profesioniști migrează
către firme serioase de transport din țară și din afara țării țin, așa
cum am observat de mulți ani, în principal, de mărimea venitului lunar. Iar
veniturile sunt constituite, după cum
știm cu toții, din salariu, la care se
adaugă surse suplimentare. Trebuie
să ținem cont, însă, de faptul că, deși
în țară venitul realizat lunar se apropie
de câștigurile din UE, salariul de încadrare minim nu le conferă conducătorilor auto un confort psihologic.
În construcții, firmele serioase nu
duc lipsă de șoferi profesioniști, chiar
au și rezerve, pentru a putea acoperi
diversele concedii de odihnă sau
medicale ce apar în activitatea zilnică.
Mulți dintre ei sunt foști șoferi profesioniști de transport internațional, care
au preferat să se întoarcă acasă.

Motive luate în calcul
Pentru firmele de construcții, începând cu 1 ianuarie 2019, prin OUG
114/2018 amendată în 12 iunie 2019
prin OUG 43/2019, se instituie un
salariu minim brut de 3.000 de lei, cu
niște facilități fiscale importante în domeniul construcțiilor, până în anul 2028.
Un exemplu concludent este
că multe firme de construcții
oferă un salariu minim net de
3.500 de lei pentru șoferii
profesioniști, cu respectarea
Regulamentului CE 561/2006.
Subliniez, salariul se regăsește în
contractul de muncă. Este o inițiativă
care, după cum am observat din discuțiile cu unii șoferi (ce până mai acum
câteva luni lucrau pentru firme de
transport intern și internațional), îi îndeamnă să se întoarcă acasă în domeniul construcțiilor, sau să migreze
către acest sector, în care sunt foarte
multe proiecte în așteptare.
Primul motiv ține de dorința
de a sta acasă cu soția și
copiii, iar cel de-al doilea, la
fel de important, este salariul
net oferit pentru care se
plătesc taxe.

Trebuie să precizez că sunt mulți
cei ce se gândesc la pensie. Cel de-al
treilea motiv constă în faptul că seara
sunt acasă, nemaifiind obligați să
doarmă în cabina camionului. În plus,
în construcții, nu mai ești obligat de
către operatorii de depozite să încarci
sau să descarci marfa pregătită, chiar
dacă nu posezi autorizare ISCIR sau
nu știi să utilizezi o transpaletă electrică (din cauza lipsei de personal în
depozit). În plus, scapi de orele lungi
de așteptare la încărcare și descărcare și de imposibilitatea de a respecta programările făcute pe platforme
online, unde se percep taxe pentru
utilizare. În paralel, se reglează zonele
privind responsabilitățile și obligativitatea privind arimarea mărfurilor, sau
obligativitatea de a asista la verificările
absurde la descărcare făcute, în multe
cazuri, la ore bune după introducerea
mărfurilor în depozite. Menționez că
mulți dintre lucrătorii din depozite nu
cunosc sau, mai grav, nu aplică normele convenției CMR, unde este clar
stipulat când și cum se fac recepțiile.

Un model potrivit și
pentru transportul
internațional
Dar să ne întoarcem la șoferii de
la firmele de construcții. În plus, celor
care locuiesc mai departe de șantier,

firmele le oferă cazare în fiecare seară
și diurnă, șoferii revenind acasă la
fiecare sfârșit de săptămână.
Îmi este clar că măsurile luate în
acest domeniu sunt de bun augur și
vor revitaliza această ramură, care
suferea din cauza lipsei de personal.
Revenind la transportul de mărfuri
generale în trafic internațional, cred
că este o bună oportunitate de a aplica
cu succes câteva din măsurile luate
în domeniul construcțiilor, în contextul
în care schimbări majore vor avea loc
la nivel european, prin introducerea
Pachetului de Mobilitate.

CONSULTANȚĂ

Am, în ultima perioadă, o bună experiență în privința activității
companiilor de construcții, după ce, de peste 6 luni, am intrat în
acest domeniu. Acolo sunt suficienți șoferi! Chiar rezerve! Ce stă
în spatele acestei ecuații reușite?

Lucrurile ar putea sta mult
mai bine dacă, începând din
2020, toate asociațiile și
organizațiile locale ar face
eforturi nu în blocarea
adoptării noii legislații
europene (ceea ce este
imposibil), ci pentru
modernizarea legislației
din România.
Mă refer aici inclusiv la adoptarea
unor măsuri pe modelul OUG 114 și
în transportul de mărfuri. Toate acestea trebuie combinate, poate, cu o altă
modalitate de plată, în funcție de performanța fiecărui șofer (ore de condus
zilnic, consum de carburant etc).
Un astfel de sistem va oferi posibilitatea multor șoferi să se întoarcă
acasă și să se angajeze la firme de
transport romanești.
Alături de aceste măsuri, cred că
este de bun augur ca fiecare firmă să
insiste pe lângă partenerii din străinătate sau firmele mari de logistică din
Europa (care sigur vor avea probleme
cu volumele mari de mărfuri) pentru
adaptarea modelelor de transport la
noile cerințe, mai severe. În caz contrar, presiunea creată pe piață și pe
bursa de mărfuri pentru găsirea curselor de întoarcere sau de plecare în/din
România va fi enormă, ceea ce va
duce la tarife pe kilometru foarte mici,
neputând fi susținute și acoperite de
tarifele de pe comunitate.
Cristian HELWIG
senior consultant HELP și Asociații
cristian@helwig.ro
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SFATUL AVOCATULUI

CONSULTANȚĂ

Celularul

50

Printr-un act normativ recent – Ordonanța Guvernului 11/2019
(Monitorul Oficial 675 din 13 august 2019) – în luna august a fost
modificată și completată Ordonanța de Urgență a Guvernului
195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

F

aptul că avem o nouă modificare/completare a regulilor de
bază privind circulația pe drumurile publice nu surprinde pe ni meni, în contextul deselor modificări
și completări ale legilor în vigoare,
în funcție de diverse interese sociale,
politice etc. Ceea ce este important

referitor la această modificare este
impactul pe care îl poate avea asupra
siguranței în trafic, atât în ceea ce
privește conducătorii auto, cât, mai
ales, pentru ceilalți participanți la trafic. Referitor la această modifi ca re/completare legislativă, consider că
este binevenită, fiind justificată de

consecințele negative constatate în
traficul rutier – aici mă refer strict la
prevederile noi referitoare la utilizarea
sau doar deținerea telefoanelor mobile (sau a altor dispozitive similare
sau cu funcții asemănătoare – tablete, aparate foto/video) în vederea folosirii.
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Noile reguli...

Aplicația Waze poate fi folosită
în continuare, în condițiile în
care alegem destinația înainte
de a ne pune în mișcare.

cu funcția de înregistrare ori redare
text, foto sau video.”
Astfel, față de interdicțiile anterioare în ceea ce privește utilizarea telefonului mobil în timpul condusului pe
drumurile publice, când practic se
putea ține în mână telefonul mobil,
chiar dacă nu era folosit, dacă acesta
era prevăzut cu „dispozitive tip «mâini
libere»”, lucrurile devin mult mai
stricte.
Prin noua modificare,
consider că
dispozitivele respective
nu mai sunt
permise.
Interdicția privește dispozitivele
care necesită „ținerea în mână” a telefonului mobil. Dacă dispozitivul permite utilizarea acestuia fără atingerea
telefonului mobil totul este ok din punct
de vedere al noilor reglementări.
Totuși, care este diferența între atingerea sau ținerea telefonului mobil în
mână și atingerea sau folosirea dispozitivelor „mâini libere” care pot avea
același efect imediat ca acestea, respectiv diminuarea atenției conducătorului?

Aplicarea...
Rezultatul dorit de legiuitor a fost
de a diminua utilizarea dispozitivelor
care pot perturba atenția conducătorilor și micșorarea pierderilor cauzate
de incidentele produse. Intenția este
bună, rezultatele scontate sunt bune,
rămâne de văzut cum poate fi aplicată
o astfel de prevedere legală, respectiv
cum poate un agent constatator să
observe și apoi să probeze că, în timpul conducerii pe drumurile publice a
unui vehicul aflat în mișcare, conducătorul acestuia ținea în mână sau
folosea în orice mod un telefon mobil
sau a orice dispozitiv mobil prevăzut
cu funcția de înregistrare ori redare
text, foto sau video.
Observăm o apropiere
mai mare a legislației
contravenționale
românești (cel puțin în
domeniul rutier) de
dreptul penal (unde în
cazul anumitor
infracțiuni se pedepsește
și tentativa).

În paralel, are loc o distanțare de
dreptul civil, așa cum ne-am obișnuit.
Apropierea dreptului contravențional
de dreptul penal înseamnă și o modificare în ceea ce privește sarcina
probei, respectiv, agentul constatator
trebuie să probeze săvârșirea contravenției. Consider că un proces-verbal
contestat în instanță, în care lipsește
martorul care să probeze fapta menționată de agentul constatator, va
trebui să fie anulat ca neprobat. Așa
cum în dreptul penal există prezumpția
de nevinovăție, și în dreptul contravențional, pretinsa contravenție va
trebui dovedită/probată de agentul
constatator.

În urmă cu mai bine
de 10 ani...
În urmă cu mai bine de 10 ani, am
fost implicat într-un incident auto ușor
din cauza telefonului mobil. Atunci nu
foloseam dispozitive „mâini libere” sau
similare, telefonul fiind pe scaunul din
dreapta mea. În momentul în care a
sunat, m-am uitat spre el și nu am
mai fost atent la vehiculul din față.
Când am revenit cu privirea la acesta,
era deja târziu, pentru că a încetinit
brusc, iar eu, deși am frânat, nu am
reușit să evit impactul. Daunele materiale nu au fost consistente, au fost
avarii minore, ușor de reparat. Ceea
ce a fost neplăcut a fost că am pierdut
timp pentru constatarea accidentului
și repararea autoturismului. Chiar
dacă, în prezent, constatarea accidentului nu mai durează atât de mult,
fiind posibilă constatarea amiabilă,
repararea mijlocului de transport poate
acoperi o perioadă mai lungă de timp.
Având în vedere efectul preventiv,
consider că noile reglementări sunt
bine-venite și că pot contribui la diminuarea numărului de incidente în
trafic, fie că vorbim de conducătorii
auto, fie că vorbim de bicicliști sau
conducătorii de tramvaie. Un singur
lucru mi se pare discutabil: de ce se
sancționează „ținerea în mână” a telefonului sau a celorlalte dispozitive?
Se sancționează, astfel, tentativa de
folosire ulterioară a acestora? În caz
contrar, cred că la fel de periculoasă
este și ținerea în mână a unei țigarete
sau a altui obiect (sticlă de apă, energizant sau mâncare) în timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul aflat în mișcare.
SFAT: Atenție la neatenție! Încercați să evitați orice element care ar
putea să vă distragă atenția de la condus. Astfel, vă protejați și îi protejați
și pe ceilalți participanți la trafic.

