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entru mulți, adevărul nu poate
fi decât unul singur și fiecare
aspect este ori alb, ori negru.

Astăzi, însă, este foarte dificil să
rămâi la acest mod simplist de a vedea lumea. Semnificația cuvântului
„adevăr” nu s-a schimbat, doar că fiecare element al mediului în care trăim
este studiat într-un mod tot mai complex și este, probabil, imposibil să mai
accesezi întregul adevăr – ar fi prea
multe lucruri de procesat.
Veți spune „așa a fost întotdeauna
și fiecare dintre noi se poate limita la
strictul necesar, fără a intra în amănunte dedicate specialiștilor”. Este o
opinie de bun simț, doar că, astăzi,
amănuntele fac diferența! Ajungi, astfel, în situația de a fi obligat să alegi
– care este adevărul pe care ar trebui
să te concentrezi?
De exemplu: în următorii 10 ani,
vor fi eradicate toate bolile cunoscute
astăzi. Peste 20 de ani, procesul de
îmbătrânire va deveni reversibil.
Sigur, în același timp, omenirea
va trece prin situații dramatice cauzate
de poluare, fenomene meteo extreme,
încălzire globală, boli nou-apărute...
Și în zona business... Suntem îngrijorați de aparenta dorință a UE de
a ne da afară din Uniune, sau, cel
puțin, de a sugruma avântul firmelor
din est. Dar, în același timp, ca parte
din UE, România a traversat cea mai
bună perioadă (cea mai rapidă evoluție) din întreaga sa istorie.
Iar evoluția sectorului de transport
nu s-a oprit nici măcar anul trecut, în
ciuda temerilor legate de Pachetul Mobilitate 1 și a crizei semnalate de mai
multe companii.
Aproape 3.000 de firme în plus,
peste 9.000 de autovehicule în plus
și peste 9.000 de șoferi în plus angajați de către firmele românești. Am
ajuns la peste 190 de mii de cartele
tahograf pentru șoferi, un plus de
37.640 de cartele fiind înregistrat în
2019. Ce evoluție consistentă!
Adică toate sunt bune? Din păcate, nici pe departe.

Am privit cu îngrijorare modul în
care, și în 2020, începutul de an produce aceeași frustrare în legătură cu
trimiterea camioanelor pe Comunitate.
Mare parte din flotă se întoarce în
România, la final de an, și, în mod
deloc surprinzător, nu este suficientă
marfă la export pentru a încărca toate camioanele ce pleacă, în ianuarie.
Unii pleacă pe gol, asumându-și pierderea, alții acceptă tarifele extrem de
mici ale expeditorilor, care speculează
momentul... Nu comentez nici oportunitatea, și nici moralitatea acestor decizii, însă nu mă așteptam ca, în anul
al 14-lea de la aderarea la UE, să mai
existe atât de multe firme care lasă
frustrarea să le întunece judecata –
propun/strigă, în spații mai mult sau
mai puțin publice, stabilirea unor tarife
sub care nimeni să nu coboare, sau
chiar țintirea unor expeditori, care să
fie bombardați cu tarife ridicate... Din
punct de vedere al transportatorului,
pot înțelege nemulțumirea, dar un om
de afaceri ar trebui să știe că asemenea mesaje pot duce la amenzi foarte consistente – nu ar fi pentru prima
dată când se întâmplă așa ceva, în
România.
Și apropos de dezechilibre între volumul mărfurilor și capacitățile de transport – fiecare transportator încearcă
să își plaseze flota acolo unde există
surplus de marfă și folosește, în acest
sens... experiența! Bineînțeles că experiența este folositoare, dar astăzi poți
face mult mai mult decât atât. Însă, din
păcate, la nivel european, doar între 20
și 30% dintre camioanele aferente firmelor mici de transport sunt acoperite
cu soluții telematice, iar, în cazul flotelor mari, procentul este cuprins între
60 și 80%. Cum poți spera să derulezi
un business eficient în transport fără
acest minim tehnologic?
Și, poate, cel mai grav, s-a ajuns
ca entități din afara firmei să știe mai
multe despre anumite aspecte (intime)
ale companiei, decât conducerea acesteia. Clienți și aplicații care stabilesc rutele uneori direct cu șoferii, ocolind managementul firmei de transport,
platforme care știu cu precizie zonele dezechilibrate (capacitate de transport/volum marfă), expeditori care
cunosc perfect costurile de transport
și stabilesc tariful fără a mai întreba
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Anul celor o mie
de adevăruri

transportatorul și, chiar, autorități care
știu când și unde exagerează șoferii
cu băuturile alcoolice, unde sunt probleme de securitate, ce șoferi au preluat grupuri de migranți ilegali, sau ce
mărfuri au transportat „pe cont propriu”, pentru că mai era loc în dubă...
Faptul că informații detaliate și în timp
real sunt disponibile pentru un număr
mare de entități nu reprezintă un lucru
rău, fiind, de altfel, una dintre principalele premise pentru dezvoltările viitoare ale industriei.
Însă, ca alții să știe mai multe lucruri decât tine despre propria ta afacere... Înseamnă că ai rămas în urmă
cu „adevărul” despre activitatea prestată și este momentul să faci alegeri.
Sigur, poți oricând să renunți la a
alege între adevăruri, să le lași să vină
la întâmplare... dar nici asta nu mai
este o opțiune – nu va fi nicio întâmplare, ci, pur și simplu, îți vor decide
alții adevărul.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Împreună mișcăm lucrurile!
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Sita îi spune acului:
„Ai o gaură în coadă!”
Proverb indian
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DESZĂPEZIREA ȘI SALUBRITATEA,
UN BUSINESS DE 4 MILIARDE DE LEI

Atunci când România se
zbate în zăpadă, firmele de
salubritate și deszăpezire
raportează afaceri
profitabile, în urma
contractelor bănoase cu
autoritățile locale, arată o
analiză realizată de firma de
consultanță Frames.
Pentru mediul de afaceri,
blocajele provocate de
zăpadă generează pierderi
financiare. Aprovizionarea
cu bunuri, în special cele
perisabile, devine o misiune
imposibilă, iar fluxurile
comerciale sunt stopate,
cu consecințe negative la
nivelul economiei. Firmele
de transport sunt cele mai
afectate. Întârzierile în
livrarea mărfurilor, de
exemplu, sunt contabilizate
cu penalizări contractuale.
În timp ce economia pierde
sume de ordinul milioanelor
de euro pe zi din cauza
zăpezii, pentru firmele
angajate în activități de
salubritate și deszăpezire
(CAEN 3811, 8129), este
sezonul în care fac cei mai
mulți bani.
Afacerile din acest sector,
care includ salubritatea,
deszăpezirea și deratizarea,
vor depăși, în acest an,
nivelul de 4 miliarde de lei,
o sumă dublă față de acum
10 ani. Dacă, în 2010, firmele
active în acest sector
raportau un business de
1,92 miliarde de lei, în 2018
se ajunsese, deja, la
3,78 miliarde de lei. Și
profitul companiilor a urmat
același trend, avansând de
la 132,8 milioane de lei în
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2010, la 297,5 milioane de lei
în 2018.
„Un business profitabil, care
ar trebui să se vadă în
calitatea serviciilor prestate,
de la salubrizarea orașelor,
la deszăpezire. Din păcate,
însă, fără utilaje suficiente,
personal calificat și un
management eficient al
activității, majoritatea
firmelor angajate în
salubritate, deratizare și
deszăpezire ajung să
acționeze prea târziu, iar
exemplul primei ninsori de
amploare din 2020 este
elocvent pentru această
situație”, afirmă Adrian
Negrescu, managerul
Frames.
Pentru 2018, analiza pieței
indica 2.101 firme de profil,
față de 849 de companii
active în 2010. Potrivit
datelor firmei de
consultanță, firmele din
acest sector, dintre care
peste 90% sunt din zona
micro, derulează afaceri,
în medie, de 1,68 milioane de
lei, cu un total de 33.316
angajați, un număr puțin mai
mare decât în 2010 (27.382).
Primele trei companii ce
performează cu succes pe
această nișă sunt Romprest
Service, cu afaceri de 233,7
milioane de lei în 2018, în
creștere cu 50,8 milioane
față de nivelul din 2010,
apoi, pe locurile următoare,
în topul cifrei de afaceri din
2018, Rosal Grup, cu
219,1 milioane de lei,
Supercom (183,8 mil. lei) și
Urban (148,3 mil. lei), toate
cu sediul în București.

HĂRȚI INTERACTIVE
PENTRU DRUMURI

CNAIR a lansat două hărți
interactive pentru șoferi, cu
sectoarele de drumuri și autostrăzi
aflate în risc de înzăpezire.
În curând, va apărea și aplicația
destinată dispozitivelor mobile,
valabilă atât pentru utilizatorii de
Android, cât și pentru cei de iOS.
„Cele două hărți au fost dezvoltate
de Centrul de Studii Tehnice,
Rutiere și Informatice-CESTRIN,
fără costuri suplimentare, în cadrul
unui proiect-pilot care va fi finalizat
prin lansarea unor aplicații pentru
dispozitivele mobile”, a explicat
compania. În ceea ce privește Harta
sectoarelor cu risc de înzăpezire,
aceasta este actualizată în baza
datelor furnizate de către Direcția
Regională de Drumuri și Poduri.

PIAȚA ASIGURĂRILOR
A CRESCUT LA 2,25
MILIARDE DE EURO

2019 a fost un an fructuos pentru
piața asigurărilor, care a crescut cu
8% față de 2018, la 11 miliarde de
lei (aproximativ 2,25 miliarde de
euro). Cristian Roșu,
vicepreședintele Autorității de
Supraveghere Financiară (ASF),
a declarat că „este o creștere
constantă, semnalată și în anii
anteriori, dar nu una care să ne
genereze o speranță de majorare
pe măsura pieței consumatorilor
potențiali de produse de asigurare”.
Asigurările generale și asigurările de
viață au reprezentat o creștere de
7-8%. Asigurările generale sunt
dominate de asigurările auto, dar
polițele RCA au avut o creștere de
doar 5% a pieței. City Insurance
este principalul actor, cu 17,34% din
total piață și 39% din total RCA. Al
doilea competitor este Allianz Țiriac,
cu o cotă de piață de 12,43%. Pe
locul trei se află Omniasig, cu o cotă
de piață de 11,9%, iar pe locul patru,
Euroins, cu 11,66%, compania fiind
al doilea jucător pe piața RCA, cu o
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cotă de 32-33%. „Din cele două
cifre, putem să vedem că dominanta
pieței este cumulată de doi jucători
în piața RCA, ambii cumulând circa
71% din total.

MINISTERUL
TRANSPORTURILOR,
REORGANIZAT

stat au rămas 6. „Cu alte cuvinte,
reducem funcțiile de conducere, mai
puțini directori generali, mai puțini
directori, cu tot ce înseamnă
cheltuiala aferentă. Ca număr de
posturi, noul minister are o reducere
de la 721 la 584 de persoane”,
a-precizat șeful Cancelariei
prim-ministrului, Ionel Dancă.

COMPLETURI DE
JUDECATĂ PENTRU
ACHIZIȚII PUBLICE

Printr-o Hotărâre de Guvern, a fost
reorganizat Ministerul
Transporturilor și Comunicațiilor,
astfel că a fost redus numărul
direcțiilor, posturilor și secretarilor de
stat ce rezultaseră din comasarea,
în urmă cu trei luni, a celor două
ministere. „Dacă înainte erau două
ministere, Transporturile și
Comunicațiile, care aveau 21 de
direcții, în urma comasării au
rezultat 14 direcții, iar din 6 direcții
generale au rezultat 3, ca urmare a
reorganizării. La nivelul funcțiilor de
demnitate publică, din 9 secretari de

Ioan
Marcel
Boloș

Guvernul a operaționalizat
completurile de judecată
specializate pe achiziții publice.
Decizia a fost luată printr-o
ordonanță de urgență (OUG), care
nu a fost publicată în Monitorul
Oficial, până la închiderea ediției.
Ministrul Fondurilor Europene, Ioan
Marcel Boloş, a declarat, la finalul
ședinței Executivului, că, prin
formarea completurilor specializate

pe judecarea proceselor referitoare
la achizițiile publice, vor fi eliminate
întârzierile care au loc în
implementarea proiectelor de
investiții. „Începând de la data intrării
în vigoare a OUG, aceste completuri
se vor ocupa, cu prioritate, de
judecarea cauzelor care, astăzi, se
află pe rolul instanțelor de judecată.
Totodată, s-a instituit o disciplină la
nivelul celor care sunt responsabili
de procedurile de achiziție publică,
a adăugat ministrul Fondurilor
Europene. „Ca exemplu, dacă la
Agenția Națională de Achiziții
Publice se întârzie avizul conform,
cerut pentru documentațiile de
atribuire depuse de beneficiar,
acționează avizul tacit și aprobarea
documentației va avea loc chiar
dacă acest aviz nu a fost emis în
termen de către Agenția Națională
de Achiziții Publice. Astăzi, cei care
au calitate de beneficiari și de
autoritate contractantă trebuie să
respecte duratele de evaluare a
ofertelor, pentru că sistemul de
sancțiuni care va intra în vigoare o
dată cu ordonanța de urgență îi va
duce la plata unor amenzi pe care le
va putea aplica ANAF”, a explicat
Ioan Marcel Boloş, fără a preciza
cuantumul acestora.
PUBLICITATE
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DACIA – PESTE 736.000 DE VEHICULE,
ÎN 2019
Pe o piață românească tot mai
concurențială, Dacia a încheiat
anul 2019 cu vânzări în
creștere, respectiv 736.570 de
vehicule, dintre care 581.543
de unități în Europa (statele UE
+ EFTA), cu o consolidare a
prezenței sale în toate
segmentele. În România,
producătorul autohton a livrat
în total 55.463 de mașini, față
de 54.593 în 2018. Aproape
45% din totalul vehiculelor noi
cumpărate, în anul 2019, prin
acest program, numit generic
„Rabla”, au purtat marca
Dacia. Logan berlină rămâne
cel mai bine vândut autoturism
pe piața autohtonă, cu 20.433
de vehicule livrate în 2019. Un
succes completat de cel al
modelului Logan MCV care,
cu 4.096 de unități vândute,
rămâne break-ul preferat al
românilor. Duster și-a
menținut poziția de lider
detașat în segmentul SUV, cu
12.795 de unități vândute, din
care 70% în configurație 4×4.
O performanță foarte bună a
înregistrat și modelul

VEHICULELE
„ALTERNATIVE” CRESC
ÎN POPULARITATE

În 2019, cererea de vehicule cu
propulsie alternativa (AFV) a
continuat să crească, în UE,
menținând trendul pozitiv înregistrat
anterior. Astfel, înmatriculările AFV
au crescut cu +42,9% comparativ cu
2018, fiind înmatriculate în UE 1,6
milioane de vehicule noi cu
propulsie alternativă, însemnând
10,5% din totalul înmatriculărilor de
vehicule noi. În 2019, în UE:
• Vehiculele full electrice (ECV):
290.923 de unități, + 93,8% față de
2018, 1,9% din totalul
înmatriculărilor de vehicule noi.
• Vehicule hibride (HEV+PHEV):
peste un milion de unități, 7%.
• GPL și GNC: 255.959 de unități,
1,7% din total.
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Sandero, ale cărui vânzări au
ajuns la 11.799 de unități, față
de 10.218 în anul precedent. În
mod remarcabil, versiunea
cea mai accesorizată,
Stepway, a reprezentat
aproape 80% din volumele
livrate. Cu 2.523 de unități
vândute, Dokker a reușit în
2019 cele mai bune vânzări de
la lansarea sa pe piața din
România, în timp ce Lodgy
(1.056 de unități), a rămas lider
în segmentul monovolumelor.
Vânzările totale ale mărcii
Dacia (România, plus piețele
internaționale) au atins, anul
trecut, 736.570 de unități. În
Europa (statele UE + EFTA),
Dacia a comercializat 581.543
de autoturisme, și figurează
pe locul al 13-lea în
clasamentul celor mai vândute
mărci.

• Cererea de AFV a înregistrat
creșteri semnificative în: Germania
(+74,6%), Marea Britanie (+42,9%),
Spania (+39,65%) și Franța
(+25.9%).
• ECV: Țările de Jos – 67.695 de
unități (+155,7% comparativ cu
2018), Germania – 63.491 (+75,3%)
și Franța – 42.764 (+37,6%).
În Romania, în 2019, au fost
înmatriculate 1.506 vehicule
electrice noi (+148,9% față de 2018)
și 7.467 hibride (+94,2%).