CONSULTANȚĂ

Consider noile prevederi legale
foarte importante, prin prisma posibilelor efecte pozitive pe care le-ar putea
produce: diminuarea numărului accidentelor soldate cu pierderi de vieți
omenești sau traumatisme grave și
micșorarea pierderilor materiale reprezentate, printre altele, de reparația
mijloacelor de transport, persoane sau
marfă, precum și diminuarea întârzierilor în deplasarea conducătorilor auto
(și nu numai) și în deplasarea călătorilor sau a mărfurilor.
Esența noilor modificări legislative
este prevăzută la art. I pct. 1, respectiv: „În timpul conducerii pe drumurile
publice a unui vehicul aflat în mișcare,
conducătorului acestuia îi este interzisă ținerea în mână sau folosirea cu
mâinile în orice mod a telefonului mobil
sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut

George
Iacob-Anca

avocat George IACOB-ANCA
george@iacob-anca.ro
SCA IACOB-ANCA & ASOCIAȚII
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ACTUALITATE

ANTICORUPȚIE

Codul bunelor
maniere pe
patru roți

Acum ceva ani, și vorbim de secole în urmă, nu existau atâtea mijloace de
deplasare, nici măcar atâtea posibilități de comunicare ca în ziua de azi –
e-mail, SMS, Skype etc. Oamenii, deși foloseau metode empirice, reușeau,
totuși, să ajungă la destinație în timp sau să transmită telegrame din orice
colț al lumii. Lucrurile însă au evoluat, tehnologia a înlocuit acele metode
vechi de comunicare, cu un singur click poți să comunici oriunde în lume, iar
cât privește deplasarea, poți să ajungi în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii
sau chiar în spațiu.

U

n singur lucru a rămas neschimbat de atunci și va fi la
modă întotdeauna, indiferent
unde trăim, muncim sau călătorim: bunele maniere. Codul moral personal
este, de fapt, modul în care individul
alege să aplice practic principiile și
credințele sale personale, astfel încât
să îi trateze pe ceilalți așa cum el își
dorește să fie tratat.
A avea maniere și a respecta anumite coduri etice (deontologic, vestimentar, profesional, sportiv etc.) indiferent că ne aflăm la serviciu sau în
viața privată, poate părea desuet în
zilele noastre, dar este cea mai rapidă
cale pentru a obține respectul celor
din jur și pentru a face o bună impresie
și, cel mai important, de a obține jobul mult visat sau succesul în afaceri.

Onoare și integritate
Pe lângă acele coduri etice concepute cu secole în urmă și încă pline de
actualitate (Codul samurailor, Cele zece
legi ale budismului etc.) există și un
cod nescris, cel al onoarei și al integrității. Acela pe care fiecare funcționar
public, în calitate de prestator de servicii
publice, îl cunoaște cel mai bine și pe
care îl respectă în orice moment, dând
dovadă de promptitudine și solicitudine.
Acel cod al integrității și al deontologiei
profesionale care îl motivează să ia
atitudine, să se implice în rezolvarea
unor situații neprevăzute sau să sancționeze anumite comportamente lipsite
de moralitate din partea cetățenilor care
încearcă să își rezolve problemele alegând calea ilegală.
Cum ar fi, de exemplu, cazul unui
agent de poliție care a sesizat telefonic
lucrătorii Direcției Generale Anticorupție cu privire la faptul că un conducător
auto le-a promis lui și colegului său
de echipaj suma de 100 de euro, cu
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,,Politețea este ca
aerul din pneuri: nu
costă nimic și
împiedică
accidentele.”
Noul cod
al bunelor maniere

scopul de a-i determina pe aceștia să
nu își îndeplinească atribuțiile de serviciu, respectiv să îi restituie permisul
de conducere. Astfel, numitul G.D., în
timp ce conducea pe drumurile publice
autoturismul proprietate personală, a
fost implicat într-o tamponare ușoară,
soldată doar cu pagube materiale.
La fața locului, s-a deplasat un
echipaj de poliție rutieră format din doi
agenți de poliție, ambii din cadrul
Biroului Rutier Tecuci, iar, în urma testării cu aparatul Drager a conducătorului
auto G.D., a rezultat o valoare de 1,06
mg/l alcool pur în aerul expirat. După
ce agenții de poliție i-au comunicat lui
D.G. că i se va întocmi dosar penal și
că va fi condus la Spitalul Municipal
Tecuci în vederea recoltării probelor de
sânge, numitul G.D. le-a oferit acestora
diferite sume de bani în euro, pentru
a-i determina să nu ia măsurile legale
față de el și să îi restituie permisul de
conducere. Ulterior, la sediul Biroului
Rutier Tecuci, la finalizarea actelor de
constatare a infracțiunii de conducere
sub influența alcoolului, numitul G.D.
le-a dat celor doi agenți de poliție suma
de 150 de euro, cu scopul mai sus menționat. Sub coordonarea procurorului
de caz din cadrul Parchetului de pe
lângă Tribunalul Galați, ofițerii SJA
Galați s-au deplasat la sediul BR Tecuci
și au realizat acțiunea de prindere în
flagrant a conducătorului auto pentru
săvârșirea infracțiunii de dare de mită.

Ce spune legea
„Art. 290 Cod penal – Darea de mită:
(1) Promisiunea, oferirea sau darea de
bani ori alte foloase, în condițiile arătate
în art. 289, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. (2) Fapta prevăzută
în alin. (1) nu constituie infracțiune atunci
când mituitorul a fost constrâns prin
orice mijloace de către cel care a luat

Mariana
Mirea

mita. (3) Mituitorul nu se pedepsește
dacă denunță fapta mai înainte ca
organul de urmărire penală să fi fost
sesizat cu privire la aceasta. (4) Banii,
valorile sau orice alte bunuri date se
restituie persoanei care le-a dat, dacă
acestea au fost date în cazul prevăzut
în alin. (2) sau date după denunțul prevăzut în alin. (3).(5) Banii, valorile sau
orice alte bunuri oferite sau date sunt
supuse confiscării, iar când acestea nu
se mai găsesc, se dispune confiscarea
prin echivalent.”
A fi manierat nu presupune nici un
cost, a avea o atitudine de bun simț
este gratis și, de cele mai multe ori,
aceasta contribuie la menținerea unei
societăți în care funcționarul public
respectă interesul public, iar cetățeanul se simte în siguranță, îi sunt
respectate drepturile și poate apela
cu încredere la serviciile oricărei instituții publice.
CALL CENTER ANTICORUPȚIE:
0800.806.806.
Mariana MIREA
comisar de poliție
Direcția Generală Anticorupție,
Serviciul Prevenire
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LOGISTICĂ

Pași europeni
către
reglementarea
dronelor

ȘTIRI

SEE SUPPLY CHAIN & LOGISTICS
FORUM & EXPO
La sfârșitul lunii octombrie,
s-a desfășurat, la
București, evenimentul SEE
Supply Chain & Logistics
Forum & Expo, o platformă
importantă de schimb de
informații între companiile
de top din domeniul
logisticii și cei mai
importanți clienți, de a afla
bune practici de
management al lanțurilor
de aprovizionare, ce
funcționează mai bine și ce
strategii dețin premise cu
potențial în viitor. Forumul
a reunit 14 speakeri și
peste 100 de participanți,
încheindu-se cu un
workshop pe tema
„Îmbunătățește-ți
cunoștințele în domeniul
supply chain-ului, pentru a
îmbunătăți performanța
afacerii tale”, susținut de
Aristides Matopoulos,
lector la Universitatea
Aston.
Tematica a inclus subiecte
care au vizat industria 4.0 și

2 ANI DE ID LOGISTICS

supply chain-ul 4.0,
optimizarea în supply
chain, concentrarea pe
client și experiența
acestuia, forța de muncă a
viitorului, lanțurile de
aprovizionare ca avantaj
strategic, control și
sustenabilitate,
management în logistică,
optimizarea depozitelor,
inovație în supply chain,
e-comerț și e-logistică etc.
Evenimentul a fost
organizat de către Business
Mark, în parteneriat cu
iTrack Logistics, Mantis
(parteneri principali), Aptus,
Total Technologies și A&M
International, cu susținerea
Asociației Române de
Logistică (ARILOG).

prin expansiune directă sau prin
achiziția unor companii logistice
de top.

RABEN GROUP ÎȘI
DEZVOLTĂ REȚEAUA
ÎN GERMANIA
Compania ID Logistics a împlinit,
la începutul lunii octombrie, doi
ani de activitate în România,
eveniment sărbătorit alături de
parteneri și angajați. Cel de-al
doilea an a reprezentat totodată
un pas firesc în strategia de
business a ID Logistics pe piața
din România, compania
intenționând să se extindă în
continuare pe domeniile retail,
FMCG, high tech, fashion,
cosmetice și e-commerce, unde
are un know-how solid și clienți
de renume mondial în diverse
țări. ID Logistics este un furnizor
internațional de servicii logistice,
înființat în anul 2001 în
Cavaillon, Franța, de către Eric
Hemar. În cei 18 ani de
existență, compania s-a extins
rapid la nivel global în Europa,
Asia, Africa și America de Sud,
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Grupul Raben, companie
internațională de servicii
logistice, prezentă și în
România, a semnat,
pe 5 noiembrie, un acord de
cumpărare cu Family Ehrig,
pentru a prelua 50% din acțiunile
lor în Fenthol & Sandtmann,
inclusiv FKL și Kraftverkehr
Ehrig. Astfel, Raben va deveni
unicul acționar al companiei
germane. Tranzacția va fi
finalizată după aprobarea
Consiliului Concurenței din
Germania. În ultimii ani, Raben
Group a investit dinamic pe piața

germană, punând în aplicare în
mod constant strategia sa pe
termen lung de dezvoltare a
rețelei de transport
independente. Datorită acordului
cu Fenthol & Sandtmann, Grupul
poate satisface mai eficient
așteptările clienților, oferind o
rețea de transport eficientă
bazată pe 34 de sucursale din
Germania.

EMAG: 20% DIN
LIVRĂRILE CAPITALEI,
PRIN EASYBOX

Peisajul urban tot mai aglomerat
și imprevizibil a determinat clienții
eMAG să opteze din ce în ce mai
mult pentru livrarea la easybox.
Noua modalitate de livrare eMAG
a adus mai multă rapiditate și
libertatea de a putea ridica
comanda în orice zi a săptămânii,
la orice oră. Potrivit unei analize
eMAG, jumătate dintre comenzile
cu livrare la easybox sunt ridicate
în intervalul 12.00-18.00, iar 85%
sunt ridicate în 24 de ore. Cea
mai valoroasă comandă cu livrare
la easybox din acest an a fost de
13.000 de lei, iar clientul care a
cumpărat cel mai mult a plătit în
total 50.000 de lei. Recordul
pentru cel mai scurt timp petrecut
de o comandă în sertarul
easybox a fost de 55 de secunde.
De asemenea, clientul de top a
avut nu mai puțin de 200 de
comenzi în ultimele 12 luni, în
medie patru comenzi pe
săptămână, cu livrare la easybox.

FRISBO, INVESTIȚIE DE
1,2 MILIOANE DE EURO
Startup-ul Frisbo, platforma de
smart e-fulfillment cu cea mai
mare prezență în Europa
Centrală și de Est, care preia
depozitarea, procesarea și
livrarea comenzilor magazinelor
online, a primit o investiție de
1,2 milioane de euro, într-o
rundă condusă de GapMinder
Venture Partners, cu participarea
ROCA X, la o evaluare a
business-ului de aproximativ
6 milioane de euro. Frisbo, care
deservește deja clienți precum
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EDUCAȚIE RUTIERĂ
PENTRU ELEVI, MARCA
H.ESSERS
Peste 60 de elevi ai Școlii
Gimnaziale din Husasău de
Tinca au susținut o oră inedită
de Educație Rutieră, într-un
cadru special amenajat, pentru a
înțelege cât mai bine importanța
prevenției în trafic.
Reprezentanții companiei
H.Essers au deplasat la fața
locului un camion cu o remorcă,
în care a fost amenajată o sală
de clasă. Aici, copiii au primit
informații legate de ceea ce
înseamnă „unghiul mort” și
despre cum să se protejeze
atunci când sunt pietoni sau
circulă cu bicicleta. La final, cei
prezenți au primit fiecare câte o
diplomă de participare la
programul de Educație Rutieră și
o vestă reflectorizantă. Copiii au
fost încurajați să o poarte în
special în timpul nopții, pentru a
putea fi văzuți de ceilalți
participanți la trafic.

INVESTIȚIE SAMEDAY
DE 20 DE MILIOANE DE
EURO

Sameday, jucător important pe
piața locală de curierat,
inaugurează noul centru logistic,
situat pe Centura Capitalei, în
zona Chitila, în urma unei
investiții totale de 20 de milioane

de euro. Centrul logistic are o
suprafață de 22.000 mp și
dispune de tehnologii de ultimă
generație ce scurtează până la
de trei ori timpii de sortare,
eficientizând fluxurile de
procesare și expediere a
coletelor. Noul centru logistic va
gestiona 80% din volumul total al
expedierilor companiei la nivel
naţional, urmând ca aici să fie
procesate coletele trimise de
clienții din București-Ilfov și din
partea de sud a țării. Zilnic,
peste 250 de camioane vor
tranzita centrul logistic, acesta
fiind dotat cu două benzi de
sortare automate, ce pot
procesa împreună până la
25.000 de colete pe oră.
Pachetele mici și plicurile sunt
sortate automat pe un sistem
special, cu o capacitate de
10.000 de expedieri pe oră.
Activitatea noului centru logistic
Sameday este susținută de cei
450 de angajați, care lucrează în
trei ture.

GEFCO A LANSAT DOUĂ
SOLUȚII „PHYGITALE”

Grupul GEFCO, aflat printre
liderii europeni în logistică auto
și un expert mondial în lanțul de
aprovizionare multi-modal, a
anunțat, în 30 octombrie,
lansarea a două soluții
„phygitale” (care combină
capacitățile fizice și tehnologiile
digitale), pentru a asigura o
experiență de neegalat
utilizatorilor. Aceste inovații sunt
bazate pe un know-how de
70 de ani în logistică și
experiența digitală a partenerilor.
Recent achiziționată de GEFCO,
Chronotruck reprezintă o
platformă digitală pentru
transporturi rutiere de marfă care
simplifică livrările pentru
transportatorii rutieri prin
algoritmi robuști care corelează
cererea cu oferta disponibilă.
Moveecar reprezintă o platformă
digitală creată de GEFCO și de
experți IT internaționali care
asigură servicii de logistică pe
întreaga durată de viață a
vehiculului pentru companii din
domeniul auto și al mobilității.

EMAG A PRIMIT
APROBAREA FUZIUNII
CU EXTREME DIGITAL

eMAG a primit aprobarea fuziunii
cu Extreme Digital, de către
Autoritatea de Concurență
Maghiară (GVH), care a stabilit
că, în piața de produse electro-IT,
sectoarele de comerț electronic
și comerț prin magazine
tradiționale constituie o piață
unitară, iar fuziunea nu reduce
concurența. GVH a motivat că
transparenţa prețurilor și
sensibilitatea la preţ a
cumpărătorilor din mediul online,
precum și concurenţa în piața de
retail sunt argumente puternice
care au cântărit în această
decizie. „Aprobarea fuziunii
eMAG Ungaria cu Extreme
Digital marchează un pas
important în extinderea noastră
regională. Continuarea
dezvoltării internaționale va
produce mai departe valoare în
România, având în vedere
numărul mare de angajați,
furnizori și selleri români”, a spus
Iulian Stanciu, CEO eMAG.
Astfel, eMAG devine acționar
majoritar al noii entități, cu un
pachet de 52% din acțiuni. Noua
companie pornește la drum cu
venituri cumulate estimate la
250 de milioane de euro, 600 de
angajați și cu o țintă de un miliard
de euro în 6 ani.

ȘTIRI

Bitdefender, Meli Melo sau
foodpanda, va folosi fondurile
pentru a dezvolta serviciul la
nivel de produs self-service
pentru retaileri și pentru a se
extinde operațional, prin
adăugarea de noi hale în
portofoliu. Operând hale în
România, Ungaria, Slovacia și
Polonia – de unde deservește și
Germania, Frisbo își propune să
le conecteze cu cele mai
importante marketplace-uri din
regiune și cele mai importante
platforme de e-commerce,
permițând astfel scalarea
business-urilor locale în întreaga
regiune.

WDP ARE PROIECTE DE
202 MILIOANE DE EURO,
ÎN ROMÂNIA
Dezvoltatorul belgian de depozite
WDP, prezent și în România, a
dat publicității, în 23 octombrie,
rezultatele financiare pentru
trimestrul 3 al anului. Din acest
raport financiar este de
menționat faptul că România
este una dintre piețele care
influențează pozitiv randamentul
proiectelor de investiții pe care le
are în derulare WDP în Europa.
Proiectele în derulare ale
companiei în țara noastră se
ridică la 202 milioane de euro și
însumează 354.700 mp
suprafață închiriabilă.
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PIAȚĂ ȘI COMPANII

Negocierile pot
face diferența
Costurile de
transport vor
crește, criza
șoferilor reprezintă
un element cheie
și digitalizarea
este pe cale să
schimbe piața –
acestea sunt
câteva dintre
concluziile unui
studiu realizat de
către Transporeon
și ARILOG.

T

ransporeon a organizat, la
sfârșitul lunii octombrie, un
eveniment în cadrul căruia a
prezentat rezultatele unui barometru
dedicat pieței românești de transport
și logistică.
La acest studiu de piață, realizat împreună cu ARILOG (Asociația Română
de Logistică), au răspuns peste 100 de
companii – expeditori și clienți de
transport.
Un prim aspect evidențiat este
legat de faptul că, în ultimii ani, piața
a fost favorabilă transportatorilor, iar
expeditorii au căutat încheierea unor
contracte pe termen lung cu aceștia,
pentru a-și asigura capacitatea de
transport necesară.
În plus, 72% dintre respondenți
externalizează 100% transporturile

Piotr Różycki, regional key
account manager Transporeon.

către operatorii de transport. 9% externalizează 75% din transport, 11%
dintre companii externalizează 50%
din nevoia de transport și 8% externalizează 25% din transport.
Nu mai puțin de 38% dintre expeditori și clienți de transport își acoperă
întreaga nevoie de transport prin
contracte pe termen lung, iar alți 30%
dintre aceștia preferă un mix de 75%
contracte pe termen lung și 25% spot.
Majoritatea expeditorilor și
clienților de transport (68%) se
bazează în principal pe contractele
pe termen lung, pentru a-și
acoperi nevoia de transport.
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86% dintre companii se așteaptă la
o creștere a bugetelor de
transport, în 2020.

PIAȚĂ ȘI COMPANII

Cei care se bazează în proporție mai
mare pe piața spot sunt, astăzi, o
minoritate și merită menționat că doar
8% se bazează integral pe comenzi
spot.
La nivel european, majoritatea
companiilor (55% dintre
acestea) preferă un mix de
75% contracte pe termen lung
și 25% spot.
„Această rețetă înseamnă oportunități, atât pentru expeditori și clienți
de transport, cât și pentru transportatori, și arată că există capacitate de
transport disponibilă în piață. Sigur,
apare problema informației: cum poți
ști care este capacitatea disponibilă la
un anumit moment?”, a arătat Piotr
Różycki, regional key account manager Transporeon.
Practic, păstrarea unei capacități
de transport corect dimensionate și
acolo unde trebuie poate avea un impact important asupra profitabilității
firmelor din această piață.
Există și mixuri mai riscante, preferate de unii jucători din piață: 21%
preferă combinația 25% contracte pe
termen lung și 75% spot, iar 12% merg
o soluție perfect echilibrată – jumătate
contracte pe termen lung și jumătate
spot.

Bugete în creștere
pentru transport
Bugetele destinate transportului
au crescut pentru 77% dintre respondenți, iar pentru 47% dintre aceștia
creșterea depășește 5%.
Foarte interesante au fost răspunsurile legate de factorii care au cel
mai mare impact asupra costurilor.
Pe primul loc (desemnat de către
40% dintre respondenți) se află „planificarea exactă și prognozarea capacității”. Urmează, la diferențe mici, prețul
carburantului, lipsa șoferilor, fluctuațiile
de volum și starea generală a economiei.
În ceea ce privește anul viitor, trendul pare să se mențină. Astfel, 86%
dintre respondenți se așteaptă la o
creștere a bugetelor de transport și
doar 6% cred într-o scădere a acestora.