PARTENERIAT PENTRU
PREGĂTIRE ÎN
DOMENIUL AUTO

Dumitru Chirleșan, rectorul
Universității din Pitești (UPIT),
și Gabriel Sicoe, președintele
ACAROM, au semnat un acord de
parteneriat al cărui obiectiv principal
este conjugarea eforturilor pentru

adaptarea procesului educațional al
studenților la evoluțiile din industria
auto, în speță cea din zona Argeș.
Se așteaptă ca rezultatul
parteneriatului să fie creșterea
nivelului de pregătire, în special cea
practică, a absolvenților UPIT și o
angajabilitate ridicată a acestora la
Dacia și la companiile cu profil auto
din această regiune. Colaborarea
vizează, printre altele: programele
de învățământ, creșterea duratei și a
calității practicii studenților în
producție, modernizarea
laboratoarelor de practică și
implementarea conceptului de
învățământ dual universitar, la UPIT.

MERCEDES
PROMOVEAZĂ EDUCAȚIA
PRIN SPORT

Mercedes-Benz România, cu
sprijinul Fundației Camelia Potec,
derulează „I Swim. What’s your
superpower?”, un proiect dedicat
educației prin sport, în cadrul căruia
40 de copii din București și Ploiești
beneficiază de cursuri de înot.
Cursurile se desfășoară în perioada
ianuarie-martie 2020, sub
îndrumarea Cameliei Potec,
campioană olimpică la natație și
ambasador Mercedes-Benz în
România, și a echipei sale de
instructori, la Complexul Sportiv
Național „Lia Manoliu” din București,
respectiv Bazinul Olimpic Vega din
Ploiești. Copiii, cu vârste cuprinse
între 5 și 13 ani, provin de la Școala
Gimnazială nr. 40 din București și
Organizația Umanitară Concordia
din Ploiești. Aceștia au primit
abonamente la bazinele de înot și
echipamentele necesare
desfășurării cursurilor. Transportul
este asigurat, pe toată durata
desfășurării proiectului, de două
autovehicule Mercedes-Benz
Sprinter. Proiectul „I Swim. What’s
your superpower?” continuă seria
de inițiative Mercedes-Benz
România dedicate promovării și
sprijinirii înotului. Din 2014,
Mercedes-Benz este partener al
Federației Române de Natație și
Pentatlon Modern și susținător al
competițiilor naționale și
internaționale organizate de
instituție.
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ACTUALITATE

PACHETUL MOBILITATE 1

Spațiul
variantelor
Aflat într-o fază finală, Pachetul Mobilitate 1 va deveni, o dată
ce va fi adoptat de Parlamentul European, un fapt și va fi
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Iar acest lucru
s-ar putea întâmpla într-un viitor relativ apropiat. Cum va
arăta, însă, acest viitor?

R

ecapitularea, pe scurt, a amendamentelor valabile la
finalul anului 2019 arată în felul următor.
Privind Regulamentul 561/2006:
• Va fi posibil să se efectueze două perioade de repaus
săptămânal reduse, în două săptămâni consecutive, cu
condiția să se compenseze până la sfârșitul celei de-a
treia săptămâni care urmează săptămânii în care s-a redus
repausul săptămânal.
• Conducătorii auto, la cererea lor, se pot întoarce acasă
înainte de sfârșitul fiecărei celei de-a treia săptămâni (cel
mai probabil pentru a efectua un repaus săptămânal normal
sau un repaus săptămânal normal căruia i se adaugă compensarea repausului săptămânal redus).
• Repausul săptămânal normal (45 ore) petrecut în cabină rămâne, în continuare, interzis.
Privind Regulamentele 1071/2009 (accesul la piața de
transport) și 1072/2009 (efectuarea transportului internațional de marfă-cabotaj):
• Se pot realiza 3 operațiuni de cabotaj în 7 zile, cu o
perioadă de 4 zile de „cooling-off“ (în interiorul celor 4 zile
de „cooling-off“ nu se pot efectua operațiuni de cabotaj în
același stat, cu același autovehicul).
• Întreprinderile vor avea obligația să își aducă vehiculele
în țara unde sunt înmatriculate cel puțin la fiecare 8 săptămâni (nu se precizează durata de staționare a acestora
pe teritoriul țării unde a fost înmatriculat vehiculul).
Privind Directiva detașării 71/1996:
• Regulile detașării se vor aplica pentru operațiunile de
cabotaj și transporturile rutiere internaționale, cu exceptarea
tranzitului și a transportului bilateral.
Pregătirea și implementarea amendamentelor în companiile de transport ar trebui să fie deja în faza de start
procedural, clienții informați referitor la obligativitatea de
„cooling-off”, dar, cel mai important, și despre aducerea vehiculelor în țara unde sunt înmatriculate cel puțin la fiecare
8 săptămâni, pachetul de mobilitate garantând astfel, eliminarea, accesului facil în activitatea de transport intracomunitar și nesiguranța în viitorul companiilor de transport
deja existente, începând cu jumătatea anului 2020.
Dar cum arata viitorul începând cu jumătatea anului?

Cristina Radu

Conducători auto mai fericiți?
Aducerea vehiculelor în țara unde sunt înmatriculate
cel puțin la fiecare 8 săptămâni va oferi conducătorilor auto
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Forwarderi
mai fericiți?
Cei responsabili de flotele comunitare vor intra in bucla
ratei fantastice de succes în planificarea variabilelor: Șofer,
Vehicul, Țară de înmatriculare, Locație de încărcare, Locație
de descărcare, Timp de tranzit, Program de condus.
Cei responsabili de planificarea încărcărilor către spațiul
vestic de trafic intracomunitar vor beneficia de reduceri
nesperate și disponibilități ale transportatorilor care, până
în 2019, existau doar în reviste de specialitate.

Beneficiari mai fericiți?
Dacă marfa beneficiarilor se adresează piețelor precum
România, Țările Baltice sau Polonia, state furnizoare de
flote recunoscute în comunitatea europeană, aceștia vor
fi surprinși de o disponibilitate și o capacitate nefirești.
Restul beneficiarilor din traficului comunitar și, implicit, volumele majoritare ale pieței comunitare Germania, Belgia,
Țările de Jos, Italia, Austria vor susține prin costuri transpuse
valoarea de înlocuire a unui camion și a șoferului, întorși
în țară în același mod în care susțin mai mult decât costul
unui singur șofer.

Proprietarii companiilor de
transport mai fericiți?
După investiții în soft-uri de planificare și program de
condus, prestabilirea și planificarea orarelor lunare de
întoarcere ale conducătorilor auto în țară, detașarea sau
delegarea în țările comunitare și plata diurnei în funcție de
țară. După investiții în microbuze de transfer, contracte cu
linii aeriene, contracte de cazări în vest. După suplimentarea
capacității de transport, pe toată perioada de absență a camionului și conducătorului auto întors în țara de înmatriculare
sau la cerere. După negocierea contractelor de import și
export nou apărute în portofoliul de servicii al companiei de
transport... asumându-și citirea beneficiilor enumerate de
eventuala aprobarea a pachetelor de mobilitate, proprietarii
companiilor de transport vor descoperi că spațiul variantelor
este mult mai mic decât fericirea profitului investit într-o flotă
comunitară și se vor întoarce în țara de înmatriculare definitiv...
Cristina RADU
director transport internațional
KLG Europe
c.radu@ro.klgeurope.com

Lupta
continuă...
până la
final
Strategia FORT este aceea de
a colabora cu celelalte state din
est, până la momentul final –
publicarea Pachetului Mobilitate 1
în Jurnalul Uniunii Europene.

„V

om menține, până atunci, presiunea. Nu
putem afirma că această strategie dă
rezultate, însă eficiența ei este strict legată
de atitudinea celor care ne reprezintă la nivel european”,
ne-a declarat Augustin Hagiu, președintele FORT. „Nu
ne putem muta cu patronatul la Bruxelles și nici colegii
din Bulgaria sau Polonia nu își permit acest lucru, dar ne
concentrăm și comunicăm cu europarlamentarii noștri și
cu comisarul european pe transport, Adina Vălean. Aici
se duc războaiele, iar în ultima discuție avută cu europarlamentari români ni s-a spus că mai este nevoie de
8 voturi. Nu știm, însă, cum și de unde ar putea fi atrase”,
a continuat el.
Din punctul FORT de vedere, nu poate exista niciun
fel de strategie de după Pachetului de Mobilitate 1. „Nu
vom încuraja firmele românești să se relocheze în alte
state europene. O asemenea strategie înseamnă cel mult
o rețetă de supraviețuire, avantajele competitive fiind
anulate. Este aberant să faci business în pierdere”, a subliniat președintele FORT, apreciind că, în condițiile Pachetului de Mobilitate 1, nu mai merită să fii transportator
cu firmă înregistrată în România și să lucrezi în Europa.
Dar, în aceeași măsură, nu merită să te muți cu totul
într-un stat din vest, din cauza costurilor foarte mari și
condițiilor destul de grele.

ACTUALITATE

români oportunitatea de a vizita Polonia, Țările Baltice și
România, vor aștepta în țara de înmatriculare în funcție de
durata de staționare impusă de la 1 până la x zile, vor încărca spre vest, în funcție de disponibilitatea exportului,
de la 1 până la x zile și vor tranzita în 3-4 zile. 8 săptămâni
de muncă, plus alte 2 săptămâni minim, dacă rata succesului în planificarea variabilelor: Șofer, Vehicul, Țară de înmatriculare, Locație de încărcare, Locație de descărcare,
Timp de tranzit, Program de condus va fi de 100%.
La cerere, conducătorii auto se pot întoarce acasă înainte de sfârșitul fiecărei celei de-a treia săptămâni, pentru
a efectua un repaus săptămânal normal sau compensarea
repausului. Se vor întoarce acasă și la fiecare 8 săptămâni,
dar cu venitul diminuat considerabil în țară sau la întoarcerea în țară, deoarece regulile detașării nu se aplică tranzitului și transportului bilateral.
În cele 2 sau 3 săptămâni, vehiculul și conducătorul
auto vor fi înlocuite de un alt vehicul și de un alt conducător
auto, în cazul în care beneficiarul contractului de transport
nu va accepta liniștit respectarea impunerilor guvernelor
statelor membre.

Plată egală
la muncă egală
„Singura strategie pe extern este aceea de a cere
guvernanților noștri și Parlamentului român aplicarea principiului «plată egală la muncă egală»: oră efectiv lucrată
și salariu minim și intervenție pe ceea ce înseamnă dumpingul social pe care îl practică, în general, multinaționalele,
în România, utilizând resursă umană din țara noastră.
Reprezintă singura modalitate prin care puteam evita aberațiile Pachetului de Mobilitate 1. Din păcate, nu avem
curajul necesar, iar luptele interne politice fac imposibilă
stabilirea unei strategii naționale coerente”, a mai precizat
Augustin Hagiu. În opinia președintelui FORT, nu sunt
șanse ca prevederile Pachetului Mobilitate să se „îmblânzească”. Iar cea mai gravă prevedere este legată de
pachetul Roma 1. Astfel, dacă ai un client într-o țară cu
care realizezi cel puțin 10% din cifra de afaceri a companiei, plătești toate taxele la nivelul țării respective. În plus,
trimiterea camioanelor acasă ne amintește de vremea
CEMT-urilor... poate chiar mai rău. (Radu BORCESCU)
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Înainte și după
Pachetul Mobilitate 1
Prevederile Pachetului Mobilitate 1 sunt atât de radicale, încât
amenință să afecteze întreaga industrie a transportului la nivel
European. Nu sunt puțini cei care vorbesc despre o etapă complet
diferită – cea de după intrarea în vigoare a actului normativ – și nu
lipsesc nici cei care consideră că acesta va fi „un capăt de linie”.
Bineînțeles, este o exagerare și deja sunt luate în calcul diferite
alternative. Un proiect interesant îl reprezintă platforma
Truckeralliance, inițiată de Vladimir Ivanov, un român stabilit în
Germania și cu o experiență importantă în zona transporturilor.
Ziua Cargo: De ce ați
inițiat proiectul
Truckeralliance?
Vladimir Ivanov: Lucrez de 30
ani în Germania, unde am emigrat
imediat după Revoluția din 1989. Din
1996, am lucrat în sectorul transporturilor, primii ani ca șofer și, apoi, după
terminarea unei școli de management,
am ocupat diferite posturi de conducere în firme de transport și expediție.
Am acordat o mare atenție Pachetului Mobilitate 1 încă de la demararea
discuțiilor și, la fel ca multor altor oameni, mi-a lăsat un gust amar. Uniunea Europeană a adus multe beneficii
țărilor din est, însă, în același timp,
economiile acestora au devenit dependente/captive. Iar forța de muncă
ieftină și piața de desfacere au reprezentat și reprezintă în continuare
avantaje ale firmelor occidentale. Pachetul Mobilitate 1 arată că s-a atins
punctul în care firmele din est nu mai
sunt bine văzute în vest.
Firmele românești au fost obligate
să se adapteze la regulile economiei
de piață, să investească în tehnologiile
moderne, să respecte normele apărute, să investească constant în înnoirea parcului...
O dată aliniate la cerințele UE,
companiile românești se puteau aștepta la tarife de transport asemănătoare
cu cele practicate în cazul transportatorilor din vest, însă, în general, au
rămas mult mai scăzute.
Forța calificată de muncă reprezintă principala problemă, în Europa.
Pachetul Mobilitate 1 a fost conceput
pentru a avantaja firmele din vest

„Cred în ceea ce fac și cred în
oamenii din România și este
dorința mea de a schimba ceva și
a arăta că planul de a transfera
către vest forța de muncă din
România poate fi împiedicat.”
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exact la acest capitol. Pachetul Mobilitate 1 va afecta toate firmele de transport, inclusiv pe cele foarte mari. Însă
acestea au avantajul că au, deja,
structuri create în țările vest europene.
Ținta proiectului pe care l-am
demarat este aceea de a ajuta
firmele cu flote mici, de sub
20 de camioane, să treacă
peste impasul adus de
această lege. Aceste firme nu
au capacitatea de a opera din
Germania într-un mod care să
le asigure, în continuare,
profitabilitatea. Alianța pe care
am gândit-o îi va susține în
momentul în care intră în
vigoare pachetul legislativ.
Cum va funcționa
Trukeralliance?
Întoarcerea camioanelor acasă și
necesitatea de a avea o pondere mare
din cifra de afaceri în țara de proveniență sunt aspecte care vor afecta
activitatea majorității companiilor de
transport românești care realizează
operațiuni intracomunitare și de cabotaj. Iar volumul de mărfuri din România
nu poate acoperi necesitățile flotei
intracomunitare, pentru a respecta
prevederile pachetului legislativ. În
plus, apar acele perioade de cooling
off care, de asemenea, vor determina
costuri importante. Iar o simplă ieșire
peste graniță a camionului nu va mai
fi admisă, din punct de vedere al cabotajului. Dincolo de costurile implicate
de deplasarea camionului (posibil fără
marfă), va implica și eforturi semnificative de coordonare a flotei.
Pentru firmele mici, deschiderea
pe cont propriu a unei societăți comerciale în Germania nu reprezintă o opțiune viabilă. Pur și simplu, costurile
sunt prea mari.
Soluția gândită de mine oferă posibilitatea ca transportatorii să intre în

Vladimir Ivanov,
inițiator platformă
Truckeralliance:
„În cadrul Truckeralliance, fiecare
firmă are propriul cont bancar și
alianța facturează către membri
doar costurile administrative.”

această alianță, care este structurată
ca un GmbH & Co. KG.
Discutăm de o societate cu
răspundere limitată, în care
fiecare dintre firmele care
intră nu trebuie să aibă un
aport la capitalul social
(acesta este de 25.000 de
euro, în Germania).
În plus, o firmă care accesează această alianță are posibilitatea ca, în
perioada până la intrarea în vigoare a
prevederilor Pachetului Mobilitate 1,
să acumuleze un istoric. Astfel, activitatea va putea continua fără piedici,
la intrarea în vigoare a actului normativ.
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Ce costuri va implica
aderarea la platformă?
Cuantumul cotizației este legat de
numărul de membri. Calculele realizate arată un cost lunar pentru funcționarea alianței de aproximativ 20.000
de euro. La o flotă totală de 100 de
camioane, fiecare membru ar trebui să
plătească 200 de euro pe lună pentru

fiecare camion. Pe măsură ce numărul
membrilor va crește, cotizația lunară
se va diminua. Și apar și alte oportunități.
Un avantaj este legat de propria
mea experiență pe piața de profil din
Germania. Am demarat, deja, discuții
cu potențiali clienți de transport, care
sunt interesați să colaboreze cu această alianță. Practic, ținta este
aceea de a accesa clienți mai buni,
cu tarife de transport mai mari.
Având deja funcțională această
entitate, un eventual transfer al flotei
(înmatricularea acesteia în Germania)
se va realiza mult mai repede și fără
dificultăți. În plus, nu va exista problema lipsei de istoric a firmei, pentru a
obține un leasing.
Bineînțeles, orice membru se poate desprinde, atunci când dorește, din
alianță, pentru a funcționa pe cont
propriu.
Faptul că banii vor trece prin
acest GmbH va genera costuri
infime legate de taxe și
impozite, având în vedere că
nu generează profit și nu
există mulți angajați.
În Germania, nu se percepe impozit pe venit, ci pe profit. Iar eventualele
probleme ale unui membru al alianței
nu pot afecta activitatea celorlalți. Această structură juridică asigură fiecărui acționar o răspundere limitată la
aportul la capitalul social. De altfel, sunt
foarte multe entități economice în
Germania care utilizează acest sistem.
Singurul care răspunde cu averea proprie este managerul general, adică eu.