Optimizare în primul
rând prin negociere
Optimizarea costurilor rămâne o
prioritate pentru expeditori și clienți
de transport, iar principala metodă

avută în vedere este „negocierea tarifelor cu transportatorii”. Pe locurile doi
și trei, la diferență mică, au fost menționate ca metode de optimizare „atragerea de noi transportatori” și „digitalizarea proceselor logistice”.
Practic, asistăm aparent la o adevărată vânătoare de transportatori,
însă, în același timp, se urmărește
menținerea tarifelor la un nivel cât mai
scăzut. O ecuație imposibilă, la prima
vedere!
În ceea ce privește digitalizarea,
principalele segmente vizate sunt o
îmbunătățire a cooperării între expe-

ditori și clienți de transport, procese
automate de facturare, schimbarea
proceselor interne, vizibilitate pe întregul lanț logistic, cooperare îmbunătățită cu subcontractorii, optimizarea
transporturilor având suportul informațiilor, noi modele de business,
inteligență artificială etc.
77% dintre respondenți consideră
că digitalizarea va avea un impact
pozitiv asupra afacerii lor și numai 5%
anticipează un impact negativ.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Pași europeni către
reglementarea
dronelor
Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții (BEI) au
anunțat lansarea unei Platforme Consultative pentru Investiții
Europene în Drone („European Drone Investment – Advisory
Platform”), pentru a susține inovația și investițiile în acest tip
de dispozitive.

D

ronele – sau aparate de zbor
fără pilot – sunt considerate
ca dispozitive care vor avea
un rol major de jucat în viitorul aviației.
Inițiativa are ca scop îmbunătățirea
accesului la suport UE în acest domeniu și de a dezvolta receptivitatea
pieței, pentru îmbunătățirea investițiilor
până în 2021.
Comisarul european pentru transporturi Violeta Bulc a declarat: „Dronele oferă un potențial uriaș pentru multe
sectoare economice. Pe baza inițiativei Comisiei, UE a stabilit, recent,
reguli și cerințe pentru drone și operarea acestora, oferindu-le un cadru
legal stabil. Astăzi, împreună cu BEI,

dorim să facem un pas înainte prin
suportul acordat investițiilor adiționale
și prin asigurarea unui leadership european în domeniul tehnologiei inovative și a aplicațiilor inteligente în slujba
oamenilor și a afacerilor.”
„Suntem entuziasmați să sprijinim
Comisia Europeană în această inițiativă. Noile tehnologii curate, digitale
și automatizate, cum ar fi dronele,
schimbă în mod profund transporturile
așa cum le știm noi”, a subliniat Vazil
Hudák, vicepreședinte al BEI. „Tehnologia se dezvoltă cu o viteză incredibilă. În prezent, aparatele de zbor fără
pilot pot monitoriza traficul, pot să inspecteze infrastructura, să adminis-

Noile reguli UE privind cerințele
tehnice pentru drone și pentru
operarea acestora constituie
fundamentul uneia dintre cele mai
mari piețe a dronelor de pe
mapamond. Sunt în curs de
elaborare „scenarii standard
europene” pentru operarea
dronelor, care vor facilita utilizarea
acestora în scopuri comerciale
fără necesitatea unei autorizări
prealabile. Comisia Europeană
dezvoltă, de asemenea, un cadru
pentru realizarea de servicii în
așa-zisul „spațiu U”, cu scopul de
a permite operațiuni complexe cu
drone, cu un înalt grad de
automatizare. În fine, o revizuire
sistematică a tuturor regulilor
aeronautice existente în UE se află
în curs de desfășurare, pentru
identificarea schimbărilor
necesare pentru îmbunătățirea
aplicabilității pe operațiuni
certificate, similare cu ceea ce
există în aviația cu pilot.
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treze aglomerația și să ofere soluții
inteligente de mobilitate, adăugând o
nouă dimensiune modului în care
trăim și călătorim în prezent.”
Scopul investițiilor viitoare poate
merge de la dezvoltarea infrastructurii
pentru drone, inclusiv pentru activități
comerciale, platforme multimodale
pentru livrarea de colete, până la zone
de decolare și aterizare pentru drone
și alte proiecte de mobilitate aeriană
urbană. Sunt disponibile deja opțiuni
de finanțate UE în contextul financiar
actual, în special prin Planul de Investiții pentru Europa, Horizon 2020 și
facilitatea Connecting Europe. Lansarea platformei este urmată de un studiu
care va fi administrat de către Hub-ul
European Consultativ pentru Investiții
(EIAH), care evaluează potențialul și
necesitățile investiționale din statele
membre UE. Rezultatele vor sublinia
posibilele mecanisme viitoare de sprijin
care ar putea fi integrate în următorul
Cadru Financial Multianual al UE (MFF).

Oportunități, dar și
pericole
Pe de altă parte, pe lângă toate avantajele pe care utilizarea dronelor
le va aduce, cu siguranță, vor apărea
riscuri evidente, legate de securitate.
Iar acesta este un aspect pe care
Comisia Europeană îl abordează cu
toată seriozitatea.
La jumătatea lunii octombrie, comisarii Dimitris Avramopoulos, Violeta Bulc
și Sir Julian King au luat cuvântul în cadrul
unei Conferințe Internaționale la nivel

Incidentul de la Gatwick
Între 19 și 21 decembrie 2018, sute de zboruri au fost anulate, întârziate sau
redirecționate de pe aeroportul Gatwick din apropiere de Londra, Marea
Britanie, în urma observării unor drone în apropierea pistelor. Acest lucru a
generat perturbări majore, care au afectat 1.000 de zboruri și aproximativ
140.000 de pasageri. Aceasta a fost cea mai mare perturbare a zborurilor
după norul de cenușă vulcanică venit din Islanda, în 2010.
Poliția crede că un utilizator de drone a făcut acest lucru intenționat, pentru a
perturba zorurile, având în vedere faptul că, de fiecare dată când se anunța
redeschiderea pistelor, începeau să circule și dronele. N-a existat nicio
suspiciune de terorism, iar dronele se presupune că aparțineau clasei
industriale.

înalt în domeniul contracarării pericolelor
generate de către aparatele de zbor fără
pilot. Conferința, care a fost co-organizată
de către direcția generală Migrațiune,
direcția generală Afaceri interne și direcția
generală Mobilitate și Transporturi, a
reunit o gamă largă de factori de decizie
din statele membre UE, terțe țări, organizații internaționale, industrie, mediu
academic și societatea civilă.
Conferința a reflectat recunoașterea din partea participanților a faptului
că, deși sunt multe cazuri pozitive de
utilizare a dronelor, acestea pot fi folosite și de către criminali sau teroriști
în moduri care pot afecta negativ viața
cotidiană (așa cum a ilustrat-o incidentul de la Gatwick, din decembrie
2018), sau chiar pot răni oameni. Evenimentul a fost o oportunitate de a
discuta modul în care schimbările rapide din domeniul tehnologiei pot altera
imaginea de ansamblu a riscurilor și
ce soluții pot fi adoptate ca reacție.
După conferință, s-a desprins foarte clar ideea că există zone în care

este necesară o abordare serioasă a
acestor riscuri. Iată câteva aspecte:
• Împuternicirea autorităților naționale să excludă dronele ne-cooperative din spațiile aeriene restricționate
(U-Space) prin legislația existentă și
prin redefinirea managementului de
trafic fără pilot.
• Suport în dezvoltarea unor instrumente eficiente pentru contracararea utilizării dronelor ne-cooperative,
cum ar fi planuri de lucru si rutine,
măsuri eficiente de contracarare și
educație adecvată.
• Asigurarea faptului că dronele
care intră pe piața europeană sunt
sigure, fiabile operațional și greu de
deturnat în scopuri necurate.
• Cultivarea unei culturi comune
europene, astfel încât cetățenii să înțeleagă diferențele între utilizarea corectă a dronelor și cea incorectă și potențial infracțională.
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Securitatea reciclării
e-deșeurilor (I)

60

Cu ce periodicitate ne schimbăm telefoanele mobile? Dar
laptopurile sau tabletele? Ce facem cu televizoarele după ce se
strică? Le aruncăm, le reciclăm sau ne încărcăm debaralele cu
aparatură defectă, pentru că nu știm ce să facem cu ea? Iată
câteva probleme cu care ne confruntăm și noi, ca utilizatori, dar
și... producătorii acestor produse și operatorii lor de reciclare.

T

ony Lugg, președinte al TAPA
APAC, și Roger Lee, director
al Institutului de Management
al Materialelor din Singapore și membru în consiliul TAPA APAC, au realizat
un studiu de caz pentru un standard
industrial în domeniul reciclării produselor electronice, pentru a crește flexibilitatea supply chain-ului din acest
sector. Prezentat în detaliu în ediția din
luna septembrie a buletinului informativ al TAPA EMEA, Vigilant, acest studiu aduce în prim plan și o serie de
aspecte importante privind securitatea
în lanțul de reciclare al electronicelor.
Un raport realizat de către Reuters
în domeniu arată că piața reciclării „edeșeurilor” se situează în jurul valorii
de 1,19 miliarde de dolari americani

și previzionează că va crește la valoarea de 1,92 miliarde, până la sfârșitul anului 2025 (+7,1%).
Pe măsură ce industria electronicelor se dezvoltă rapid la nivel mondial, volumul echipamentelor crește
de la an la an, precum și, în consecință, cel al deșeurilor electronice. Aceste e-deșeuri conțin materiale toxice și
periculoase, inclusiv mercur, plumb,
cadmiu, beriliu, crom și substanțe chimice ignifuge, care au potențialul de
a polua solul sau apa.
În prezent, volumul de e-deșeuri
care pot fi reciclate este mai mic de
Peste 150 de milioane de telefoane
mobile sunt aruncate în fiecare an.

La nivel mondial, în prezent sunt
mai multe telefoane decât oameni.

20% din totalul e-deșeurilor generate
anual. Încă este nevoie de multă muncă pentru a promova dezvoltarea unei
industrii de reciclare adevărate.
Tot mai multe guverne încep adoptarea unei legislații în domeniu sau a
unor măsuri pentru restricționarea
incinerării deșeurilor sau pentru interzicerea „atelierelor” nelicențiate de reciclare a e-deșeurilor. Pe măsură ce
se dezvoltă reciclarea și procesarea
tehnologică a deșeurilor electronice,
acestea sunt refolosite mai corect și
mai complet. Costul reciclării și proce-
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Repere de control Fuji Xerox pentru partenerii de reciclare
1. Sistemul de management al protecției mediului
este disponibil și funcționează.
2. Sunt adoptate suficiente măsuri de medicina
și protecția muncii.

4. Există un program de educare a angajaților.

5. Există un plan de măsuri în caz de urgență.

sării acestora este în scădere, iar
nivelul profitului companiilor autorizate
crește.

Produs nereciclat,
viitor produs
falsificat
Conform unui articol al jurnalistului
Tim Culpan, scris pentru Bloomberg în
urmă cu trei ani, punctul de referință
este să încerci să colectezi și să reciclezi 70% din dispozitivele produse în
urmă cu șapte ani. Apple a depășit
acest standard, ajungând la 85%, reciclând chiar și unele produse non-Apple,
aduse de clienți.
Reportajul Bloomberg a subliniat
faptul că Apple ar fi trebui să colecteze
și să distrugă echivalentul a peste 9
milioane unități iPhone 3Gs produse
în 2009, într-un an, din toată lumea.
Cu vânzările iPhone crescând la 217
milioane de unități anul trecut, reciclarea devine o afacere cu o creștere
semnificativă.
Deci, ce se întâmplă cu tehnologia
reciclată, rebranduită și revândută?
Raportul „Impactul Economic al Contrafacerii și Pirateriei”, publicat în 2017,
avertiza că valoarea globală a acestor
fenomene poate ajunge la 2,3 trilioane
de dolari, până în 2022.
Companii precum Apple au cerințe
stringente de securitate pentru furnizorii lor de servicii de reciclare (RSP).
Aceste standarde sunt foarte înalte, iar
pentru operatorii RSP acestea reprezintă o adevărată provocare. Creșterea explozivă în industria electronicelor a condus la o escaladare rapidă a
Durata medie de viață a unui telefon
mobil este de 18 luni, deși durata de
viață constructivă este de 7 ani.

problemelor legate de către produsele
aflate la sfârșitul vieții sau e-deșeuri.
Dacă eforturile de reciclare nu sunt
realizate corect, dispozitivele electronice vechi pot emana materii toxice.
În același timp, unii producători lansează produse noi, ieftine, cu actualizări anuale, care să stimuleze clienții
să își upgradeze echipamentele, accelerând, astfel, cantitatea de e-deșeuri.

Ne îngropăm
în aparatură
defectă?
Aceste deșeuri fiind în creștere,
apare necesitatea unor programe de
reciclare eficiente. Conform unui raport
din ianuarie 2019 al Forumului Economic Mondial, e-deșeurile reprezintă
fluxul de deșeuri cu creșterea cea mai
rapidă din lume, estimările fiind de
aproximativ 48,5 milioane de tone în
2018.
Este de așteptat o creștere explozivă a industriei de reciclare tehnologică, tot mai mulți oameni căutând
informații despre reciclarea televizoarelor, a computerelor și despre alte
programe care îi vor ajuta să „scape”
în mod responsabil de echipamentele
pe care nu le mai folosesc, minimizând, în același timp, riscurile de furt
de date sau de identitate. Reciclarea
în siguranță a dispozitivelor electronice
primește tot mai multă atenție din
partea factorilor de decizie politică, a
reprezentanților industriei, dar și din
partea consumatorilor. Există multe
oportunități pentru furnizorii de servicii
de reciclare de a ajuta numeroșii clienți
care încă nu știu sigur cum să se debaraseze în siguranță de computere,
telefoane inteligente sau de alte dispozitive electronice vechi. S-a raportat

LOGISTICĂ

3. Există un program de monitorizare,
înregistrare și raportare pentru protecția
mediului și pentru siguranță.

Certificat de o terță parte.
Este emis un raport anual.
Certificate de către o terță parte.
Suficiente măsuri sunt luate pentru angajați.
Sunt suficiente măsuri adoptate pentru
minimizarea impactului asupra vecinilor.
Impactul asupra mediului (apă reziduală, emisii poluante,
zgomot etc) este monitorizat în permanență, în conformitate
cu prevederile legale.
Sunt înregistrate accidentele angajaților.
Dacă deșeurile nu pot fi tratate de către companie, trebuie
colectate și tratate printr-o metodă prietenoasă cu mediul.
Există un program educațional pentru identificarea
și manipularea substanțelor periculoase, iar administratorul
acestora este antrenat să evite pericolele și să ia măsuri
de intervenție de urgență.
Sunt documentate responsabilitatea, autoritatea și relațiile
dintre angajații care administrează performanțele și
monitorizarea elementelor cu impact asupra mediului.
Există un plan de măsuri de urgență.
Se realizează training-uri de prevenire
a dezastrelor.

că 75% dintre produsele electronice
vechi rămân prin gospodării pentru că
nu sunt disponibile opțiuni convenabile
de reciclare.
Multe companii importante se străduie din greu să încurajeze și să faciliteze reciclarea. Ca exemplu, în Tabelul prezentat în acest material, este
ilustrată lista Fuji Xerox pentru furnizorii săi de servicii de reciclare, care
conține parametri de protecție a mediului și de siguranță. Acesta subliniază necesitatea de a avea în vedere și
astfel de parametri, dar și măsuri de
securitate specifice reciclării.
Beneficiile aplicării unui standard
de securitate recunoscut la nivel global
pentru reciclarea produselor electronice sunt reprezentate de crearea unui
reper singular pentru supply chain.
Provocările pe care le întâmpină industria reciclării sunt generate de necesitatea de a te asigura că dispozitivele respective nu vor deveni produse
contrafăcute, care să fie apoi vândute
pe piața secundară.
În același timp, mărcile globale
sunt îngrijorate de potențiala contaminare toxică generată de produsele lor
și de coșmarul PR care s-ar putea
produce din această cauză. Astfel, nu
este surprinzător faptul că aproape
toate mărcile globale, cum ar fi HP,
Huawei, Amazon sau Microsoft, au pus
la punct protocoale pentru reciclare.
În numărul următor, vă vom prezenta propunerile concrete ale celor
doi semnatari ai studiului pentru un
eventual standard în domeniul securității reciclării e-deșeurilor.
(Va urma)
traducerea și adaptarea:
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
sursa: Vigilant, septembrie
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SECURITATE

Africa de Sud, pe șosele,
ca la drumul mare
Transporturile din Africa de Sud au suferit, în 2018-2019, o medie
de peste 3 deturnări de camioane pe zi, conform datelor raportate
de către poliția din această țară, informează Vigilant, buletinul
oficial al TAPA EMEA. Dar numărul acestor incidente a scăzut cu
1,7% față de anul anterior.

I

nformațiile transmise de poliție
pentru anul încheiat convențional
la 31 martie 2019 arată puține
schimbări în numărul atacurilor înregistrate în ultimele cinci rapoarte ale
autorităților sud-africane:
• 2014-2015 – 1.279 de deturnări
de camioane
• 2015-2016 – 1.184
• 2016-2017 – 1.183
• 2017-2018 – 1.202
• 2018-2019 – 1.182.
Aceste cifre nu includ atacurile
asupra vehiculelor blindate care transportă bani, al căror număr s-a redus
cu 55 (sau 23,1%), la 183 de incidente, în ultima perioadă raportată.
Deturnările de camioane din cele
mai „fierbinți” trei provincii au scăzut,
de la un an la altul. Provincia Gauteng
domină, încă, statisticile, cu un total
de 647 de deturnări raportate în 12
luni, dar cu 61 mai puține decât pentru
anul anterior (-8,6%). Informațiile transmise de către celelalte provincii arată:

• Western Cape – 117 deturnări,
scădere de 3,3%
• Mpumalanga – 116, scădere de
4,1%
• Eastern Cape – 110, creștere de
19,6%
• KwaZulu-Natal – 80, creștere de
53,8%
• Nord-Vest – 54, creștere de
31,7%
• Free State – 39, creștere de
21,9%
• Limpopo – 15, scădere cu 53,1%
• Northern Cape – 4, creștere cu
33,3%.

Atacuri violente
Deși atacurile asupra facilităților
de depozitare nu sunt specificate în
rapoartele poliției, incidentele violente
clasificate ca „jafuri de afaceri” dețin
o proporție importantă, cu nu mai puțin
de 16.324 de atacuri sub amenințarea
armelor.

Thorsten Neumann, președinte și
CEO al TAPA EMEA, care s-a întors, recent, de la conferința regională TAPA din
Africa de Sud, declară: „În timp ce nivelul
înalt al deturnărilor de camioane nu mai
reprezintă o surpriză pentru membrii
noștri, aceste informații recente consolidează necesitatea ca mai mult companii
să adopte Cerințele de Securitate în
Transporturi Rutiere (TSR) ale TAPA, pentru a-și proteja șoferii, camioanele și încărcăturile. Știm din alte regiuni că supply
chain-urile certificate TSR sunt mai de încredere, așa că le sugerăm companiilor
din Africa de Sud să ne contacteze pentru
a afla cum TAPA îi poate ajuta să administreze aceste riscuri. În același timp, facem
un apel la mediu de afaceri să își împărtășească informațiile cu Serviciul de
Informații Incidente (IIS) al TAPA.”
traducerea și adaptarea:
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihăilescu@ziuacargo.ro
sursa: Vigilant, septembrie

Furt de 17,4 milioane de euro
O altă exemplificare uimitoare a epidemiei de
jafuri din Africa de Sud este un furt de bijuterii
în valoare de „numai” 17,4 milioane de euro, de
la facilitățile Origin din Sandton, provincia
Gauteng, survenit în luna august.
Conform reportajelor media, infractorii au intrat
cu forța în acest depozit de produse de lux, au
imobilizat personalul, au distrus ușile de
securitate ale clădirii și au plecat cu diamante,
cercei, coliere și ceasuri.
Una dintre necunoscutele acestei „ecuații” este
motivul pentru care camerele de securitate ale
depozitului nu funcționau, la momentul
atacului.
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ȘTIRI

TURDA, LOCUL 1 ÎN ACCESAREA FONDURILOR
EUROPENE
Având proiecte în valoare de
100 de milioane de euro,
Primăria Turda ocupă primul
loc în accesarea fondurilor
europene, la categoria
municipiilor care nu sunt
reședință de județ. Municipiul
Turda este campion în
accesarea fondurilor
europene la nivel național, în
categoria orașelor din care
face parte, având nu mai
puțin de 12 contracte mari de
finanțare semnate, proiecte
care se află deja în
implementare.
De asemenea, mai are
4 proiecte admise la finanțare
și 3 proiecte aflate în faza de
evaluare. Valoarea totală a
celor 19 proiecte este de
453 de milioane de lei
(aproximativ 100 de milioane
de euro). Cele mai importante
proiecte europene câștigate
sunt cele obținute pe baza
Planului de Mobilitate
Urbană, care prevăd
asfaltarea și modernizarea
străzilor principale pe care
circulă mijloacele de

CURSELE CHARTER,
ÎN CREȘTERE CU 40%,
LA TIMIȘOARA

transport în comun (cu piste
de biciclete, alveole pentru
autobuze, construirea de
stații moderne, e-ticketing,
monitorizare video), achiziția
a 20 de autobuze electrice și
implementarea sistemului de
bike sharing (închiriere
biciclete). Acest proiect este
deja în desfășurare. Au fost
demarate lucrări de
modernizare și au fost livrate
18 autobuze electrice din
cele 20, urmând ca, în luna
decembrie, să fie inaugurată
noua companie de transport
public a municipiului Turda,
subordonată Consiliului
Local. Astfel, Turda va trece
la un sistem de transport
modern, la standarde
europene.