Ce alte avantaje pot avea
membri alianței?
Membrii alianței vor putea avea
acces inclusiv la contracte care implică
cabotaj în Germania, închiriind camioanele proprii (leasing) de la SRL
românesc necesare către alianță, iar
șoferii vor fi angajați pe firma din
Germania. Legea din Germania permite acest lucru, iar activitatea firmei
din România nu este afectată. Costurile suplimentare legate de salarizarea
șoferilor nu ar trebui să reprezinte o
problemă, în condițiile în care tarifele
de transport în interiorul Germaniei
sunt la un nivel corespunzător.
Mai mult decât atât, existența unui
sediu real și stabil în Germania reprezintă un alt avantaj care nu trebuie
minimizat. Astfel, ai posibilitatea de a
stabili întâlniri de afaceri la propriul
sediu, fiecare firmă din alianță având
un birou (comun) la dispoziție. De asemenea, consultanța juridică, serviciile
de contabilitate și marketingul puse
la dispoziție de alianță sunt aspecte
importante.
Sunt 50-60 de mii de camioane
românești zilnic care operează în
Europa. Nu toate firmele au interese
legate de Germania, însă platforma
pe care am gândit-o poate reprezenta
un exemplu ce poate fi adaptat și
pentru alte țări europene.

ACTUALITATE

Cum își vor desfășura
activitatea firmele de
transport până la intrarea
în vigoare a prevederilor
noului act normativ?
Pe perioada de până la intrarea
în vigoare, firma de transport va opera,
ca și până acum, din România, având
posibilitatea să redirecționeze comenzile (sau doar o parte dintre acestea)
prin entitatea germană, pentru că
dispune în cadrul alianței de propriul
cont bancar și de servicii de contabilitate. Poate să încaseze, să facă plăți
și viramente și este singurul care are
acces la respectivul cont.
Fiecare firmă își va plăti cota parte
din cheltuielile de administrare către
această alianță. Peste această alianță
există un „acoperiș” care este un
GmbH german.
Practic, entitatea din Germania va
fi asemănătoare unui partener pentru
firma din România. GmbH-ul primește
comenzile, care sunt redirecționate
către SRL. Astfel, încasările intră inițial
în contul SRL-ului membru din firma
germană.
Un alt avantaj este faptul că firmele
românești nu trebuie să aibă niciun
angajat în Germania.

Cum vor arăta lucrurile în
faza 2 – după intrarea în
vigoare a prevederilor
Pachetului Mobilitate 1?
Atunci când va intra în vigoare Pachetul Mobilitate 1, atât flota cât și șoferii
vor opera pe societatea din Germania.
Însă clienții pot transmite comenzile
către firma din România, care va plăti
ulterior entitatea din Germania. Astfel,
SRL-ul devine casă de expediții pentru
GmbH, iar structura de administrare a
firmei este păstrată în România.
Sunt evitate, astfel, costurile legate
de întoarcerea acasă a camionului,
precum și perioadele de cooling off.
Este o soluție simplă și singurul
lucru de care avem nevoie este să ne
așezăm împreună la o masă cât mai
mare, pentru a pune bazele acestei
colaborări.
Am avut, deja, discuții cu firme de
transport românești și există mult interes pentru acest proiect, pe care îl
vom demara după ce vom avea o flotă
cumulată de 100 de camioane. Astfel,
costurile pentru fiecare membru vor fi
destul de mici și, totodată, vom putea
avea o bază credibilă, pentru a demara discuții cu clienți importanți din
Germania și vestul Europei.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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TRANSPORTUL EXPRES CAUTĂ PUNTEA ÎNTRE
LEGISLAȚIA ÎN SHIMBARE ȘI PIAȚA ÎN RESTRUCTURARE

PIAȚĂ ȘI COMPANII

Există echilibru?
Afacerea de transport expres se va mula întotdeauna pe
modificările și transformările care survin în industria auto, de care
este strâns legată și în „sânul” căreia și-a găsit mediul propice de
dezvoltare. Segmentul trece printr-o schimbare de abordare și de
strategie, care generează o oarecare stare de incertitudine, dar și
un suflu nou.

I

ncertitudinea a slăbit motoarele și
ritmul specific transportului expres. Urgența nu mai e atât de
„urgentă”, iar clienții s-au îndreptat înspre transportul cantităților mici, nu în
regim expres neapărat!
Mai există două ramuri ale economiei care necesită un volum mare de
transport urgent: industriile aeronautică
și aeroporturi, respectiv cea high-tech.
Ambele domenii transportă mărfuri de
valoare ridicată, fie că este vorba de
piese sau de produs finit, iar întârzierea
nu este o opțiune.

Conjunctura
influențează
urgențele
Conjunctura economică influențează, în același timp, transportul expres. În perioada de creștere, cererea
este mare, pentru ca volumul să se
reducă în timpul declinului economic.
Cu toate acestea, în timpul crizei
care a debutat în anul 2008, trendul
a fost unul opus, pentru că firmele
producătoare își creaseră stocuri de
marfă la care au renunțat pentru a debloca cash-flow-ul. În acea perioadă,
au început să comande strict ceea ce
aveau nevoie.
Deși celelalte industrii nu sunt
interconectate în aceeași măsură cu
transportul în regim de urgență pre-

cum cele trei enumerate mai sus, cererea se manifestă în momentul când
apar erori în lanțul de producție de la
comenzi, sau cerere foarte mare și
rapidă a produselor de la furnizori,
către clienții finali.

Iulia
Hribal

Suntem într-o nișă unde
așteptările clienților sunt cele
mai ridicate.
Siguranța și punctualitatea nu sunt
doar niște cerințe într-o comandă de
transport, ci reprezintă cartea de vizită
a oricărei companii din domeniu.
Grupul Logistic Atlas a reușit, în ultimii 12 ani, să crească de la o mașină
de 3,5 t, la peste 500 de mașini proprii
și subcontractate, devenind, o multinațională românească, după deschiderea
birourilor Viena (Austria), Vigo (Spania), Barcelos (Portugalia), Stuttgart și
Mannheim (Germania), care au creat
premisele necesare pentru abordarea
unei strategii de expansiune continuă.

Un context diferit
Pachetul Mobilitate 1 va schimba
transportul expres și modul în care
acesta va opera.
Pentru păstrarea timpilor de tranzit, vor trebui create hub-uri de transbordare a mărfurilor, care vor genera
costuri suplimentare. Acestea se vor

răsfrânge asupra costurilor pe care le
va suporta clientul final, ceea ce se
va traduce în strategia lor de stocuri.
Chiar dacă încă discutăm ipotetic,
adoptarea Pachetului Mobilitate 1 va
avea, cu siguranță, un efect asupra
transportului expres.
Dacă, acum doi ani, experimentam
situații în care clienții ne solicitau 12
mașini cu urgență maximă, acest lucru
nu se mai întâmplă. Cauza ține, probabil, de reducerea comenzilor din industria de auto, din cauza scăderii cererii din piață și așteptării noilor variante
electrice sau hibride.
Ca urmare a diminuării volumelor,
prețurile au devenit mai importante
decât serviciul, sănătatea afacerilor
de transport fiind afectată, în acest
context.
Până la o redresare a pieței,
vor supraviețui doar firmele
cu potențial financiar cel puțin
mediu, care vor reuși să
susțină inclusiv pierderile.
Este valabil atât în România,
cât și în afara ei.
Există schimbări în aceasta piață,
dar realizarea lor se va face în timp,
nu de pe o zi pe alta. Vom asista, probabil, la o modificare de strategie, în
ideea în care, dacă nu mai există ur-

14

.............................................................................................................................................. februarie 2020

Transportul expres va exista
și în ciuda adoptării
Pachetului Mobilitate 1.
Ne adaptăm activitatea prin constituirea de hub-uri de transbordare de
marfă, prin dezvoltarea acestui segment auxiliar al transportului. Suntem
conștienți că nu oricine va putea să
se adapteze sau sa aibă acces la el,
iar firmele mici vor trebui să intre sub
aripa unora mai mari, care le vor facilita accesul. De asemenea, trebuie să
ținem cont de echiparea mașinilor cu
tahograf, care, cel mai probabil, se va
putea face doar la cele de generație
nouă. În acest context, cei care dețin
mașini vechi nu vor mai putea face
acest tip de transport, ceea ce va genera o altă triere a firmelor.
Există șanse ca transportul de
2,8 tone să se dezvolte mai
mult decât în prezent, pentru
mărfurile cu adevărat urgente,
dar fără volum.
Pentru mărfurile normale, ambalate pe europaleți, se vor utiliza ca și
până acum mașinile de 3,5 tone.
Încercăm să ne păstrăm calmul în
ceea ce privește următoarea perioadă
și să luăm măsuri proactive. În timpul
Târgului de Transport de la München,
echipa Atlas Express & Logistic a stabilit câteva relații interesante în Europa,
în tot ceea ce înseamnă spațiile de
depozitare și de transbordare a mărfii
în traseu. De asemenea, am decis să
ne cocentrăm 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 automotive.
Încercăm sa creăm un portofoliu
de clienți care să nu aibă de a face cu
industria auto și care să ne ofere stabilitate, pe termen scurt și mediu. Pe
termen lung, suntem convinși că tot
sectorul automotive va fi cel care va
utiliza cel mai mult transportul expres.

Soluții colaterale
Grupul Logistic Atlas a dezvoltat nișa
de curățare a ambalajelor pentru au-

Proiecte de referință
• Transportul echipamentelor de
filmare pentru serialul Game of
Thrones în Irlanda de Nord, Spania
și Croația
• Transportul pieselor de schimb
pentru cursa de Formula 1 de la
Barcelona, din anul 2007, pentru
monoposturile McLaren și Renault
• Transportul echipamentelor
Echipei Naționale de Fotbal a
Portugaliei pentru meciurile de la
Tallinn, din Estonia, Zagreb, din
Croația și Helsinki, din Finlanda.

tomotive, achiziționând o mașină specializată și performantă, pentru ca, în 2021,
să investim într-o mașină de ultimă
generație, ce va curăța, cu ultrasunete,
componente folosite în industria auto.
Provocările în această nișă a
transportului vor veni tot din aceasta
industrie, așteptând ca niște spectatori
următoarele mișcări, economice și politice (în special cele privind Brexit-ul).
Sunt mulți clienți care au luat în calcul
relocarea producției din Marea Britanie
într-una din țările membre ale Uniunii,
pentru a evita eventuale taxe vamale.
Lipsa predictibilității nu ne
permite să putem oferi prețuri
pe termen lung, pentru clienții
britanici sau care transportă
marfă din și spre Regatul Unit.
Irlanda deși rămâne în Uniunea
Europeană, va simți din plin aceste
modificări, pentru că tranzitul de pe
Continent se va efectua acum printr-o
țară terță iar mărfurile vor trebui să
tranziteze Regatul Unit respectând
toate formalitățile vamale necesare.
Cea mai mare problemă ar putea
consta în necesitatea obținerii de vize
pentru cetățenii Uniunii Europene pentru a intra pe teritoriul britanic, ceea
ce ar pune șoferii care astăzi tranzitează Canalul Mânecii sau Marea
Nordului în situația de a merge la ambasade, pentru solicitarea lor.

Oportunitățile apar
în fiecare zi
Chiar dacă, în momentul de față,
nu știm, în mod exact, ce va urma, ne
luăm în calcul toate scenariile posibile
și suntem pregătiți pentru toate schimbările care pot să apară în domeniul
transporturilor la nivelul Europei, indiferent de nevoile și așteptările clienților, în perioada următoare.
Oportunitățile apar în fiecare zi,
industria transporturilor fiind un organism viu. Trebuie doar să profiți de
fiecare dintre ele sau să le valorifici
în favoarea ta.

Se tot vorbește de criza șoferilor,
dar în segmentul de 3,5 tone nu am
simțit puternic 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. Atuuri pe care contăm în relația
cu șoferii țin de nivelul de plată, de
respectul acordat în calitate de colegi,
dar și de încercarea de a respecta cât
se poate de mult condițiile de muncă
și de odihnă. Sunt lucruri care atrag
după ele respectul reciproc din partea
conducătorilor auto. În plus, mașinile
nu sunt mai vechi de 3 sau 4 ani, iar
la detaliile tehnice nu facem rabat.
Telematica reprezintă o soluție de
viitor în gestionarea proactivă a operațiunilor de transport.
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. Iar, în transportul expres, acest lucru devine foarte
important. De asemenea, în situațiile
în care vom fi nevoiți să apelăm la
transbordări de marfă, sistemul telematic va fi crucial. O planificare și o
sincronizare a mașinilor, în acest sens,
vor fi extrem de importante 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.

PIAȚĂ ȘI COMPANII

gență, firmele de transport expres se
vor putea concentra mai mult pe coload-uri, astfel încât să nu simtă considerabil reducerea de preț. De asemenea, firmele de comerț online și de
coletărie folosesc tot mai mult acest
gen de transport, din dorința de a livra
clienților finali comenzile în cel mai scurt
timp. Transferul mărfurilor între aeroporturi reprezintă, de asemenea, o variantă. Soluții există și vor exista, dar nu
se vor materializa de pe o zi pe alta.

Majorările de costuri
trebuie transferate
către clientul final
Ca firmă de prestări de servicii, nu
vom putea să absorbim majorările de
costuri generate de schimbările legislative sau ale contextului politic internațional. Piața va impune acest transfer înspre clienții finali. Dacă ne vom
strădui să absorbim aceste costuri,
vom face rabat de la calitate.
În concluzie, deși nu cred că suntem în măsură să dăm sfaturi și 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 înseamnă să ne facem rău singuri.
Trebuie fim atenți și uniți în fața
schimbărilor!
Iulia HRIBAL
director general Atlas Express & Logistic
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Un român,
președinte
al IRU
După trei ani în care a fost vicepreședinte al International Road
Union (IRU), Radu Dinescu, secretar general al UNTRR, a fost ales,
în unanimitate, președinte al IRU, o uniune reprezentată în
100 de state, la nivel internațional. Am încercat să aflăm ce a stat
în spatele acestei premiere, dar și cum va arăta discursul lui
Radu Dinescu, în noua calitate.
Ziua Cargo: Cum ați
fost ales președinte
al IRU?
Radu Dinescu: Alegerea mea
ca președinte IRU este rezultatul celor
peste 22 de ani de activitate ca membru în cadrul acestei uniuni și al unei
experiențe aprofundate a sectorului
de transport rutier. În calitate de membru al Președinției Executive IRU din
2012, am reprezentat Consiliul de
Transport Persoane IRU în perioada
2012-2015 și, ulterior, am fost vicepreședinte IRU și președinte al Consiliului
de Transport Marfă IRU, în perioada
2016-2019. Am avut deosebita onoare
de a fi ales în unanimitate ca președinte IRU de către membrii uniunii la Adunarea Generală din 8 noiembrie 2019,
care a avut loc la Geneva.
Este pentru prima dată
în care un român se află
într-o astfel de poziție.
Ce înseamnă pentru
România acest lucru?
Da, este pentru prima dată când
un român deține o poziție atât de prestigioasă în cadrul IRU. Alegerea mea
în funcția de președinte IRU este o
mare onoare nu numai pentru mine,
ci și pentru România și industria de
transport rutier din țara noastră.