PASAGERI-RECORD

ZBORURI NOI ÎN
SEZONUL DE IARNĂ
O dată cu trecerea la ora de
iarnă, Ryanair a introdus de la
Timișoara un nou zbor, în zilele
de luni și vineri, spre și dinspre
București-Otopeni. În total, sunt
84 de curse săptămânale pe
această rută, operate de
TAROM și Ryanair. Tarom a
păstrat cursele spre/dinspre Iași,
cu o frecvență de 3 zboruri pe
săptămână. Ryanair va opera,
în continuare, cursele spre
București și Bergamo, iar
Lufthansa va avea 4 curse
zilnice spre Frankfurt și
München. Pe destinația
Stuttgart, Eurowings a introdus
cel de-al patrulea zbor. Wizz Air
are destinații directe din
Timișoara spre Germania, Italia,
Spania, Franța, Marea Britanie,
Israel, Belgia și Danemarca. În
medie, aproximativ 270 de curse
aeriene de pasageri decolează
sau aterizează la Timișoara, în
fiecare săptămână. La acestea
se adaugă alte 48 de curse
săptămânale de transport marfă,
spre sau dinspre Köln,
Budapesta, Katowice, Cluj,
Nürnberg și München. Singura
cursă charter de vacanță,
disponibilă parțial și în
programul de iarnă, pe ruta
Timișoara-Hurghada, va fi
operată până în 7 noiembrie, în
fiecare zi de joi.

TOT MAI PUȚINE
AUTOTURISME
DIESEL ÎN UE

Cursele charter de vacanță au
înregistrat la Aeroportul
Internațional din Timișoara, în
primele nouă luni, o creștere cu
40% față de aceeași perioadă
din 2018. Dacă, în anii
precedenți, aceste zboruri erau
operate până la jumătatea lunii
septembrie, anul acesta,
datorită introducerii noilor
destinații de vacanță disponibile
de pe acest aeroport din zona
de vest a țării, unde clima
favorizează un sejur extins,
unele agenții de turism au
crescut perioada de operare
până în luna noiembrie. Acum
se stabilesc deja rutele de
vacanțe estivale pentru 2020.
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Peste 166.700 de călători au
tranzitat, în luna august,
Aeroportul Internațional
Timișoara, reprezentând un
record lunar istoric pentru această
aerogară din vestul țării. În
septembrie, au fost peste 158.000
de pasageri, cu 13,4% mai mulți
față de anul precedent. Totodată,
numărul zborurilor a crescut cu
9,6%, comparativ cu aceeași lună
din 2018, înregistrându-se 1.640
de aeronave care au aterizat sau
decolat de la Timișoara. Primele
nouă luni din 2019 au adus o
creștere cu 2,5% a numărului de
pasageri, față de aceeași
perioadă a anului precedent.
Astfel, 1.185.212 pasageri au
călătorit spre/dinspre Aeroportul
Timișoara, față de 1.156.011,
anul trecut.

Înmatriculările de autoturisme
noi cu motoare diesel au scăzut
cu 16,4% în Uniunea
Europeană, în primele 9 luni din
2019, comparativ cu perioada
similară din 2018, totalizând
3.607.037 de unități, potrivit
datelor comunicate de Asociația
Constructorilor de Automobile
din România, membră a ACEA.
În același timp, autoturismele cu
motoare pe benzină au
înregistrat o creștere cu 3,4%,
atingând valoarea de 6.929.897
de unități. În Romania,
înmatriculările de autoturisme
noi cu motoare diesel au scăzut
cu 27,3%, comparativ cu
perioada similară din 2018,
ajungând la 32.858 de unități,
iar cele cu motoare pe benzină
au crescut cu 46,4%, atingând
un volum de 83.476 de unități.
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Stații de autobuz
originale

F

ie că se află într-un loc îndepărtat sau într-un oraș aglomerat, stațiile de autobuz din
întreaga lume nu sunt foarte spectaculoase. Dar există și excepții. Echipa
Flixbus a găsit cele mai originale stații
de autobuz, în care călătorii se bucură
de timpul de așteptare.

Fructe pentru
Konagai, Japonia
Orașul Konagai din Japonia are
14 stații de autobuz în formă de fructe,
create inițial pentru o expoziție pe
tema călătoriilor, care a avut loc în
Osaka, în anul 1990. Târgul a avut
atât de mare succes, încât alte orașe
au copiat ideea și au organizat propriile expoziții. Stațiile de autobuz în formă de fructe au fost aduse în Konagai
pentru a atrage turiștii care călătoresc
în orașul cu deschidere la marea
Ariake.

Stații cu aer
condiționat, în Dubai

Leagăne la Montreal
În Montreal, o echipă de designeri
locali a creat o instalație interactivă cu
leagăne muzicale în apropiere unei stații
de autobuz. Obiectivul este de a aduce
puțină magie în viața de zi cu zi și de
a privi cu alți ochi ideea de colaborare.
Leagănele cântă o melodie când
pietonii nu se mișcă individual, ci în
același ritm. Fiecare leagăn creează
sunete diferite, iar toate leagănele
formează împreună o piesă.

Pentru iubitorii de
design
Scaunele Eames sunt foarte celebre și apreciate în întreaga lume pentru designul lor inovator. Cei care iubesc
formele organice și designul marca Vitra
se pot bucura de ele și în timpul unei
călătorii cu autobuzul în Weil am Rhein
în Badenul de Sud. Stația de autobuz
de la campusul Vitra în apropiere de
orașul Ötlingen poartă amprenta
Charles & Ray Eames. Persoanele care
așteaptă pot sta pe scaunele elegante
de sârmă produse de Vitra.

Motto
nou în fiecare an
Din cauza temperaturilor foarte ridicate din Dubai, care depășesc 40 °C
vara, există multe stații de autobuz
care au aer condiționat. Autoritatea
de Tranzit Rutier a lansat planurile
pentru stații cu aer condiționat pentru
prima dată în 2006, un proiect în
valoare de 20 de milioane de dolari.
Prima astfel de stație a fost construită
în 2007. Între timp, numărul total a
ajuns la 636 de stații cu aer condiționat, pentru a face așteptarea autobuzului mai plăcută.

Într-una dintre cele îndepărtate și
nordice insule Shetland din Scoția,
stația Unst arată foarte diferit în fiecare
an și este decorată de locuitorii insulei
pe diferite teme. Unul dintre cele mai
interesante a fost motto-ul din anul
2012, când stația de autobuz a fost
decorată în onoarea nunții de diamant
a Reginei Elisabeta a II-a și a Prințului
Philip. Din 2018, stația s-a aflat sub
moto-ul călătoriilor în spațiu. Stația
este atât de faimoasă încât are propriul website.

Platou de filmare

PIAȚĂ ȘI COMPANII

Oricine a călătorit cu autobuzul știe ce înseamnă să aștepți într-o
stație, în timp ce te uiți în jur și încerci să descoperi ceva
interesant.

În mijlocul deșertului californian,
în orășelul Pioneertown, există o cabană mică din lemn care servește ca
stație de autobuz. Nu există altceva
decât deșertul în împrejurimi. Călătorii
de aici se simt ca și cum ar fi fost
transportați într-un alt timp sau într-un
film western. Orașul a fost fondat în
1946, de un grup de actori și investitori
de la Hollywood. Aceștia și-au dorit
să îl folosească drept platou de filmare
și să atragă mai mulți turiști. În anii '40'50 au fost filmate aici peste 50 de
filme și seriale de televiziune.

Stand de vânătoare
O adevărată minune arhitecturală
este stația de autobuz din Krumbach/
Bregenzerwald (Austria). În cadrul proiectului Bus Stop, șapte arhitecți internaționali au conceput fiecare o stație
de autobuz pentru Bregenzerwald
Landbus. Proiectul a fost creat ca urmare a participării orașului Krumbach
la programul european de mobilitate
e5. Se dorește ca aceste construcții
să contribuie la stimularea economiei
și a turismului din regiune. Conceptul
lui Alexander Brodsky este un design
deosebit de creativ, care amintește de
un stand de vânătoare din lemn.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

noiembrie 2019 ............................................................................................................................................

65

ACTUALITATE

Cele mai aglomerate trenuri
Cele mai aglomerate trenuri din România nu sunt, așa cum s-ar
crede, cele ale companiei de stat CFR Călători, ci garniturile
operatorului privat Softrans, potrivit studiului „Evoluția
principalilor indicatori ai pieței feroviare de călători/traficului
feroviar de călători din România în perioada 2016-2019”,
realizat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF).

A

stfel, la capitolul privind evoluția numărului de călători expediați/trenuri operate în perioada 2016-2018, clasamentul arată
că gradul de încărcare, la nivelul anului 2018, este următorul: Softrans:
150,91; CFR Călători: 136,12; Transferoviar Călători: 108,12; Astra Transcarpatic: 98,17; Regio Călători: 69,67;
Interregional Călători: 55,79.
„Din datele statistice și tabelul/graficul anterior, se poate observa că operatorii de transport feroviar de călători
(OTF) a căror activitate presupune
operarea numai/preponderent a trenurilor de rang InterRegio înregistrează
valori ridicate ale acestui raport, comparativ cu OTF care operează numai/
preponderent trenuri de rang Regio”,
explică autorii studiului.
Studiul nu prezintă statistica pentru
anul în curs, în funcție de acest indicator.

Softrans, lider și la
parcursul mediu al
garniturilor
În afară de trenuri aglomerate,
Softrans surclasează CFR Călători și
la parcursul mediu al unui tren operat.
Trebuie precizat, însă, că Softrans
operează numai trenuri InterRegio,
spre deosebire de CFR Călători, care
are în circulație și foarte multe garnituri
Regio.
„Cele mai ridicate valori medii sunt
înregistrate de către OTF ce operează numai/preponderent trenuri de lung
parcurs. Acest aspect se poate observa și în cazul operatorului cu capital de Stat, care, în anul 2019, a
avut o creștere a numărului de trenuri
IR operate”, explică autorii studiului.

Astra Transcarpatic operează preponderent trenuri InterRegio, iar Interregional Călători, numai trenuri Regio.

CFR Călători
conduce la
numărul
de trenuri și de
pasageri
Capitolul privind evoluția numărului
de trenuri operate cuprinde și anul 2019,
în care CFR Călători conduce detașat,
cu 381.527 de garnituri, urmată, la mare
distanță, de Regio Călători, cu 86.317
de garnituri și de Transferoviar Călători,
cu 43.876 de trenuri. Dar tabelul arată
că numărul trenurilor a scăzut constant
la operatorul național, de la 409.224 în
anul 2016, la 394.775 de garnituri în
circulație în anul 2018.
„Cei cinci operatori privați, spre
deosebire de operatorul cu capital public, deși au prezentat o scădere a
numărului de trenuri operate, au avut,
totuși, creșteri în privința numărului
de călători expediați, după optimizarea
utilizării materialul rulant disponibil în

vederea eficientizării gradului de ocupare al trenurilor utilizate”, se arată în
studiu.

Gratuitățile pentru
studenți au crescut
numărul călătorilor
Cât privește numărul călătorilor
expediați, este cuprinsă în statistică
numai perioada 2016-2018. CFR Călători a transportat aproape 53 de
milioane de pasageri în 2016, aproape
57 de milioane în 2017 și peste 53,7
milioane în 2018. Pe locul doi se
plasează Regio Călători, cu aproape
348.000 în anul 2017, când a început
să opereze, ajungând la 6,2 milioane
de călători în anul 2018. Clasat pe
locul 3, Transferoviar Călători a transportat 4,35 milioane de pasageri în
anul 2016, peste 4,5 milioane în anul
2017 și aproape 4,75 milioane în anul
2018.
Autorii studiului remarcă faptul că,
spre deosebire de principalii operatori
cu capital privat, care au înregistrat o
creștere a numărului de călători expediați în perioada 2016-2018, CFR
Călători „a suferit o scădere semnificativă a numărului călătorilor expediați în 2018 față de 2017, în principal din cauza lipsei de material rulant,
corelată cu decizia conducerii operatorului de a reduce numărul de trenuri
operate, având în vedere, în principal,
rectificarea sumei repartizate pentru
compensarea serviciului public de la
Bugetul de Stat”.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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Grupul DER Touristik a
achiziționat Travel Brands

P

rin acest pas, DER Touristik
Group, care are sediul central
în Köln, se extinde pe piața
din România, dinamică și aflată în
plină creștere și, în urma preluării rețelei de agenții de turism, devine lider
de piață.
„Travel Brands este liderul pieței de
turism din România, iar toți cei 400 de
angajați pe care îi preluăm reprezintă
un atu pentru activitățile și planurile
noastre din Europa de Est. Suntem foarte motivați când vine vorba de realinierea
ideii de vacanță pe piața românească.
Îi sprijinim cu toată puterea și resursele
Grupului nostru. Utilizarea brandului
Dertour în România, atât pentru retail,
cât și pentru turoperare, ne va consolida,
cu siguranță, poziția pe piața locală de
travel”, a spus Sören Hartmann, CEO
al DER Touristik Group.
Pentru divizia de călătorii și turism
a Grupului REWE, intrarea pe piața
din România reprezintă o continuare
firească a strategiei de dezvoltare în
Europa. Din 2012, DER Touristik se
dezvoltă constant pe plan internațional
și este, astăzi, activ în 16 țări europene, operând 27 de destinații proprii.
„Travel Brands este o companie
bine poziționată: este turoperator,
deține rețea de distribuție, are propriul
operator de incoming, precum și o
divizie de business travel. Putem asigura cu succes clienților noștri sprijin
în întregul proces de călătorie, pentru
o vacanță perfectă – de la consultanță,

Cosmin Marinof, CEO Travel
Brands:
„Pentru noi, principala preocupare o
reprezintă clientul și nevoile sale. Avem acum,
ca parte a Grupului DER Touristik, toate
avantajele de care are nevoie o vacanță pentru
a fi perfectă: o gamă largă de produse, o
marcă de încredere recunoscută peste tot în
lume, Dertour, și experiența valoroasă și
îndelungată în această industrie. De astăzi, în
agențiile Dertour, punem la dispoziție clienților
noștri toate aceste atuuri.”

rezervarea tuturor serviciilor și
asistență pe tot parcursul vacanței”, a
explicat Sören Hartmann.

9,9 milioane
de turiști pe an
Conform structurii organizatorice
a Grupului DER Touristik, Travel
Brands aparține diviziei specializate
pe Europa de Est și este deja integrată
din punct de vedere operațional.
Pentru anul 2020, portofoliul Travel
Brands va fi extins prin adăugarea de
produse turistice suplimentare, de
destinații și servicii noi pentru clienții
români.
„Procesul de rebranding al rețelei
de agenții, care a funcționat 8 ani sub
numele TUI TravelCenter și care este
cea mai mare din România, a început
în luna octombrie și se apropie cu pași
mari de finalizare. Toate aceste agenții

vor purta foarte curând numele
Dertour”, a declarat Dragoș Anastasiu,
Președintele Grupului Eurolines, din
care a făcut parte Travel Brands.
Grupul REWE este unul dintre
liderii de piață ai industriei de retail și
de turism din Germania și Europa. În
2018, compania a generat venituri externe totale de aproximativ 61 de miliarde de euro. Înființat în 1927, REWE
Group are, astăzi, peste 360.000 de
angajați și 10.000 de magazine în 22
de țări europene.
DER Touristik Group este unul dintre liderii industriei de turism din
Germania. Are sediul în Köln, peste
130 de companii și a generat un venit
total de 6,7 milioane de euro în 2018.
Are o echipa de 10.900 de persoane
în 16 țări europene.

PIAȚĂ ȘI COMPANII

Din luna octombrie, Travel Brands face parte din Grupul DER
Touristik, operator al brandului Dertour și una dintre cele mai mari
companii de turism din lume. Tranzacția a fost autorizată de către
Consiliul Concurenței.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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BUSWORLD
2019

Volvo 9900, Safety
Label Coach.

Ediția cu numărul 25 a celei mai prestigioase expoziții de
autobuze și autocare de pe mapamond tocmai a tras cortina.

P

entru prima oara de la debutul
său, în 1971, Busworld „a plecat de acasă”, ediția 2019 desfășurându-se la Bruxelles, în loc de
clasicul deja Kortijk, Belgia. În perioada 8-13 octombrie, pe parcursul
celor 6 zile de expoziție, business-ul
și distracția s-au regăsit la Bruxelles,
fiind și un loc de destindere pentru
participanți, nu doar de afaceri.

Mutare câștigătoare
Făcând o comparație cu edițiile
precedente, organizatorii se pot declara mulțumiți, cifrele fiind de partea
lor. Spațiul destinat expunerii a crescut, de la 50.000 la 79.000 mp, la fel
și numărul expozanților, de la 376 la
511 (dintre aceștia, 176 fiind pentru
prima oară prezenți). Toate acestea
s-au resimțit și în rândul vizitatorilor,
care au fost în număr de 39.798 (în
2017, la Kortijk, fuseseră 37.294).
O creștere ușoară și aici. Cei 511
expozanți prezenți au reprezentat 37
de țări, iar vizitatorii 143 de țări, ceea
ce reprezintă o diferență semnificativă
în comparație cu cele 118 țări contabi-
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lizate în 2017. Feedback-ul general a
fost pozitiv, cu siguranță în 2019 a fost
o etapă importantă în istoria Busworld.

Electrificarea, o temă
naturală
Deși Busworld nu determină niciodată o temă specifică, electrificarea a

fost cea care a ținut capul de afiș în
cadrul acestei ediții. Aproape fiecare
autobuz, prezent în interiorul și în afara expoziției de la Bruxelles, avea și
o versiune electrică. Discuțiile s-au
purtat despre baterii, autonomie, kWh,
posibilități de încărcare, de aici și
concluzia că electrificarea transportului
începe să nu mai pară o utopie.

Distracția nu a lipsit de la
Busworld, ba chiar a fost mai
prezentă ca niciodată.

............................................................................................................................................ noiembrie 2019

La fiecare doi ani, expoziția oferă
premii producătorilor. Premianții sunt
aleși dintre producătorii de vehicule
ce au fost invitați să participe la expoziție. Printre altele, premiul destinat
autobuzelor „Grand Award Bus”, a fost
adjudecat de către modelul Exqui.City
FC Design Pau, cu propulsie pe bază

de hidrogen, produs de către Van
Hool. Mulțumită autonomiei operaționale oferite, care o depășește cu mult
pe cea a altor vehicule; autobuzul alimentat cu celule de hidrogen a primit,
de asemenea, „Ecology Label” o distincție care certifică latura ecologică
a vehiculului. Publicul a fost impresionat de caracteristicile de siguranță,
spațiul generos al șoferului și de ergo-

nomia instrumentelor de control, amplasate central, la îndemână, de vizibilitatea excelentă a șoferului și de multitudinea de camere video care acoperă
întreaga zonă externă a autobuzului.
La categoria destinată autocarelor,
modelul Volvo 9900 a fost cel are a
ocupat primul loc, reușind să obțină
scoruri mai bune la proiectare, întreținere, calitate de conducere, confort

noiembrie 2019 ............................................................................................................................................
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Premii pentru
autobuze
• Comfort Label Bus: MercedesBenz eCitaro
• Safety Label Bus: MAN Lion's City
Hybrid
• Design Label Bus: Yutong U12
• Ecology Label Bus: Van Hool
Exqui.City FC Design Pau

Premii pentru
autocare
• Comfort Label Coach: Van Hool
EX11H
• Comfort Label Coach: Setra
Topclass S 531 DT
• Design Label Coach: Yutong T13
• Ecology Label Coach: Yutong
ICe12
• Safety Label Coach: Volvo 9900

și accelerație. Siguranța este un alt
avantaj de care se bucură acest autocar, fiind distins cu „Safety Label”, premiu pentru siguranță. A fost lăudat și
sistemul automatizat de siguranță activă și pasivă de stingere a incendiilor,
sistemul de cutii negre și computerul
de bord. Nivelul de siguranță pasivă
a șoferului (zona de absorbție a energiei) și siguranța pasagerilor (intrare
și ieșire ușoară) au fost și ele îndelung
comentate și apreciate.

2021, Busworld tot la
Bruxelles
Următoarea ediție a Busworld
Europe va avea loc la Bruxelles Expo,
în perioada 8-13 octombrie 2021,
atunci când Busworld va sărbători 50
de ani de la debut.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Solaris Hybrid
pentru Satu Mare
M

ijlocul lunii noiembrie i-a
adus împreună pe reprezentanții Consiliului Municipal
din Satu Mare și pe cei ai companiei
Solaris Bus & Coach pentru semnarea
contractului, încheiat în urma unei licitații publice. Operatorul municipal a
selectat furnizorul Solaris pentru a
achiziționa 11 autobuze hibride, modelul Solaris Urbino 12 Hybrid, care, potrivit contractului, vor fi livrate în a
doua jumătate a anului 2020.
Concomitent cu comanda pentru
cele 11 autobuze Urbino 12 Hybrid
(ce au lungimea de 12 metri) părțile
au semnat un acord-cadru care permite extinderea colaborării și în viitor.
Acordul vizează furnizarea a încă
patru autobuze Solaris Urbino Hybrid
12 și a două autobuze Solaris Urbino
Hybrid 18, acestea din urmă fiind articulate, cu lungimea de 18 metri.