Cu toate că numirea mea este,
cred, o sursă de mândrie
pentru țară, sectorul
transportului rutier ar trebui
privit ca un întreg, fără
preferințe geografice.
La IRU, ne concentrăm eforturile
pe identificarea celor mai bune practici

16

Radu Dinescu

la scară globală atunci când este necesară soluționarea problemelor din
industrie. În lumea interconectată de
astăzi, cooperarea cu toate părțile interesate este esențială.
Putem vorbi despre
o influență mai mare
în zona discuțiilor
privind Pachetul
Mobilitate 1?
Trebuie avut în vedere faptul că
IRU este asociația globală a industriei
de transport rutier, conducând mobilitatea durabilă a oamenilor și mărfurilor pe toată planeta. Uniunea își desfășoară activitatea în peste 100 de
țări, în care oferim soluții pentru o mobilitate mai bună, la nivel global, sprijinind comerțul, creșterea economică,
locurile de muncă, siguranța, mediul
și comunitățile.

În ceea ce privește Pachetul Mobilitate 1, cel mai important este să lucrăm împreună pentru atingerea unor
obiective comune și armonizate, ținând
cont de toate părțile interesate ale
industriei de transport rutier. Asigurarea unor reguli mai simple, mai aplicabile și armonizate pentru sectorul transportului rutier pe teritoriul UE rămâne
o prioritate importantă, continuând, în
același timp, Foaia de parcurs UE
pentru un spațiu european unic al transporturilor, garantând libertatea de circulație în UE și susținând obiectivele
de decarbonizare ale acesteia.
Care sunt zonele la care
ar trebui transportatorii
români (de marfă
și persoane) să fie
atenți în următoarea
perioadă, pe lângă
Pachetul Mobilitate 1?
Având în vedere incertitudinea geopolitică și războaiele comerciale actuale care afectează transportul de
mărfuri, una dintre provocările cheie
pentru sectorul transportului rutier rămâne situația viitoare la frontiere.

Ca industrie, dorim să vedem
un aranjament cu privire la
accesul vamal și la piață care
să garanteze mobilitatea fără
probleme a mărfurilor,
vehiculelor și oamenilor,
permițând comerțului să se
desfășoare eficient, în
întreaga lume.
Un exemplu de evidențiat este
Brexit-ul, care va conduce, inevitabil, la
controale de frontieră de un anumit tip,
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așa că trebuie să fim deschiși la măsuri
care să atenueze această problemă.
Prin reducerea timpilor de așteptare și
accelerarea circulației la frontiere, sistemul TIR ar putea fi o parte majoră a
unei soluții post-Brexit, pentru a facilita
fluxurile comerciale la frontierele terestre
ale Regatului Unit al Marii Britanii.
Criza șoferilor este o altă provocare importantă, amenințând durabi-

litatea pe termen lung a industriei
transportului rutier, punând frâne comerțului global și încetinind creșterea
economică. Aceasta înseamnă că noi,
ca industrie, trebuie să colaborăm cu
guvernele și sindicatele pentru a aborda cauzele fundamentale ale problemei deficitului de șoferi, încurajând
mai multe femei și tineri să intre în
industrie, prin îmbunătățirea imaginii

Ce vă propuneți
din această
nouă poziție?
Cred în dialog, sustenabilitate și
solidaritate. Împreună, IRU și membrii
săi vor construi viitorul industriei de
transport rutier. Obiectivul meu major
în timpul mandatului este de a construi, pornind de la realizările IRU, în
ceea ce privește oamenii, prosperitatea și mediul, pentru a mă asigura
că industria se reunește ca un întreg.
Pe ce perioadă se întinde
actualul mandat?
Mandatul meu de președinte IRU
este de doi ani, începând cu data de
1 ianuarie 2020.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro
PUBLICITATE
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sectorului nostru. În acest context,
cerințele legale privind vârsta minimă
pentru ca tinerii să devină șoferi profesioniști ar trebui să fie redusă, pentru
a atrage talente mai tinere în industria
noastră, de la vârsta de 18 ani. Cercetările au arătat că nu există nicio corelație între vârsta șoferilor și accidente,
ci faptul că formarea profesională a
șoferilor este cel mai important factor.

ACTUALITATE

Povestea
canalului
Deși statisticile și comentariile (corecte, zic eu) ale multor oameni
de Stat arată că România evoluează la toate capitolele – politic,
social, nivel de trai și, chiar, infrastructură – până la urmă,
aproape ca un laitmotiv național, drumurile noastre ajung la un
canal – cu capac lipsă sau prost fixat.

D

estul de promițător arată și
strada din Tulcea unde un camion al companiei Com Divers
Auto Ro a trecut cu roata peste un canal. Și, de aici, începe o poveste ruptă
parcă din piesele lui Caragiale.
S-a întâmplat chiar la începutul
anului, într-o zi însorită de ianuarie, în
plină zi și cu un asfalt curat și uscat,
pentru că 7 ianuarie 2020 a semănat
cu o zi tipică de aprilie sau mai.
Pe o stradă cu trei benzi pe sens,
camionul companiei a trecut cu roata
peste o gură de canal. Capacul, nefixat, a lovit rezervorul camionului și
l-a fisurat, iar motorina a început să
curgă. Fiind o firmă care se respectă,
șoferul a anunțat compania și, totodată, a sunat la 112.
Doar că, uneori, ajutorul Statului...
mai bine te lipsești de el.

ISU – intervenție
„ca la carte”
„Șoferul a observat incidentul și a
luat măsuri deîndată, apelând 112 și
explicând situația. Pentru a nu perturba circulația, șoferul a oprit camionul
imediat după sensul giratoriu, în apropierea stației de autobuz zona Pelican.
Fisura rezervorului s-a petrecut din
cauza stării tehnice necorespunzătoare a drumului public, fără a exista o
vinovăție din partea șoferului companiei”, a precizat Alexandru Popa, director de transport Com Divers Auto Ro.
Echipajul ISU sosit la fața locului
s-a apucat imediat de treabă, doar că...
„Echipajul ISU Delta Tulcea care
a sosit la locul evenimentului a intervenit doar prin prezența salariaților
acestei instituții, fără a izola zona și
fără a interveni cu material absorbant,
putând stopa, astfel, scurgerile de
combustibil”, a completat Alexandru
Popa.
Mai mult decât atât, echipajul ISU
a solicitat șoferului să poziționeze camionul deasupra unei guri de canal,
pentru a scurge motorina, motivând
că se dorește evitarea scurgerii pe
carosabil.
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Toate aceste manevre s-au efectuat în prezența ISU și ca urmare a
deciziilor ISU. Niciun moment nu s-a
pus problema că intervenția ar încălca
vreo lege, inclusiv din punct de vedere
al eventualelor riscuri legate de poluarea mediului.
„La momentul sosirii echipajului,
scurgerile erau minore și erau încă
pe carosabil. O eventuală intervenție
ISU cu materialele necesare reducea
impactul asupra scurgerii de combustibil pe o parte mai mare de carosabil
și nu genera în niciun caz o scurgere
mare de combustibil. Autoritățile prezente la eveniment, respectiv Poliția
Locală Tulcea, Poliția Rutieră Tulcea
și Garda Națională de Mediu (GNM)
– Comisariatul General al jud. Tulcea
au asistat la toate manevrele efectuate, privind intervenția echipajului ISU
Delta Tulcea, însă nu s-au semnalat
de către autorități încălcări ale legislației de mediu în vigoare, ca urmarea
a deciziilor echipajului ISU Delta
Tulcea și manevrelor efectuate de
către acesta”, a arătat directorul de
transport Com Divers Auto Ro.

Amendă... tot ca
la carte
Ulterior, Primăria Tulcea a intervenit pentru igienizarea zonei afectate.
„Nu cunoaștem modalitatea de
igienizare a zonei. Cu toate acestea,
la data de 15 ianuarie 2020, Garda
Națională de Mediu – Comisariatul

General al județului Tulcea a întocmit
nota de constatare și procesul verbal
prin care s-a constatat «vina exclusivă» a societății noastre, în sensul că
am deversat în rețeaua de canalizare
circa 350 litri de combustibil, aplicând
o amendă în cuantum de 75.000 de
lei, în raport cu prevederile Legii
107/1996”, a declarat Alexandru Popa.
Interesant este că incidentul și întreaga intervenție au fost surprinse pe
camera de bord montată pe camion,
inclusiv parte dintre discuții putând fi
auzită.
Vizionând aceste imagini, poți trage câteva concluzii. În primul rând,
„capcana” capacului de canal era inevitabilă și, mai devreme sau mai târziu,
un incident ca acesta urma să se întâmple. Sper ca între timp cineva să
fi luat măsuri în acest sens...
Apoi, deși discutăm de o situație
aparent banală – o scurgere de motorină – autoritățile se prezintă la fața
locului, însă aparent nu știu ce au de
făcut și, oricum, nu au dotări minime
pentru a ameliora situația. Cum s-ar
spune „ne orientăm la fața locului”, că
proceduri... și dacă ar exista, oricum
nu există dotările necesare.
Și apoi atitudinea: nicio instituție
a statului nu poate fi vinovată. Și se
acordă exclusiv o amendă usturătoare
firmei și așa păgubite și, evident, prea
ascultătoare la solicitările „de bine”
ale echipelor de intervenție.
Un gust extrem de amar apare
când parcurgi procesul verbal, în care
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cea mai simplă? O amendă, mă gândesc, are în primul rând scopul de a
descuraja un anumit comportament
dăunător (ilegal). Însă, în acest caz,
firma implicată a arătat o transparență
totală și deschidere către colaborarea
cu autoritățile. Mai degrabă, această
amendă pare să descurajeze exact legalitatea. Nu era mai bine să se ascundă pe o străduță lăturalnică, până se
scurgea tot rezervorul? Sau poate să
dea o spagă și să uităm de incident?
Se aduce la cunoștință faptul că
acela care poluează trebuie să plătească. Oare nu era mai bine să se
emită o factură, care să cuprindă toate
costurile legate de decontaminare/curățare? Transportatorul putea, la rândul lui, să predea, mai departe, factura către societatea de asigurări,
care, probabil, ar fi încercat să recupereze paguba de la firma de canali-
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se reamintește vina șoferului și firmei
de transport, care au trecut cu un
vehicul atât de greu peste un capac
de canal care nu era proiectat pentru
a face față. Ba chiar se vorbește despre marfa transportată (profile metalice), ca și cum din start transportatorul
poartă măcar un fel de vină morală
pentru greutatea camionului. Totuși,
firma nu a fost amendată nici pentru
masa și nici pentru dimensiunile autovehiculului. Iar dacă pe respectivul
drum nu sunt semnalizate restricții...
Inclusiv capacele de canal ar trebui să
fie realizate corespunzător. Interesant
este faptul că inclusiv prin aplicația
„Street View” se poate vedea că respectivul capac nu era bine fixat –
evident respectivele imagini au fost
preluate cu ceva vreme înainte.
Și mai este ceva. De ce oare se
aruncă autoritățile direct pe „soluția”

zare a orașului. Toată lumea ar fi avut
ceva de învățat – autoritățile, cum să
intervină mai eficient, primăria ar fi
luat la cunoștință ce costuri implică
acțiunile de ecologizare după asemenea incidente, asigurătorii și-ar calibra
polițele mai bine, iar cei responsabili
cu infrastructura... Cine știe, poate
scăpam de coșmarul canalelor.
Însă așa... Amenda va fi contestată
și, indiferent de soluția instanței, toate
părțile implicate au ceva de pierdut.
„Amenda aplicată de GNMComisariatul General al județului
Tulcea, în cuantum de 75.000 de lei,
este un abuz în raport cu cele petrecute în realitate și cu lipsa de vinovăție
a noastră, ca transportator. Amenzile
aplicate abuziv de către instituțiile
Statului generează un impact economico-financiar deosebit, care poate
face diferența dintre profit și pierdere,
dintre performanță economică și faliment, pe o piață economică tot mai
limitată și într-un domeniu în care este
din ce în ce mai greu de realizat profit.
Relevant nu este doar cuantumul
amenzii, ci și cum a fost evaluată vinovăția societății noastre de către instituțiile Statului în raport cu situația de
fapt”, a declarat Alexandru Popa.
Reamintim, compania piteșteană
Com Divers Auto Ro activează, din
anul 1994, în domeniul transportului
rutier de mărfuri, fiind una dintre cele
mai apreciate firme românești (a câștigat de două ori competiția Romanian
Transport Company of the Year), iar,
în prezent, operează cu o flotă de aproximativ 300 de camioane.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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CAMIOANE ȘI SERVICII

IVECO HIGH MOBILITY

942 de camioane
militare parafate
de MApN
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a parafat achiziționarea
de la IVECO a primelor 942 de camioane militare și platforme
de transport pe roți în diverse configurații, din totalul de peste
2.900 de asemenea vehicule, prevăzute în licitația câștigată,
în iulie 2018, de compania producătoare italiană.

C

ontractul pentru primele 942
de vehicule este în valoare de
peste 1 miliard de lei (aproximativ 216 milioane de euro), fără TVA.
„Primul contract subsecvent la acordulcadru privind achiziționarea a 2.902
platforme de transport pe roți în diverse
configurații, echipamente ce vor intra
în înzestrarea Armatei României, a fost
semnat de locțiitorul șefului Departamentului pentru armamente, cu reprezentantul operatorului economic IVECO
Defence Vehicle, din Italia”, transmite
MApN.

Livrarea,
pe parcursul a 4 ani
Tranzacția se va derula pe o durată de 4 ani, iar „furnizorul are obligația
ca produsele livrate să fie realizate în
facilități integrate în industria de profil
din România, în conformitate cu Planul
de realizare a capabilităților privind nivelul de implicare a industriei naționale în
realizarea produselor și asigurarea suportului logistic integrat pe toată durata
de viață a acestora”.
„Totodată, valoarea obligației de
compensare asumată de furnizor (offset)
este de cel puțin 80% din valoarea, fără
TVA, a contractului. Capabilitățile privind
nivelul de implicare a industriei naționale
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în realizarea produselor se vor realiza
în baza acordului de compensare, ce se
va încheia de către IVECO Defence
Vehicle cu OCATS (Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială) în baza OUG 189/2002”, a precizat Ministerul Apărării Naționale.

4 tipologii de
vehicule
Contractul subsecvent prevede
patru tipologii de vehicule militare din
gama IVECO High Mobility, respectiv
4×4, 6×6, 8×8 și 8×8 Prime Mover,
care vor avea fiecare 16 variante diferite, cu o treime având cabină blindată.
Potrivit caietului de sarcini, acordul
prevede 2.902 platforme multifuncționale (8×8, 6×6 și 4×4), împărțite astfel:
• Autocamion de transport capacitate mică ACMC – 254 de unități
• Autofurgon frigorific AFF – 59 de
unități
• Autocamion de transport capacitate medie ACMD – 536 de unități
• Autocamion de transport capacitate medie ACMD-MAC (șasiu camion
tactic) – 499 de unități
• Autocamion cu oblon ridicător
AOR – 21 de unități
• Autocamion transport container
specializat ATCS – 284 de unități

Armata Română a mai achiziționat
de la IVECO 57 de camioane militare,
în anul 2015, și alte 173, în 2017.

• Autocamion transport container
specializat ATCS-MAC (șasiu camion
tactic) – 34 de unități
• Autocisternă CL de capacitate
medie ACCL – 89 de unități
• Autocisternă CL de capacitate
medie ACCL – MAC (șasiu camion
tactic) – 40 de unități
• Autocisternă apă de capacitate
medie ACAP – 102 unități
• Autocamion de transport capacitate mare ACMR – 503 unități
• Autocamion de transport capacitate mare ACMR-MAC (șasiu camion
tactic) – 108 unități
• Ansamblu Autotractor cu șa-cap
tractor ATS cu semitrailer pentru transport echipament greu și agabaritic
STEG – 119 unități
• Autotractor cu șa-cap tractor ATSMAC (șasiu camion tactic) – 13 unități
• Autotranscontainer ATC – 199
de unități
• Vehicul cu troliu și macara pentru
recuperare și evacuare VRE – 42 de
unități.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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IVECO și FPT, mărci care fac parte din grupul CNH Industrial,
alături de Nikola Motor Company, au anunțat, recent, că
fabrica IVECO de la Ulm (Germania) va găzdui și producția
versiunilor de camioane grele Nikola TRE pe baterii electrice
și pe celule de combustibil.