Configurația
sătmăreană
Autobuzele de 12 metri Solaris vor
fi echipate cu grupul propulsor hibrid

Despre Solaris
Solaris Bus & Coach este unul dintre principalii producători europeni de
autobuze și troleibuze. Beneficiind de peste 20 de ani de experiență și
producând peste 17.000 de vehicule, Solaris susține realizarea transportului
în sute de orașe din Europa, în fiecare zi. Gândind spre viitor, compania
țintește sus și este ajutată de dezvoltarea dinamică a produselor sale, în
special în sectorul electromobilității. Produsele Solaris au fost premiate în
mod repetat pentru calitate și inovație în Polonia, precum și în alte țări.
Solaris Urbino 12 electric a câștigat prestigioasa competiție europeană
„International Bus of the Year 2017”. În septembrie 2019, Solaris Bus &
Coach s-a alăturat grupului CAF, care a achiziționat 100% din acțiunile
companiei.

compus dintr-un motor electric de 120
kW și un motor diesel de 151 kW. De
asemenea, vor avea supercapacitoare, care fac posibilă stocarea și apoi
utilizarea energiei recuperate. În echiparea autobuzelor se regăsește funcția Stop&Go care controlează funcționarea motorului diesel: întrerupe
motorul atunci când autobuzul se oprește la stațiile de autobuz și îl pornește din nou, o dată ce autovehiculul
este pornit. Astfel, se realizează o reducere considerabilă a emisiilor și a
consumului de combustibil în comparație cu vehiculele cu acționare convențională.
Modelele Urbino 12 Hybrid
vor fi adaptate pentru a
transporta un număr maxim
de 96 persoane, cu locuri pe
scaune pentru 31 dintre
acestea.

Pentru confortul călătorilor, vehiculele de transport public pentru Satu
Mare vor avea aer condiționat și supraveghere video, crescând, astfel,
inclusiv siguranța călătorilor. Datorită
faptului că vehiculele vor fi dotate cu
un sistem de numărare a pasagerilor,
operatorul va avea acces la informații
cu privire la numărul de persoane care
frecventează anumite rute. Livrarea
autobuzelor hibride către Satu Mare
va fi o premieră pentru acest oraș,
chiar dacă prezența producătorului în
parcurile operatorilor de transport din
România este înregistrată încă din
2002. De atunci, Solaris a furnizat
aproape 250 de autobuze și troleibuze
orașelor românești, inclusiv peste 40
de autobuze cu acționări electrice
către Cluj-Napoca.

PIAȚĂ ȘI COMPANII

Municipiul Satu Mare se înnoiește cu autobuze hibride, cu emisii
reduse, produse de către Solaris.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Dacia „Papuc”
Mergem mai departe cu foiletonul mașinilor „de legendă”
din România și tragem prelata de pe modelul Dacia „Papuc”,
vehiculul comercial ușor poate cel mai întâlnit în țara noastră,
până nu de mult.

D

acia Pick-Up a fost denumită
gama de automobile de tip
pick-up fabricată de uzina
Dacia. Aceste mașini au fost singurele
modele din seria 1300 care s-au mai
produs la uzină după lansarea Daciei
Logan. La baza prototipului mașinii
s-a aflat modelul Renault 12, dezvoltat
la începutul anilor ’70 de către constructorul francez de automobile
Renault.

Caracteristici
„Papucul” a fost comercializat în
șase variante de caroserie. Modelul
de debut s-a numit oficial Dacia 1302.
Un pick-up cu 2 uși, dezvoltat pe platforma tehnică folosită și de Dacia
1300, apărut în anul 1975 și produs în
această configurație până în anul
1982. A fost echipat doar cu o singură
motorizare, de 1.300 cmc și 54 CP.
Sarcina utilă era de 550 kg, superioară
modelelor Break și 1300 Berlină, grație
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suspensiilor mai puternice, iar dimensiunile anvelopelor erau 155SR13. Unii
posesori, din pasiune sau din nevoie,
au înlocuit motorul cu capacitatea de
1.300 cmc cu motorul mai mare, de
1.400 cmc, pentru că acesta oferea
un cuplu maxim mai bun și putea face

mai ușor față sarcinilor mai mari.
Supraîncărcarea nu era, nici în acele
vremuri, un element nemaiîntâlnit.
Acest model a fost produs în aproximativ 1.650 de exemplare și marea
majoritate s-au dus la export, către
Argentina și Columbia.
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Bordul primei generații de „Papuc”.

ximă de aproximativ 450 kg. Are tracțiune pe puntea din față și a fost disponibilă atât cu motorul de 1.400 cmc
și 64 CP (și varianta detarată, la 58
CP) cât și cu cel de 1.600 cmc, cu 72
CP. A avut cutie de viteze atât cu 4
trepte, cât și cu 5. Multe unități au fost
exportate în China, dar și în țări precum Grecia, Ungaria sau Bulgaria.
Bordul CN, Dacia „Papuc” 2006.

Celelalte versiuni de „Papuc” ce s-au
comercializat de-a lungul anilor sunt:
● Dacia 1304/1305 Pick-Up: caroserie cu 2 uși, cu obloane rabatabile
sau cu părțile laterale fixe, fabricată
între anii 1981 și 2006
● Dacia 1304/1305 Drop Side: caroserie cu 2 uși, cu obloanele laterale
și cel posterior rabatabile, fabricată
între 1983 și 2006
● Dacia 1304/1305 King Cab: caroserie cu 2 uși, cu banchetă posterioară și oblon spate rabatabil, fabricată între 1994 și 2003 (modelele
1304 au fost echipate cu tracțiune pe
roțile din spate, iar modelul 1305 pe
puntea față)
● Dacia 1307 Double Cab: caroserie cu 4 uși, cu cabină dublă, oblon
spate rabatabil, fabricată între 1992
și 2006
● Dacia 1309: caroserie cu 4 uși
și o benă mai scurtă, derivat din Dacia
1310 Break. A fost fabricată doar între
1992 și 1998 și este aproape identică
cu Dacia 1302, dar diferită de 1304.
Fiind derivată direct din Dacia Break
și având spatele acesteia, are un
oblon la partea spate și o sarcină ma-

Evoluția modelului
Dacă Dacia 1302 și 1309 sunt
derivate direct din Dacia 1300/1310:
Dacia 1304 este un model diferit, acesta având suspensie diferită la puntea
spate, adică foi de arcuri, suspensie
față ranforsată, anvelope de dimensiuni
mărite (175SR14C), tracțiune spate cu
ax cardanic și sarcină utilă de până la
1.150 kg. Masa maxim admisă a unei
posibile remorci este de 1.100 kg
pentru varianta cu tracțiune spate sau
1.250 kg pentru varianta cu tracțiune
4x4, lansată ceva mai târziu. Varianta
cu tracțiune doar pe puntea față nu era
prevăzută cu posibilitatea de tracțiune
a unei remorci. Modelul 1304 și modelele derivate nu au fost echipate cu
motorul de 1.300 cmc, ci doar cu cel
de 1.400 cmc și 64 CP, cuplat la o cutie
de viteze în 4 trepte. După anul 1997,
se renunță la motorul de 1.400 cmc în
favoarea celui de 1.600 cmc și 71 CP,
acest propulsor fiind lansat în 1994,
fiind cuplat la o cutia de viteze cu 5
trepte.
Începând cu 1999, se demarează
în producția de serie și variantele 4x4,
prezentate în anul 1998 în cadrul Salonului Auto București (SAB). În 1997,

apar și variantele cu tracțiune față însă
cu sarcină utilă mai mică (850 kg).

Diesel, la final de
generație
În 1997, a fost prezentată o versiune cu motor diesel Peugeot, de
1.905 cmc și 70 CP, dar nu au fost
produse multe unități. În noiembrie
2002, gama de utilitare Dacia a primit
un nou propulsor diesel, de 1,9 litri,
de proveniență Renault, care s-a alăturat, în ofertă, alături de motorul pe
benzină. După anul 2001, se renunță
la jantele cu 3 prezoane și sunt adoptate cele cu 5 prezoane. Varianta diesel este ușor de recunoscut, pentru că
motorul diesel nu încăpea sub capotă,
fapt pentru care aceasta s-a decupat,
iar spațiul rezultat a fost acoperit cu
un capac bombat din material plastic.
După mai bine de trei decenii, în
decembrie 2006, gama Pick-up a fost
scoasă din fabricație, împreună cu
transmisia manuală tip NG. Acest
lucru s-a produs din cauza scăderii
vânzărilor față de anul 2005, dar și a
apariției noului model de autoutilitară
bazat pe modelul Logan, ce urma să
se lanseze în februarie 2007.
Din 1975 și până în 2006, gama
Pick-up a fost produsă în 318.969 de
unități. Foarte multe dintre aceste vehicule au luat calea exportului, cu precădere înainte de 1990.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
sursa: wikipedia.com, automobileromanesti.ro
foto: lesrenaultdepapier.fr, en.wheelsage.org
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ÎNTREBAREA LUNII

Spune-ți părerea!

Despre venituri
pe cartea de muncă
Considerați că o majorare a nivelului salariului trecut în cartea de muncă
pentru șoferii profesioniști ar putea duce la fidelizarea acestora,
în companiile de profil românești?
1. Da. Este un pas prioritar care trebuie făcut, iar ceea ce se întâmplă acum
în sectorul construcțiilor certifică acest lucru.
2. Da. Dar impactul nu va fi unul semnificativ, în condițiile în care
conducătorii autor sunt interesați, în special, de veniturile care le rămân în
mână.
3. Nu. O creștere a salariului pe cartea de muncă nu ar duce decât la
pierderea competitivității companiilor românești pe piața europeană.

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

Impact pentru modificarea Legii RCA
ei mai mulți dintre cei care au ales să răspundă la
că renunțarea la prevederile ce limitează cheltuielile admiC
întrebarea lunii octombrie „Ce impact credeți ca ar
nistrative și eliminarea obligației ASF de reglementare a
putea genera modificarea Legii RCA, în varianta prezentată
modului de calcul al tarifelor de primă, la care se adaugă și
în zona de dialog social?” se așteaptă la un impact semnificativ. Astfel, 43% dintre respondenți susțin că noile reglementări vor favoriza companiile cu forță mare de negociere,
care își vor putea așeza primele de asigurare într-o zonă
sustenabilă. Un procent relativ egal, de 41%, apreciază însă

alte elemente care merg pe aceeași direcție, vor duce la o
creștere artificială a tarifelor și vor afecta puternic piața de
transport. Doar 17 % cred că, în ciuda faptului că piața de
transport va suferi de pe urma modificării Legii RCA, românii
vor găsi variante să fie competitivi.
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