S

ub acoperirea parteneriatului
strategic și exclusiv dintre cele
două entități, CNH Industrial a
achiziționat o „bucată” în valoare de
250 de milioane de dolari americani din
compania Nikola, ca investitor principal
pentru Seria D. Parteneriatul, anunțat
în septembrie 2019, a fost urmat, în decembrie, de dezvăluirea machetei modelului Nikola TRE, un camion electric
pe baterii, de categorie grea, care reprezintă primul pas către modelul electric pe celule de combustibil.

O poziționare ideală
Fabrica de la Ulm este centrul de
inginerie pentru șasiuri al IVECO și
este situată în inima regiunii BadenWürttemberg, care se luptă să devină
un hub important în domeniul mobilității bazate pe celule de combustibil,
datorită forței de muncă înalt calificate
și a laboratoarelor de cercetare situate
aici. Regiunea s-a angajat la investiții
substanțiale pentru finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare în zona
cu o puternică industrie auto, prin intermediul unor parteneriate strategice,
ceea ce înseamnă că fabrica de la
Ulm va beneficia de apropierea geografică a unor furnizori cheie de materiale și subansamble.
Mai mult decât atât, Guvernul Federal German a emis, recent, draft-ul
Strategiei Naționale pentru Hidrogen,
care are ca scop extinderea rolului de
pionierat al companiilor în tehnologiile
pe bază de hidrogen. În această strategie, alocă un total de două miliarde
de euro pentru finanțarea programelor
Nikola TRE, aflat în dezvoltare, în
prezent, are la bază noul IVECO
S-WAY și integrează tehnologia
Nikola pentru camioane, elemente
de control și infotainment. Testele
efective sunt planificate pentru
jumătatea acestui an, iar
prototipurile vor face cunoștință cu
publicul la ediția din acest an a
expoziției IAA Hanovra, din
septembrie.

inovative in domeniu, inclusiv pentru
dezvoltarea infrastructurii necesare
de distribuție.

Un exemplu pentru
industria auto
În prima fază a proiectului, jointventure-ul va investi 40 de milioane de
dolari în upgrade-ul facilităților de producție, care se vor concentra pe asamblarea finală a vehiculului. Începerea producției se preconizează
pentru primul trimestru al anului 2021,
livrările demarând în același an.
Trevor Milton, chief executive officer, Nikola Motor Company, apreciază
că „Decizia de a produce în serie
modelul TRE în Ulm este un exemplu
de cum să creezi noi locuri de muncă,
să stimulezi inovația și să oferi certitudini furnizorilor de componente
pentru tehnologia «zero emisii», un
exemplu pentru alți jucători din domeniul OEM. Lumea este pregătită pentru
transport de marfă cu emisii zero, iar
joint-venture-ul dintre Nikola și IVECO
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Nikola TRE se va
produce la Ulm

va fi primul care va îndeplini acest
deziderat.”
Primele modele care vor intra
în producție vor fi versiunile
electrice pe baterie, 4×2 și
6×2, articulate, cu baterii
modulare și scalabile cu o
capacitate de până la 720 kWh
și cu lanț cinematic electric,
care generează până la 480
kW curent continuu.
Fabrica de la Ulm va primi subansamble modulare de la facilitățile de producție IVECO din Valladolid și Madrid,
Spania, ceea ce va permite o asamblare
rapidă, pentru a răspunde cererii clienților. Versiunile electrice cu celule de
combustibil, care vor fi construite pe
aceeași platformă, vor fi testate, în 2021,
în cadrul proiectului H2Haul, finanțat de
către Uniunea Europeană, pentru o lansare pe piață în 2023.
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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NOUA GENERAȚIE DE CAMIOANE MAN

Simplificarea
afacerii de transport
Pentru prima dată în 20 de ani, constructorul german a dezvoltat
un camion complet nou, pentru a răspunde cerințelor în schimbare
ale industriei transportului – ergonomia postului de conducere,
sistemele de asistență, conectivitatea, reducerea consumului cu
până la 8% – sunt câteva dintre țintele noii generații.

M

otto-ul MAN pentru noul camion – „Simplificarea afacerilor” – are în vedere schimbările importante ce au loc în industria
transporturilor.
Doar în UE, volumul de transport
este de așteptat să crească cu încă
40%, în următorii 20 de ani. În același
timp, reglementările legale impun o re-

ducere a emisiilor de CO2 cu 15% până
în 2025 (și cu 30% până în 2030). Mai
mult decât atât, lipsa șoferilor se
transformă într-o criză tot mai profundă.
Conform statisticilor, doar în Germania
va exista un deficit de aproximativ
150.000 de șoferi profesioniști, în
următorii doi ani. În plus, din ce în ce
mai mult, digitalizarea este introdusă

în toate procesele logistice, impunând
un ritm rapid companiilor de transport.
Iar MAN și-a propus să găsească
răspunsuri la toate aceste provocări
și, în acest sens, s-a concentrat pe
câteva elemente principale: șoferul la
locul de muncă, eficiența vehiculului
și fiabilitatea acestuia, precum și parteneriatul cu clienții.

Șoferul în centrul
atenției
Elegant, ergonomic și spațios, postul de conducere și, de fapt, întreaga
cabină a noului MAN „respiră” un aer
modern, inspirat din lumea limuzinelor
de lux.
Însă nu este vorba doar de design
și calitatea materialelor. Constructorul
german a gândit cu mare atenție fiecare detaliu, pentru a asigura o bună
funcționalitate, acționarea intuitivă a
comenzilor și confort. Un exemplu grăitor îl reprezintă suportul pentru mână,
Repoziționarea comenzilor pentru
cutia de viteze, frâna de mână
electrică și cele două display-uri
integrate în bord sunt câteva dintre
elementele de noutate ale postului
de conducere.
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MAN ServiceCare este un serviciu
oferit gratuit, ce asigură un
management proactiv pentru
întreținerea vehiculului. MAN
analizează starea mașinii pe baza
datelor transmise prin RIO și,
astfel, programările în service pot
fi realizate înainte de apariția unei
potențiale defecțiuni.

în vederea unei acționări cât mai precise și fără efort a „rotiței” ce controlează display-ul secundar.
O atenție specială a fost acordată
și conectării cu diferite dispozitive,
precum și aplicațiilor digitale.
Și să nu uităm de îmbunătățirile
aduse spațiilor de stocare și zonei de
odihnă, pe lângă experiență, MAN implicând șoferi și proprietari de firme,
al căror feedback a fost utilizat în procesul de dezvoltare.
Însă, cele mai importante schimbări sunt legate de condusul autove-

hiculului. Șoferii vor aprecia noile sisteme de asistență, care nu doar cresc
siguranța, dar asigură un parcurs mult
mai relaxat.
Amintim noul sistem de asistență
la viraj, asistență la deplasarea în ambuteiaje, precum și asistență la schimbarea benzii.

8% reducere
a consumului
Gama de motoare Euro 6 Step D,
care a fost introdusă în 2019, își de-

Noua generație de camioane MAN reprezintă cel
mai ambițios proiect al companiei, în 20 de ani:
• Au fost alocate 12.000.000 de ore de lucru
• 4.000.000 de kilometri de test parcurși până la lansare
• 2.800.000 de linii de cod software
• Aproximativ 22.000 de coduri pentru articole noi au fost integrate în toate
departamentele
• 3.000 de culori de cabină sunt disponibile standard
• 2.100 de angajați MAN au fost implicați direct în proiect
• 8 noi dimensiuni sunt disponibile pentru noua generație de camioane MAN
• 4 serii disponibile: MAN TGX, TGS, TGM și TGL.

monstrează potențialul complet pe
noua generație de vehicule MAN.
Alături de îmbunătățiri ale componentelor trenului de rulare, precum și
un soft ameliorat, noul camion asigură
o spectaculoasă reducere a consumului de carburant, de până la 8%. Un
rol important îl joacă și aerodinamica
îmbunătățită asigurată de noul design
al vehiculului.
În plus, au fost dezvoltate aplicații
digitale menite să ajute/instruiască șoferii, pentru optimizarea stilului de conducere.
Creșterea fiabilității și, implicit, reducerea costurilor de întreținere s-au
aflat, de asemenea, în atenția inginerilor MAN.
Noua generație de camioane va fi
produsă în paralel cu cea precedentă,
până la finalul acestui an. MAN a investit peste 100 de milioane de euro
în fabrica de la München, acolo putând
fi produse până la 500 de cabine zilnic.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Bere... fără CO2
Renault Trucks face un important pas înainte în transformarea
transportului urban, anunțând semnarea unui contract cu
Grupul Carlsberg, pentru livrarea a 20 de unități D Wide Z.E.
Aceste camioane 100% electrice, de 26 t, care vor fi livrate în
2020, vor fi operate de fabrica de bere Feldschlösschen,
subsidiara suedeză a Grupului.

R

enault Trucks are convingerea că transportul urban trebuie să se îndrepte rapid
către mobilitatea electrică, pentru îmbunătățirea calității vieții în centrele
orașelor și pentru abordarea problemei globale a emisiilor de CO2.
Renault Trucks face un pas decisiv
în această direcție și anunță semnarea
unui contract cu Grupul Carlsberg, pentru livrarea a 20 de unități D Wide Z.E.
către fabrica de bere Feldschlösschen
din Elveția.
Aceste 20 de unități Renault Trucks
D Wide Z.E. de 26 t vor parcurge rute
zilnice de livrare între 100 și 200 km,
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Specificații tehnice
Renault Trucks D Wide Z.E.
• Masă totală a vehiculului: 26 t. Masă tehnică: 27 t
• Ampatament disponibil: 3.900 mm
• Două motoare electrice cu putere totală de 370 kW (260 kW putere continuă)
• Cuplu maxim al motoarelor electrice: 850 Nm
• Cuplu maxim axă spate: 28 kNm
• Cutie de viteze cu două trepte
• Stocarea energiei: baterii litiu-ion, 200 kWh
• Autonomie reală: până la 200 km

pentru aprovizionarea clienților fabricii
de bere de la cele 15 centre logistice
ale producătorului, din Elveția.

Feldschlösschen și-a luat angajamentul unor operațiuni logistice cu
zero emisii, lucru realizat parțial prin
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Angajament pentru
transporturi
sustenabile
Pentru Renault Trucks, electromobilitatea a reprezentat răspunsul
evident la problemele legate de calitatea aerului și de zgomot în medii urbane și una dintre modalitățile de a reduce emisiile de CO2.
De peste zece ani deja, compania
testează pe șosele camioane electrice,
împreună cu clienți-parteneri, pentru a
recolta informații cruciale despre utilizarea, comportamentul bateriilor și despre
necesitățile specifice de întreținere.
Un Renault Trucks Z.E. de gamă
medie se poate lăuda cu o autonomie
de până la 300 km, în funcție de
utilizare și de configurația bateriilor.
De fapt, pachetul de baterii este cel
mai scump element, atunci când cumperi un camion electric.
Datorită încărcării rapide DC, bateriile litiu-ion ale Renault Trucks D Z.E.
și Renault Trucks D Wide Z.E. pot fi încărcate complet în 1-2 ore, prin intermediul conectorului de 150 kW Combo
CCS. Pentru încărcarea AC peste
noapte, timpul de încărcare completă
a unei baterii de 300-kWh este de 12
ore. În acest caz, este suficientă o priză
trifazică industrială 380v 32A.
Pentru un grad maxim de flexibilitate în ceea ce privește utilizarea și
carosarea, Renault Trucks D Z.E. și
Renault Trucks D Wide Z.E. sunt echipate cu o priză de putere cu interfață
mecanică standard.
Cu o gamă extinsă de vehicule electrice cu mase cuprinse între 3,1 și 26 t,
Renault Trucks îndeplinește atât cerințele
curente, cât și pe cele viitoare ale profesioniștilor care operează în mediu urban.
Aceste vehicule sunt ideale pentru colectarea deșeurilor și pentru activități de distribuție, permițând curse silențioase la ore
neconvenționale conservând, în același
timp, calitatea vieții rezidenților. Modelele Renault Trucks D și D Wide Z.E. sunt
produse la fabrica producătorului de la
Blainville-sur-Orne (Calvados, Franța).
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deservirea centrelor de producție prin
intermediul căilor ferate.
Bruno Blin, președintele Renault
Trucks, subliniază: „Aceasta este prima comandă de această anvergură,
în Europa. Ea demonstrează clienților
că sectorul transporturilor trece printr-o
transformare majoră și reflectă o realitate industrială și comercială: camioanele noastre electrice Renault Trucks
ies de pe liniile de producție și vor fi
pe șoselele europene în câteva săptămâni.”

foto: Renault Trucks
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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VOLVO FH UNLIMITED EDITION

Posibilități
nelimitate

De la lansarea sa, în urmă cu peste 25 de ani, Volvo FH a evoluat
într-unul dintre cele mai populare camioane din lume. Astăzi, Volvo
Trucks propune clienților săi o versiune cu adevărat... nelimitată,
ca posibilități.

L

anțul său cinematic cu motorizare D13K oferă un cuplu
înalt și eficiență a consumului
de combustibil, fără a compromite performanța. Alături de o manevrabilitate
excelentă, aceste aspecte fac viața la
bord a șoferului mai puțin solicitantă
și mai plăcută. În interiorul cabinei,
șoferul este Numărul 1, bucurându-se
de niveluri înalte de confort, soluții ergonomice și sisteme de siguranță excepționale.
Pentru proprietari, FH oferă un cost
de operare redus și o valoare înaltă,
în timp ce soluțiile inovatoare precum
I-Shift, I-See și I-Save optimizează
condusul și experiența de utilizare.
Ținând cont de toate acestea, nu
mai este pentru nimeni o surpriză
faptul că Volvo FH este recunoscut
ca prima alegere a șoferilor, precum
și ca un vehicul profitabil și performant.

Un pachet complet
În primul rând, FH Unlimited Edition are la bază un camion echipat cu
elemente ce au un impact important
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asupra economiei de combustibil: cea
mai recentă variantă de motor de 13
litri, de 460 CP sau 500 CP Step D,
șasiu mediu sau Xlow, inteligenta
transmisie I-Shift cu programul pentru
transport internațional, sistemul I-See,
care optimizează schimbarea treptelor
de viteză.
În plus, alături de specificația tehnică optimizată, pachetul include și
alte servicii suplimentare, care contribuie la o exploatare cât mai eficientă:
contractul de service Volvo Gold, ce
garantează cea mai mare disponibilitate posibilă, sau serviciile telematice
Dynafleet, de management al flotei,
pentru a ști mereu ce se întâmplă cu
camioanele și șoferii dumneavoastră.

Economie și
siguranță
FH Unlimited Edition este echipat
cu motor diesel, 13 l Euro 6 SCR+EGR,
capabil să dezvolte o putere maximă
de 460 CP și un cuplu maxim de 2.300
Nm. În plus, modelul dispune de frână
de motor VEB+, 375 kW la 2.300 rpm,

de transmisie inteligentă I-Shift, cu 12
trepte, 2.600 Nm și pachet economie
combustibil. Printre dotările care contribuie la obținerea unui consum redus
se numără sistemul I-See cu hărți salvate în unitatea din camion, compresor
de 760 cc/1.100 l/min., pompă de servodirecție cu debit variabil, un pachet
complet de deflectoare, discuri frână
față cu greutate redusă, suspensie
spate pneumatică, având o greutate
redusă, sau pilot automat pentru economie suplimentară.
Din punctul de vedere al siguranței, noua ediție nelimitată FH propune
un sistem de avertizare frânare de urgență, coliziune, frânare automată,

Finanțare prin Volvo
Financial Services
• Leasing financiar, pe o perioadă
de până la 4 ani
• Avans pornind de la 7%, dobânda
fiind de 2,99%.
Dosarul de finanțare este subiectul
aprobării de către Volvo Financial
Services România.
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Pachet Unlimited
Edition

unul de păstrarea benzii de circulație,
cu avertizare sonoră, un imobilizator
electronic motor, alarmă pentru mersul
înapoi și un sistem de iluminare cu faruri Bi-Xenon și lămpi spate cu leduri.

Șoferul este „rege”
„Prima alegere a șoferilor” vine,
acum, cu și mai multe elemente de
natură să le facă viața la bord și activitatea mai ușoare și mai plăcute. Vehiculul este echipat cu cabină de dormit
Globetrotter, trapă din sticlă cu acționare manuală, oglinzi retrovizoare cu
încălzire și reglare electrică, sistem
de climatizare automat și parasolar
exterior deasupra parbrizului.
Pachetul de dormit disponibil pentru două persoane include un compartiment de stocare pe peretele spate al
cabinei, de 154 l (300 mm înălțime),
un panou de comandă climatizare, lumini, trapă, uși, geamuri, ceas, sistem
audio, o aerotermă de parcare (2 kW)
și un sistem de iluminare interior cabină cu intensitate variabilă.

Pachetul media propune elemente
precum Dynafleet, ecran color cu touch
screen de 7 inch, boxe 4×35W+2
tweetere, redare MP3 / ASF / WAV /
WAVE / MP4 / MP4A / OGG / AAC, intrare stereo 3,5 mm, USB, Bluetooth dual,
Wi-Fi, Voice control și aplicații (Spotify,
Deezer, Tune In, Maps, Weather, Calculator, Internet Browser).
Interiorul cabinei oferă, de asemenea, un scaun șofer cu suspensie
pneumatică, încălzire și centură integrată, un scaun pasager cu suspensie
pneumatică, două compartimente de
stocare sub pat, cu o capacitate totală
de 130 l, un frigider de 33 l sub patul
de jos, cu congelator, izolare suplimentară a cabinei și un volan îmbrăcat
în piele, reglabil suplimentar.

Servicii pentru tot
ceea ce vă este
necesar
FH Unlimited Edition vine acoperit
de un Contract de Service Volvo Gold,
inclus pentru 3 ani, care acoperă toate

reparațiile necesare, întreținere personalizată (verificări, înlocuiri fluide, filtre,
curele etc.; consumabile: ambreiaj,
plăcuțe, baterii etc.), asistență pentru
tractare Plus (include tractare și în caz
de accidente, parcare, transport șofer,
cazare etc.), conectivitate – monitorizarea online a codurilor de eroare, a
schimburilor de ulei, a sistemului de
aer comprimat, uzurii ambreiajului, frânelor etc., asigurare pentru 100% Disponibilitate și buton și microfon pentru
Volvo Action Service On Call.
De asemenea, ediția nelimitată FH
oferă un abonament preplătit pentru 1
an pentru 2 servicii Dynafleet Online:
„Combustibil și Mediu” și „Poziționare”,
alături de un abonament pentru actualizări hărți I-See preplătit pentru 5 ani.
Nu în ultimul rând, Volvo Trucks oferă, alături de camion, contract de service și servicii telematice, un curs de
perfecționare șofer, pentru a obține maximum de economie de combustibil.

CAMIOANE ȘI SERVICII

Dacă doriți elemente care să
evidențieze și mai mult beneficiile și
reputația bine-cunoscutului model
FH, puteți opta pentru pachetul unic
de detalii exterioare și interioare
Volvo Unlimited Edition:
• Inscripționare FH Unlimited Edition
pentru lateralele cabinei
• Emblema Unlimited Edition pentru
laterale cabină
• Treapta inferioară de acces grilă
față – cromată
• Treapta superioară de acces grilă
față – cromată
• Mânere uși cromate.
PACHET DE TOP
Pachetul de bază Unlimited Edition
plus:
• Panouri uși laterale cu piele
• Volan din piele cu reglare
suplimentară
• Scaune din piele ventilate

adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Dacă doriți să explorați următorul nivel de economie de combustibil, puteți
opta pentru PACHETUL I-SAVE, ale cărui performanțe privind consumul de
motorină și de AdBlue au fost dovedite deja de clienți din România și Europa.
Față de motorizarea anterioară, rezultatele privind reducerea consumul
obținute cu Volvo FH cu tehnologie I-Save au fost excelente: -10% pentru
motorină, -40% pentru AdBlue.
INCLUDE:
• Motor D13 TC echipat cu pistoane cu interior brevetat – versiuni de 460 CP
(2.600 Nm) și 500 CP (2.800 Nm)
• Transmisie I-Shift cu software optimizat pentru transporturile de cursă lungă
• I-See: folosește hărți noi, analizează topografia, adaptează treptele de viteză,
frâna de motor
• Noi punți spate: caracterizate de fricțiune scăzută și o înaltă eficiență a
consumului
• Oprire motor la ralanti: oprește automat motorul după 2,5 minute
• I-Cruise cu I-Roll: reglează viteza pentru a reduce consumul de combustibil
• Servodirecție: pompă cu debit variabil
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Insolvențele,
la minimul istoric
România a ajuns, în anul 2019, la minimul istoric de
insolvențe, potrivit celor mai recente date primite de la
Registrul Comerțului și interpretate de analiștii KeysFin,
în studiul „Trending Business”.

C

oncret, numărul insolvențelor
a ajuns la 6.524, cu 27% mai
mic față de 2018 și cu 67%
față de 2009. „Economia dă semne
clare că se apropie de finalul ciclului
de creștere post-criză. De la maximul
istoric, de 29.600 de insolvențe, atins
în 2013, scăderea din 2019 este de
78% și estimăm că, o dată cu decelerarea economiei, ar putea reprezenta minimul ciclului, urmând să se stabilizeze în jurul pragului de 6.000, în
2020”, a declarat Roxana Popescu,
managing director al KeysFin.

Spor negativ,
în economie
În același timp, numărul firmelor
care s-au închis (dizolvări și radieri)
a ajuns la 135.681, în condițiile în care
au fost înființate 134.220 de entități
economice, astfel că sporul natural
este unul ușor negativ. Ca dinamică
a ultimilor 10 ani, numărul companiilor
deschise a crescut cu 16%, în timp
ce numărul celor închise a crescut cu
117,5%.
Decalajul dintre cei doi indicatori
poate fi explicat și prin faptul că numărul radierilor și dizolvărilor este puternic influențat de măsurile administrative (spre exemplu, în 2010, au fost
cuprinse aproximativ 127.294 radieri
pentru neexercitarea dreptului de opDistribuția
județeană a
entităților active
(2019, K=mii,
% 2019 vs 2009)

țiune într-una din formele prevăzute de
OUG 44/2008 – sancționată cu radierea din Registrul Comerțului).
Cu toate acestea, tendința de consolidare, poate chiar de curățare a
economiei este evidentă, după avansul de peste 117,5% față de 2009, la
135.700 de afaceri închise în 2019. Ca
pondere din total entități active, rata
companiilor închise a fost de 9,9% și
este aproape egală cu cea a celor nou
înființate, în 2019, și reprezintă un
semnal clar al apropierii de finalul de
creștere post-criză.

Numărul entităților
economice active,
la maximul istoric
Pe de altă parte, numărul entităților
economice active (nu și-au declarat
suspendarea, nu au suspendată temporar activitatea sau sucursalele, nu
se află în procedură de dizolvare, lichidare, reorganizare judiciară, faliment,
insolvență) a crescut cu 3% față de
2018, cu 16,5% față de 2015 și a fost
cu 32% peste nivelul din 2009, ajungând la 1,36 milioane, la sfârșitul lui
decembrie 2019, reprezentând maximul ultimilor 10 ani.
Pe segmente, la sfârșitul lui 2019
existau 378.700 de PFA-uri active
(28% din total) versus 985.000 de
companii (72% din total). Ca dinamică,
Sursa: ONRC

în ultimii 5 ani, se observă o preferință
în creștere pentru companii (+27%),
în detrimentul PFA-urilor (-4%).
Pe segmente economice,
în ultimii 5 ani, sectoarele de
Construcții, Transport
& Depozitare și Industria
prelucrătoare au atras cel mai
mult investitorii.
Au fost, astfel, create, în aceste
domenii, cu 5.400 și, respectiv, cu câte
3.400 în fiecare dintre ultimele domenii, mai multe entități economice în
2019, față de 2015.
Cea mai mare creștere procentuală în ultimii 5 ani, de peste 88%, o înregistrează Sănătatea și serviciile sociale.
Dacă, în 2015, existau aproximativ 1.800
de afaceri nou-înființate, în acest sector,
în 2019 au fost înființate peste 3.300.
Pe de altă parte, raportat la numărul de înmatriculări de companii și
PFA, cele mai populare domenii din
România, din 2019, sunt cele aferente
Comerțului – cu 29.300 de entități economice înființate în 2019, Construcțiilor – 14.800 și Activităților profesionale
– cu 12.900 de entități economice.
În ultimii 10 ani, cel mai
dinamic județ a fost Ilfov,
cu o creștere de 138%.
Astfel, în 2019, existau în județul
Ilfov aproximativ 50.000 de afaceri. În
top se regăsesc și Dâmbovița – cu
57% mai multe entități active față de
2009, și Giurgiu, cu +56%.
La polul opus, cele mai mici creșteri în ceea ce privește firmele înființate s-au înregistrat în Harghita (2,1%),
în Botoșani (4,8%) și Bacău (5%). La
nivel nominal, însă, Bucureștiul rămâne lider, cu peste 247.000 de entități
(18% din total), urmat de Cluj, cu
73.000 (5,3% din total), Timiș, cu
58.500 (4,3% din total), Constanța, cu
50.300 afaceri nou-înființate, și Bihor,
cu 50.200.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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ACTUALITATE

INFRASTRUCTURĂ

Șantier deschis
pe Autostrada
Sibiu-Pitești
Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, dă asigurări că „anul 2020
va fi un an cu șantier deschis pe mult așteptata Autostradă
Sibiu-Pitești” și că finanțarea externă pentru aceasta „își va urma
cursul firesc la Comisia Europeană”.

O

ficialii europeni de la Bruxelles
au solicitat, de altfel, clarificări
în privința autorizației de mediu. „Cu siguranță, cei de la Comisia
Europeană vor primi clarificările în timpul solicitat, astfel încât cererea de
finanțare să își urmeze parcursul
normal. La Ministerul Transporturilor,
a avut loc, în acest sens, o întâlnire
cu aproximativ 40 de specialiști, care
cunosc problematica abordată de CE”,
a precizat ministrul Transporturilor.

noduri rutiere, 28 de poduri și pasaje,
10 viaducte, un tunel, o parcare de
scurtă durată, două spații de servicii
și trei centre de întreținere și coordonare, între Sibiu-Boița (13 km, 129,3
milioane de euro), Tigveni-Curtea de
Argeș (10 km, 422 de milioane de
euro) și Curtea de Argeș-Pitești (30
km, 387 de milioane de euro).

Lucian Bode: „Pe lotul 1,
se va emite autorizația de
construire, pe lotul 5, se va
desemna câștigătorul licitației,
lotul 4 are documentația în
evaluare, pe lotul 3, se
așteaptă urcarea
documentației în SICAP, iar
lotul 2 va fi scos la licitație.”

Ministrul Transporturilor s-a întâlnit
și cu antreprenorii, subcontractorii și
prestatorii de servicii care execută
lucrările la loturile Iernut-Chețani (lung
de 17,9 km și realizat de Astaldi) și
Chețani-Câmpia Turzii (lung de 15,6
kilometri, realizat de Straco) ale Autostrăzii Transilvania (A3). Constructorul
lotului Iernut-Chețani a asigurat că va
respecta termenul iulie 2020, prevăzut
pentru finalizarea lucrărilor.
Nu aceeași situație se regăsește,
însă, pe lotul Chețani-Câmpia Turzii,
în cazul căruia stadiul lucrărilor este

Cererea pentru finanțarea europeană se referă la construirea a aproape jumătate din autostradă (53,38
km din totalul de 122 km), cu șase
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Lotul Iernut-Chețani
al A3, gata în iulie

de doar 30%, din cauza problemelor
cu care se confruntă antreprenorul.

Inspecție pe șantier
Lucian Bode a fost și în inspecție
pe șantier. La Centrul de Coordonare
și Întreținere din localitatea Dumbrava,
demnitarul s-a întâlnit cu constructorii
Autostrăzii Sebeș-Turda. Este vorba
despre cei din Asocierea Impresa
Pizzarotti & C și Pomponio Construcții,
care lucrează pe lotul 1, de 17 km, și
de cei ai Asocierii Aktor Technical Societe Anonyme-EuroConstruct Trading
98, care realizează lotul 2, de 24,25
km. Ministrul a remarcat ritmul bun în
care s-a lucrat la lotul 1, unde s-a
ajuns la un stadiu fizic al lucrărilor de
peste 80%, față de lotul 2, de puțin
peste 60%.

Subcontractori și
prestatori neplătiți
Ministrul Lucian Bode s-a arătat
nemulțumit de situațiile în care, deși
CNAIR a achitat la timp facturile, antreprenorii nu și-au plătit subcontractorii și prestatorii de servicii, fapt ce a
contribuit la scăderea ritmului de execuție a loturilor de autostradă. Demnitarul i-a avertizat: „Statul român este
onest și se achită de obligații față de
antreprenor și îmi doresc ca și acesta
să procedeze la fel față de subcontractor. Firmele românești care nu sunt
plătite 3-4 luni de zile au o direcție
clară: faliment. Nu îmi doresc asta.
Nu doresc să reziliem contracte în derulare, dar nici nu este normal să stăm
și să ne uităm că nu există progres
fizic... cu prestatori de servicii neplătiți.
(...) Altfel, riscăm să intrăm în faliment
cu toții. Până la urmă, toți avem de
pierdut dintr-o relație deficitară”.
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Claim-uri de
2,2 miliarde de euro
Ministrul Transporturilor s-a declarat revoltat că „România a înregistrat, din 2007 până astăzi, claim-uri, revendicări, în valoare de 2,2 miliarde
de euro pe feroviar și pe rutier”. „Ne
putem imagina câți kilometri de autostradă puteam realiza noi cu acești
bani? Nu contest, în acest domeniu
sunt revendicări, este firesc, în toată
lumea e așa, dar cred că nu greșesc
când spun că 2,2 miliarde de euro e
taxa pe prostie”, a acuzat Lucian Bode.

Decontări și prin
redistribuire
CNAIR va asigura decontarea
tuturor lucrărilor din acest an, inclusiv
prin redistribuire, anunțând că dispune
în buget, pentru investiții, de aproximativ 3 miliarde de lei. „Sumele individuale alocate fiecărui proiect de investiții sunt estimate pentru anul 2020 și
diferă de necesarul comunicat de
antreprenori – de regulă supraestimat
– deoarece decontarea lucrărilor se
va efectua după realocarea bugetară
și în funcție de ritmul real al lucrărilor
în teren”, au precizat reprezentanții
Companiei de Drumuri.
„Astfel, în condițiile prevederilor
Legii 500/2002 cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului
an, ordonatorii principali de credite pot
efectua virări de credite bugetare între
titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau
de la alte capitole, pentru asigurarea
fondurilor necesare la titlul 58, «Proiecte cu finanțare din fonduri externe
nerambursabile aferente cadrului

financiar 2014-2020», pentru finanțarea proiectelor aflate în implementare
sau proiecte noi finanțate din fonduri
externe nerambursabile post-aderare,
cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate”, au explicat cei de la
CNAIR.
CNAIR menționează că, la nivelul
anului 2019, a asigurat finanțarea
necesară proiectelor care s-au derulat
conform graficului contractual de lucrări. De altfel, ca beneficiar al lucrărilor, CNAIR a achitat întotdeauna valoarea acestora, respectând termenele
scadente.

Licitații reluate
la Drumul Expres
Craiova-Pitești
CNAIR a reluat licitațiile pentru
proiectarea și construirea tronsoanelor
3 și 4 ale Drumului Expres CraiovaPitești, după ce primele proceduri de
achiziție au fost anulate în instanță.
Noile proceduri de achiziție publică,
lansate în vara trecută, au fost suspendate, însă, în octombrie, pentru că reprezentanții CNAIR nu au oferit clarificările solicitate de potențialii ofertanți.
Noul termen-limită pentru depunerea
ofertelor este de 5 februarie pentru
tronsonul 3 și de 24 februarie pentru
tronsonul 4. Valoarea estimată a contractului pentru tronsonul 3 este de
999,4 milioane de lei, fără TVA. În lungime de aproape 30 de km (între km
58- 89), acesta va porni de la nodul
rutier de pe DN65 (Valea Mare), în
apropierea municipiului Slatina, până
la limita dintre județele Olt și Argeș.
Drumul expres va tranzita localitățile
Valea Mare, Priseaca, Scornicești,

Optași, Tătulești și Colonești. Valoarea
estimată pentru tronsonul 4 este de
909,8 milioane de lei, fără TVA. Acesta
va avea 31,81 km (între km 89 și 121)
și se va întinde între limita administrativă dintre județele Olt si Argeș și
intersecția cu Autostrada A1 BucureștiPitești, urmând a tranzita localitățile
Lunca Corbului, Albota, Costești,
Bradu, Suseni și Oarja. Durata ambelor contracte va fi de 36 de luni, dintre care 12 luni proiectare și 24 de
luni execuția lucrărilor.

Tronsoanele 1 și 2,
în lucru
Drumul expres Craiova-Pitești va
avea 121 de km, cu două benzi pe
sens, de câte 3,5 metri 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. Proiectul a fost împărțit în
patru loturi, iar licitațiile au fost lansate
încă din iulie 2017, dar doar tronsoanele 1 și 2 au fost contractate, la finele
lui 2018, iar din luna mai 2019 au
pornit șantierele. Tronsonul 1 (de 17,7
km) este executat de către italienii de
la Tirrena Scavi, pentru circa 76 de
milioane de euro, iar tronsonul 2 (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. Ambele
contracte au termene 12 luni pentru
proiectare și 24 de luni pentru execuția
lucrărilor.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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De la monitorizare,
la automatizare
Telematica și soluțiile digitale contribuie în mod semnificativ la
transformarea prin care trece industria auto în prezent. Am stat de
vorbă despre provocările și tendințele pieței, în acest domeniu, cu
Peter Bal, business leader soluții pentru flote WABCO pentru
regiunea EMEA.
Ziua Cargo: Ce aspecte
ar trebui să acopere
soluțiile telematice
moderne?
Peter Bal: Știm faptul că tehnologia și sistemele IT pătrund tot mai
mult și mai rapid în industria transporturilor, pentru a controla uriașa cantitate de date care se vehiculează în
supply chain. Aceasta nu este o misiune ușoară, dacă iei în considerare
numărul mare de activități cu care
operatorii jonglează în fiecare zi. Iar,
pe măsură ce industria evoluează, sistemele telematice vor trebui să fie deschizătoare de drumuri atât pentru
menținerea, cât și pentru posibilitatea
atingerii unor noi niveluri de eficiență
în operare.
Acest lucru înseamnă nu numai că
va trebui să continuăm cu inovația în
tehnologie, prin creșterea gradului de
utilizare a soluțiilor cloud și IoT (internetul lucrurilor), ci și să ne asigurăm
că putem evolua, în condițiile unei piețe
în schimbare permanentă. Aceasta include, de exemplu, să ne sprijinim clienții să facă față noilor provocări logistice antrenate de creșterea cererii
în comerțul electronic.

Provocarea noastră de astăzi
este că, pe măsură ce crește
numărul furnizorilor de diferite
soluții pentru domeniul
transporturilor, apare riscul ca
flotele să adopte platforme
tehnologice diferite,
neconectate între ele.
Necesitatea unei platforme singulare, care să le ofere flotelor accesibilitate la date și să asigure conectarea
diferitelor aspecte ale operațiunilor lor,
devine un factor cheie. WABCO inovează în mod continuu în acest spațiu
„În prezent, 20-30% dintre flotele
europene mici și medii utilizează
soluții telematice. Iar pentru marea
majoritate a flotelor mari, este
vorba despre o dotare standard
(grad de penetrare de 60-80%).”
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Peter Bal este business
leader EMEA pentru soluții
de flotă WABCO
Deține diplome în inginerie și
administrarea afacerilor și s-a alăturat
companiei WABCO în 2007, în calitate de
chief information officer. În 2009, poziția
sa în cadrul WABCO s-a extins la vicepreședinte, cu sarcini în optimizarea
proceselor administrative. Din mai 2017,
a condus nou creata Unitate de Business
pentru Servicii Digitale pentru Clienți, care
se concentrează pe creșterea domeniului
soluțiilor de management al flotelor de la
WABCO, la nivel global, și pe dezvoltarea
de servicii digitale pentru noi clienți.

și își extinde oferta curentă, inclusiv
prin introducerea, în ultimul an, a unei
soluții avansate de management, prin
sisteme de diagnosticare de la distanță și prin inovații pentru trailere, ceea
ce a extins în mod semnificativ abilitatea platformei singulare de a le oferi
o vizibilitate conectată și completă
clienților noștri.
Mai departe, ar trebui să nu subestimăm importanța capacității de a integra instrumente furnizate de către terți.
Tehnologii partenere de cea mai bună
calitate vor propulsa Telematica 2.0.
Un factor cheie al succesului
va fi neutralitatea față de
mărci și vehicule,
în telematică.
Multe flote operează, astăzi, cu un
parc de capete tractor și semiremorci
multi-brand (cu atât mai mult cu cât
încep să lucreze cu șoferi independenți). Dacă vor să fie eficienți, va fi
necesar să se asigure că acestea vor
putea fi administrate de pe o singură
platformă.
În fine, sistemele telematice moderne trebuie să fie scalabile. Dimensiunile flotelor vor varia de la câteva
unități, la zeci de mii de vehicule. Deși
multe dintre necesitățile lor sunt similare, mărimea și scopul flotei vor determina instrumentele care le sunt necesare. Astăzi, WABCO oferă sisteme

telematice pentru flote mai mari, precum și o soluție FMS pe baza unei
aplicații, denumită TRAXEETM, dedicată flotelor mai mici.
De la supravegherea
flotei, la alerte automate
în privința anomaliilor,
care sunt cerințele pieței,
în prezent?
Piața cunoaște, în prezent, o evoluție disruptivă foarte rapidă. Credem
într-o platformă singulară care să includă toate elementele de top ale portofoliului WABCO de tehnologii, dezvoltată cu parteneri lideri ai industriei.
Și am lucrat din greu pentru a dezvolta
această ofertă. Printre elemente importante introduse în ultimul an, se
numără: îmbunătățirea managementului combustibilului, un management
mai bun al trailerelor, diagnosticare
de la distanță și o soluție pentru flote
mici și mijlocii. Toate acestea au contribuit la îmbunătățirea abilității clienților noștri de a realiza activități mai
suple, mai ecologice și mai sigure.
Având în vedere că trailerele ocupă din ce în ce mai mult un loc central
în ceea ce privește îmbunătățirea eficienței, am introdus sistemul TXTRAILERPULSE™, o soluție de monitorizare și diagnosticare de la distanță.
Alături de TX-TRAILERFIT™, combină urmărirea trailerelor cu diagnosti-
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Care sunt tendințele
pentru 2020?
O cerere în creștere pentru conectivitate, pentru obținerea unei imagini

singulare asupra operațiunilor, automatizarea și un portofoliu crescut de
instrumente pentru a face față provocărilor. Toate acestea vor fi antrenate
de creșterea presiunii și disruptivității
de pe piață.
Nu mai este vorba numai
despre camion; este vorba
despre asigurarea unei
integrări și conectări a
ecosistemelor
transportatorilor, despre
furnizarea unor noi date,
care să le permită să își
monitorizeze lumea în timp
real și să propulseze utilizarea
automatizării.
Una dintre marile provocări pe
care le vom înfrunta în anii următori
va fi agilitatea în îndeplinirea efectivă
a cerințelor de pe piață, asigurându-ne
că furnizăm noi soluții care sunt
imediat relevante și convenabile. Astfel, colaborăm cu un număr tot mai
mare de parteneri și clienți, pentru a
dezvolta noi produse, în cooperare.
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

CAMIOANE ȘI SERVICII

Datorită background-ului și al experienței WABCO în această industrie,
am lansat aplicația TRAXEE™, în urmă cu aproape un an. Cu TRAXEE™,
oferim câteva dintre capacitățile cheie
ale unei soluții FMS sub formă de
aplicație și cu un model de plată recurentă. Este o soluție proiectată să
ofere flotelor mici și medii informații
esențiale, în timp real, pentru a le îmbunătăți abilitatea de a răspunde mai
bine nevoilor lor operaționale.
În afară de coordonarea flotei, monitorizarea activității șoferului și îmbunătățirea eficienței administrative,
soluția oferă update-uri de statut în
timp real asupra fiecărui camion și
șofer, sprijinind, de asemenea, conformitatea cu cerințele legale AETR în
Europa și Turcia. Pe scurt, soluțiile
telematice pentru flotele mici și mijlocii,
cum este TRAXEE™, pot determina
economii de costuri și de timp și pot
crește profitabilitatea, ceea ce este
de o importanță vitală pentru flotele de
dimensiuni mici.

PUBLICITATE

carea avansată de la distanță, la un
cost care permite utilizarea pe toată
flota și pe toate tipurile de trailere. Conectată direct la sistemul electronic
de frânare al trailerului (TEBS), soluția
colectează și procesează datele de
diagnosticare din TEB și de la nivelul
altor sisteme ale trailerului, prin intermediul unui portal web.
Pentru a ne ajuta clienții să obțină
o eficiență mai înaltă a consumului de
combustibil, am introdus, recent, pe
piață TX-FUELCOMPASS, o platformă software care oferă o viziune completă asupra costurilor cu combustibilul. Soluția accesează date din diferite
surse și cumulează aceste seturi de
informații în cadrul unor imagini de
bord transparente și clare. Combinată
cu unul dintre computerele noastre de
bord, TX-SKY sau TX-GO 2, soluția
TX-FUELCOMPASS permite evaluarea și îmbunătățirea realimentării flotei
fără nicio investiție suplimentară sau
specială în hardware.
O altă zonă importantă pentru multe
flote este abilitatea de a planifica și
administra timpii de staționare. Am
introdus soluția TX-DIAGNOSTIX pentru a aborda, în parte, această problemă. Soluția oferă evaluări ale datelor
privind „sănătatea” oricărei mărci sau
model de camion. Soluția scanează și
integrează în continuu datele electronice ale camionului, cum ar fi cele furnizate de elementele de control al
motorului, de sistemele de asistență a
șoferului, sistemul de frânare sau tahograf și le consolidează într-o imagine
singulară, în timp real. Prin identificarea rapidă a problemelor, prin recomandări pentru reparații, planificarea operațiunilor de întreținere, comandarea
pieselor de schimb sau redirecționarea
camioanelor către ateliere, pentru reparații critice, timpul de staționare a
vehiculelor este redus.
Urmărim cu atenție implementarea
5G, care ar putea asigura un transfer
de date mai rapid și mai ieftin, propulsând serviciile big data. În plus, 5G va
facilita colectarea de date la intervale
mai mici de timp și ne va permite extinderea în noi domenii, cum ar fi
monitorizarea degradării sistemelor
de frânare, de exemplu.
Ce ar trebui să ofere
o soluție telematică
pentru companiile mici
și medii?
Deși multe dintre necesitățile
flotelor mici și mari se intersectează,
majoritatea flotelor mici și medii caută
o soluție care să se potrivească necesităților lor la scala respectivă, fără să
aibă nevoie de o platformă mai extensivă, proiectată pentru operațiuni de
dimensiuni mai mari.
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ANTICORUPȚIE

M-am hotarât să
devin… UN OM
FERICIT!
Știu, pare un cuvânt de poveste... ideatic, „fericire”! Nu l-am ales
întâmplător, pentru că nimic nu este întâmplător în viață. Am fost
influențată de ultimele două cărți citite la recomandarea a doi
prieteni. Toți suntem la început de an și ne stabilim idealuri,
ne propunem să realizăm obiective personale și profesionale.

Ș

i eu am fost întrebată, la începutul anului, ce îmi propun și am
răspuns simplu: m-am hotărât să
devin... fericită! Ce însemnă acest lucru? Ce înseamnă să fii fericit? Pentru
fiecare dintre noi însemnă ceva distinct.
Când am întrebat un tânăr coleg
polițist, vorbind despre proiecția carierei sale aflate la debut, unde se
vede peste 10 ani, ca profesionist, după ce a luat contact cu valorile, normele, cultura organizației din care face
parte, Poliția Română, mi-a spus clar
și hotărât: „Tot aici, pentru că vreau
să fiu un polițist de succes și un OM
FERICIT!” Am fost curioasă să aflu
care sunt valorile care îl fac FERICIT.
Mi-a răspuns atunci că își dorește o
familie, un copil căruia să îi ofere o
educație bazată pe principiile virtuții,
pe onestitate, pe corectitudine, așa
cum și el a fost educat, așa cum vede
și cariera sa.
La fel mi-au spus alți doi prieteni,
ce provin din două medii profesionale
diferite, unul șofer de TIR de 20 de ani,
pasionat de meseria sa, și celălalt polițist „de carieră”, absolvent de școală
de agenți de poliție și cu cincisprezece
ani de experiență în Poliția Română.
Am asistat la discuția lor în noaptea
trecerii dintre ani și amândoi spuneau
cât sunt de fericiți. Am vrut să văd ce
înseamnă și pentru ei a fi fericit, știindu-i „pătimași” în profesia pe care au
ales-o.
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O viață la volan
Șoferul de TIR povestea prin câte
țări trece, câte nopți nedormite, ce intemperii ale vremii suportă, despre lipsa de confort pe care o are în meseria
sa, întâlnirile cu polițiștii din diferite state unde transportă marfă... și, mai ales,
despre corectitudinea, onestitatea și profesionalismul de care aceștia au dat
dovadă ori de câte ori a interacționat cu
ei. L-am întrebat dacă abordarea acestora a fost diferită, când a fost oprit în
trafic sau când a trecut vama, și mi-a
răspuns simplu: NU, au fost la fel de
riguroși „și ai noștri”, și „ceilalți”. Am afișat
un zâmbet! A continuat spunând: „... s-au
dus vremurile alea când umblam cu banii
în talon... așa, preventiv. Acum vreau să
mă întorc cu bine la băiețelul meu de
numai cinci ani, care și așa este trist de
câte ori plec, pentru că îi lipsesc o
perioadă mai lungă de timp din preajmă.
Peste două zile, plec în cursă și îi lipsesc
trei săptămâni. El e FERICIREA MEA”.
Nu am putut decât să mă bucur de
cele auzite. Înseamnă că reușim să
formăm caractere oneste, că reușim
să schimbăm comportamente, să fim
integri... și asta ne aduce fericire și
bucuria lucrului bine făcut. M-am bucurat că și el a înțeles că valoarea sa
supremă, constituită din familia și copilul său, trebuie menținută și cultivată,
că lui trebuie să îi ofere o educație
demnă și un tată model.

Loredana-Florentina Marin

Polițist de carieră
Prietenul polițist a oftat și l-a privit
în ochi... Și el are o fetiță nou-născută
și munca sa îi ocupă foarte mult timp,
uneori lipsind nopți de acasă, alteori
ajungând când ea deja doarme, fără
să o poată săruta pe frunte și a-i spune noapte bună. Momentele acestea
nu i le poate returna sistemul niciodată, dar spune că, dacă ar lua-o de la
capăt, tot meseria asta ar îmbrățișa-o,
pentru că a făcut din ea o artă.
Să simți adrenalina unei „spețe
rezolvate”, să vrei „să faci curățenie
în adunătura asta de nemernici”, sunt
sentimente pe care nu le poți avea
decât atunci când ești acolo, în miezul
problemei. Recunoaște că poate face
asta pentru că are susținerea familiei,
a soției și, mai presus de toate, pentru
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fie mândră de mine, să fie FERICITĂ
că are așa tată, cum și eu sunt fericit
și binecuvântat că o am pe ea! Vreau
să îi ofer cea mai bună educație pe
care un părinte o poate da, să îi arăt
că poți să fii onest, că poți promova
prin cinste și corectitudine, că valorile
supreme sunt adevărul, onestitatea,
profesionalismul și integritatea.”

Loredana-Florentina MARIN

Un mod de a fi
I-am ascultat și am înțeles că ambii
sunt oameni integri, pe care „virusul
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Direcția Prevenire
Serviciul Prevenire
PUBLICITATE

ACTUALITATE

că are o echipă de tineri polițiști dornici
de performanță, pe care se poate
baza și care au devenit cealaltă familie
a lui. Nu se percepe ca un tânăr manager, așa cum este, ajuns la acest
nivel prin muncă multă și studiu intens,
prin perseverență, pentru că, așa cum
spune el... „am pornit și eu tot din stradă”, ci ca un coleg membru al echipei,
o piesă în puzzle-ul organizației numită Poliția Română.
Este conștient de un singur lucru:
„Vreau să las ceva în urma mea!
Vreau ca fata mea, când va crește, să

corupției” nu i-ar putea atinge vreodată, nu ar lua sau da mită nicicând,
pentru că valoarea lor personală fundamentală este familia, copiii lor,
cărora doresc să le ofere o educație
aleasă, bazată pe respect, pe încredere, pe adevăr, pe principialitate, pe
dreptate. Și toate astea pentru ca ei
să devină FERICIȚI!
Ascultându-i pe ei am realizat că fac
parte din categoria oamenilor care VOR,
POT ȘI FAC ceea ce își propun. Și își
propun să aibă o carieră „curată”, valoarea lor profesională supremă fiind integritatea, astfel încât familia să „beneficieze”
de prezența lor și de aportul lor la...
FERICIRE. Libertatea, conștiința de
sine, conștiința propriei valori sunt
fundamentale pentru fiecare dintre noi
și dacă le punem mai presus de orice
ele devin convingeri, convingeri care se
transformă în credințe, credințele în
comportamente și devin „EU”!
Am înțeles că FERICIREA NU
ESTE O DESTINAȚIE, CI UN MOD
DE A FI, astfel încât m-am hotărât să
devin... FERICIT(Ă)!

POVESTEA MEA

AM PUS PRELATA (2)
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Primele
semiremorci
vândute într-o
țară comunistă

În primul episod, pe care vi l-am
istorisit în decembrie, m-am
plimbat pe drumurile din Germania
și România, unde am întâlnit agenți
de securitate, încercări de racolare
și am încercat să fabric
containere... o afacere care mi-a
dezechilibrat serios bugetul.
Vă reamintesc, eram în 1982, când
Bernd Hoffmann, unul dintre
patronii Schmitz, m-a angajat
pentru experiența mea în statele
comuniste.

După o lună de pauză, continui povestea mea... povestea celor
40 de ani trăiți între camioane și, mai ales, semiremorci. Am putut
trăi și munci în 7 țări diferite, am învățat să vorbesc fluent în
8 limbi străine și, mai presus de toate, am întâlnit atâția oameni
frumoși, de la care am avut de învățat. De data aceasta, mă voi opri
asupra Bulgariei, unde am vândut primele semiremorci Schmitz.

L

a doar o săptămână după ce
am fost primit în familia Schmitz,
am ajuns în orașul elvețian Zug
(unde se afla biroul răspunzător pentru
piețele est-europene și cele din Orientul
Mijlociu), unde urma să fiu „școlarizat”
în materie de semiremorci și apoi trimis
pe frontul de est. Iar primul pas, văzut
ca o primă îndeletnicire în cadrul marelui
Schmitz, a fost să... lipesc diverse
fotografii de semiremorci într-un album.
Nu știu nici azi dacă nu aveau un alt
copilaș de grădiniță să o facă, sau dacă
a fost, cumva, un test pentru a vedea
dacă pot distinge o prelată de o cisternă,
după aproape 200.000 de kilometri pe
diverse camioane și rute...
La circa două săptămâni după
grandioasa misiune cu lipirea pozelor,
ne face o vizită domnul Hoffmann,
proaspăt întors de la expoziția internațională de camioane IAA care, în acea
vreme, se ținea la Frankfurt, orașul
unde am petrecut copilăria de la 7 ani
în sus și am mers la școală.
„L-am întâlnit acolo pe un anume
domn Peshev,” zise Hoffmann. „Mi-a
spus că firma al cărei director general
adjunct este, anume SOMAT, din
Bulgaria, are peste 4.000 de camioane
și semiremorci în parc și va continua
să cumpere. Îl cunosc, deja, de mai
multă vreme, i-am dat nenumărate comenzi pentru a transporta camioane
și semiremorci în Iran. Uite cartea lui
de vizită, te rog să-i faci o vizită la
Sofia!”
Într-adevăr, țin minte că atunci
când, cu puțin timp înaintea acestei
convorbiri, eram la Altenberge, nu numai toată parcarea uzinei, dar și câmpuri închiriate de la țăranii din împrejurimi erau pline de Mercedes-uri mai
micuțe de tip 711 cu botic și cabină

scuzat că are treabă și m-a lăsat să-mi
beau restul de cafea în compania traducătoarei de germană a firmei, pe
nume Nevena. După câteva complimente de curtoazie (am aflat, mai târziu, pe pielea mea că media de frumusețe a bulgăroaicelor era cu mult
peste această primă „vizionare”) am
reușit să smulg o informație importantă: SOMAT avea de gând să comande
în curând 50 de noi capete de tractor
Renault și 50 de semiremorci de la
Fruehauf.
Cu această unică informație cu
care m-am ales dintr-o călătorie la
Sofia, m-am întors la birou, de data
asta în Germania, la Altenberge, și
l-am informat pe Bernd Hoffmann.
Dan Schnick

retrasă și cu o cisternă de 5.000 litri
montate pe ele, precum și cu semiremorci cisternă de 28.000 litri. (*) Un
motiv în plus să intrăm și într-o afacere
pe bază de reciprocitate cu SOMAT.

Prima lecție
Alte 10 zile mai târziu, eram la
Sofia, în biroul domnului Peshev care,
printre altele, vorbea perfect limba
germană.
„Am mare respect pentru firma
Schmitz și sunt recunoscător pentru
comenzile de transport!”, spuse Peshev
după ce am fost tratat cu o cafea.
„Regret, însă, că avem alți furnizori tradiționali pentru semiremorci, anume pe
Fruehauf din Franța și pe Kässbohrer
din Germania. Am fost mulțumit până
acum și nu am intenția să experimentez
ceva nou!”
După un alt scurt schimb politicos
de cuvinte, „tovarășul” Peshev s-a

„Sper că nu ți-ai desfăcut
valiza”, spuse el, „pentru că
mâine zbori înapoi la Sofia.
Când se apropie asemenea
hotărâri, trebuie să fii la 5
minute de client, și nu să
aștepți acasă să fii invitat!”
Așa am primit prima lecție de vânzător, pe care nu am uitat-o niciodată.
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Și a doua zi eram la Sofia, într-o
cofetărie, cu Nevena (fără alte conotații, jur!), discutând ce motiv pentru
care m-am întors la Sofia i-aș putea
invoca lui Peshev, fără să o dau de
gol. Am hotărât să-i spun că, de fapt,
nu am plecat, că am rămas fiind fascinat de Sofia și, în general, de Bulgaria
etc. etc.

... și, după o nouă vizită la SOMAT,
Peshev a hotărât să-l invite pe acest
admirator al țării lui la o cină tipic bulgărească, spre a descoperi încă o
„plăcere”. Bănuiam că la o astfel de
invitație va veni cel puțin și cu „ofițerul”
după el, așa cum se întâmpla, de fiecare dată, la București, în întâlnirile oficiale. Dar, spre surprinderea mea, a
venit singur, a fost foarte deschis și
comunicativ. După două sticle de vin
(excelent) și o sumedenie de chifteluțe
și mititei (mai puțin excelenți...), am
reușit să-l conving ca, pentru următoarea comandă de semiremorci, să ceară o ofertă și de la noi, pe lângă celelalte două tradiționale. A acceptat și
m-a rugat, de data asta el, să nu plec
și să mai stau două zile la Sofia,
pentru că are o altă idee.
M-am plimbat, deci, două zile prin
Sofia comunistă (iar jur: fără Nevena!)
și, în a treia zi, am fost din nou la firmă.
„Uite ce voi face, tinere”, spuse
Peshev, „de data asta voi acorda o
comandă de 50 de semiremorci unui
furnizour nou! De fapt, ai avut dreptate
acum 3 zile, doar așa pot să aflu ce
au făcut cu mine ceilalți in ultimii 6-7
ani! Și, de aceea, am hotărât: voi chema la discuții firmele Blumhardt (**) și
Schmitz. Spune-i lui Hoffmann că îl
aștept!”
Plin de emoții l-am sunat pe acesta, care mi-a spus:
„Ar fi o mare greșeală să vin
eu, pentru că tu ești acela
care va fi partenerul lui de
discuții, de acum încolo. Dacă
mă duc eu, personal, nu vei fi
niciodată luat în serios pentru
un cuvânt final și mă va suna
pe mine pentru fiecare șurub
pe care vrea să-l cumpere mai
ieftin!”
Încă o frază pe care nu am uitat-o
nici atunci când eram director, și aveam vânzătorii mei trimiși la client...
Au venit doi specialiști de la
Blumhardt, unul știa tehnica și altul
cât costă, iar eu am primit specificația
și prețul pe telex. După o primă, dar
zdravănă, lecție de tocmeală balcanică, m-am întors cu comanda celor
50 de semiremorci (***) la Altenberge.

Botezul trecuse...
Trei luni mai târziu, semiremorcile
au fost livrate la garajul din Vidin al
SOMAT, vis-a-vis de Calafat, și unde
o mare parte dintre angajați o „rupeau”
pe oltenește. M-am dus să-i văd și să
mă interesez de semiremorcile aflate
deja în exploatare. Luasem hotărârea
să mă împrietenesc cât se poate de
bine cu mecanicii, pentru că de la ei
și de la șoferi se duc spre conducere
informațiile legate de calitatea semiremorcilor. Și, cum le leagă bunul
Dumnezeu, într-una din acele zile vine
Peshev în inspecție la Vidin și, desigur,
foarte mirat, mă întreabă ce fac acolo.
I-am explicat că fac o școlarizare cu
mecanicii și le dau sfaturi pentru o exploatare corectă și fără probleme. Și-a
scărpinat gânditor bărbia și mi-a spus:
„Asta nu a făcut încă niciun furnizor. Știi ceva? Vino, te rog, mâine, la
mine, la Sofia!”
A doua zi m-a închis acolo, într-o
cameră cu multe cărți, printre care am
deslușit la unele în alfabetul kirilic și
cuvântul Lenin, și mi-a spus:
„Te las aici 3 ore, am niște treabă.
Fă-mi, te rog, un preț pentru 300 de
semiremorci identice cu cele de la
Vidin, pe care să mi le livrezi franco
port la Regensburg. Dar vreau să știu
aprecierea ta, nu a lui Hoffmann!”
După cum se știe, telefonul mobil
s-a inventat mult mai târziu, iar de pe
unul fix nu se putea vorbi decât prin
centrală. Așa că am rămas singur cu
o îndeletnicire învățată încă de la
Krauss-Maffei, la München, cum se
calculează prețul la instalațiile vândute
(în Romania) în funcție de cantitate,

și cu rugămintea către Cel de Sus să
nu o zbârcesc ireparabil.
Această comandă de 300 de semiremorci a adus schimbări majore în
viața mea: am fost mutat cu biroul meu
din Elveția la sediul firmei din Germania,
garanția bancară pe care mi-o oferise
Bernd Hoffmann pentru a-mi acoperi
datoriile la bancă din afacerea eșuată
cu containere a fost transformată în
liniște financiară, și am primit alte bilete
proaspete de avion către noi destinații:
Varșovia, Budapesta, Praga, Moscova
și Belgrad.

POVESTEA MEA

Minciunica
a ținut...

Dorința mea ascunsă de a
putea lega ceva și la
București era aberantă: în
România lui Ceaușescu era
interzis să se importe ceva
care se fabrica și în România,
or semiremorci se produceau
la Mârșa și la Mediaș...
Cât timp am fost răspunzător pentru piața din Bulgaria, SOMAT a cumpărat peste 1.300 de semiremorci de
la Schmitz. Abia la începutul anilor `90,
când firma a fost preluată de către marea firmă de transport Willi Betz din
Germania și rebotezată ca atare, la
Sofia au mai ajuns, pe lângă Schmitz,
și alte mărci de semiremorci.
Dar aventura bulgară nu s-a oprit
acolo. Despre continuarea ei și despre
alte școli prin care am trecut și oameni
interesanți întâlniți, voi povesti celor
care și azi au avut răbdarea să citească, în numărul viitor al revistei.
Dan SCHNICK
dan.schnick@ziuacargo.ro

(*) O scurtă remarcă: Schmitz, în exclusivitate prin dl. Hoffmann, a vândut în
total circa 8.000 de suprastructuri și semiremorci cisterne în Iran, de-a lungul
anilor. Indiscutabil, era cel mai mare producător de cisterne din Europa, iar
aceste comenzi au transformat firma Schmitz în concernul de azi, iar pe dl.
Hoffmann în coproprietar, cu 33% din acțiuni.
(**) Blumhardt era la acea vreme cel mai mare producător german de
semiremorci cu prelată. A dat faliment și a dispărut de pe piață la sfârșitul
anilor `80, precum câțiva ani mai târziu Kässbohrer, preluată, apoi, în mare
parte, de concernul turc TIRSAN.
(***) Pentru cei curioși: specificația de atunci de „ultimă oră”: osii 2×10 tone cu
puncte de gresare, anvelope jumelate 12.00R20 cu cameră, suspensie pe
arcuri, cea pneumatică nu se inventase încă), prelată dintr-o singură bucată,
nerabatabilă, obloane de tablă cu înălțime de 800 mm, lungimea netă de
încărcare de 12.350 mm.
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CONSULTANȚĂ

zile
„Părea ca și cum stră
ar fi fost absorbite de
cer, iar noaptea era
peste tot în văzduh.”
Charles Dickens

Capcanele
șofatului pe
timp de noapte

Mulți conducători auto preferă să șofeze pe timpul nopții,
considerând acest lucru mult mai relaxant, datorită unui trafic mai
scăzut, cu posibilități mai mici de a întâlni controale (noaptea,
inspectorii dorm și ei!), pentru a câștiga timp și, de ce nu, pentru a
avea ziua timp liber pentru alte activități. Cu toate aceste
beneficii (reale sau mai puțin reale), conducerea pe timp de
noapte presupune și multe capcane.

S

tatisticile care au în vedere accidentele rutiere arată că o
treime dintre ele se produc
noaptea, adică un număr mare, dacă
îl raportam la cel al mașinilor care se
află în trafic în această perioadă orară.
Pentru unii conducători auto, conducerea pe timp de noapte poate fi dificilă.
Psihologii și medicii
specialiști în siguranță rutieră
precizează că numeroși
conducători auto au probleme
de vedere și de orientare pe
timpul nopții.

38

Astfel, șoferi care conduc foarte
bine pe timpul zilei pot avea probleme,
o dată cu lăsarea întunericului, nereușind să sesizeze la timp diferitele obstacole, cum ar fi vehicule care vin
din față, pietoni, bicicliști, căruțe etc.,
care circulă sau staționează pe partea
carosabilă. De asemenea, noaptea
poate crea probleme persoanelor care
poartă ochelari de distanță, mai ales
celor care necesită mai multe dioptrii.
Care sunt capcanele conducerii
pe timp de noapte și cum le putem
evita puteți afla citind în continuare
articolul.

Este important să
vedem și să fim
văzuți
Atunci când conducem noaptea,
este extrem de important să putem
vedea, să fim văzuți, să putem aprecia
corect distanțele și vitezele și, nu în
ultimul rând, să fim odihniți.
Vederea bună în timpul conducerii
auto depinde de o varietate de factori.
Pe timp de noapte, trebuie să putem
vedea fără strălucire orbitoare și reflexii, dar, totodată, clar și cu contrast. La
lăsarea serii, în amurg, vizibilitatea sca-
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Cristian
Sandu

ne aflăm în sezonul rece, să amintim
și faptul că unele dintre cele mai grele
condiții de condus pe timp de noapte
apar iarna, când este viscol sau zăpadă și, practic, nu mai există repere
pe baza cărora să ne orientăm.

de, umbrele se prelungesc, iar lumina
farurilor încă nu are efectul dorit pentru
a sesiza diferitele obstacole care pot
apărea, brusc, în fața autovehiculului.
Referitor la faruri, trebuie să reținem și
faptul că vizibilitatea este redusă la
limita perimetrului conului de lumină al
acestora, lungimea zonei iluminate de
fasciculul de lumină al farurilor în cazul
curbelor, vârfurilor de rampă sau pantă
reducându-se foarte mult.
Vizibilitatea slabă afectează
percepția adâncimii,
recunoașterea culorilor și
vederea periferică.
Nu este de neglijat nici faptul că
noaptea se poate produce fenomenul
de orbire, atât din cauza mașinilor care
vin din față, cu fază mare, cât și din cauza autovehiculelor din spate, care-și
proiectează faza de drum în oglinzile
retrovizoare.
Pentru a contracara efectul de orbire al farurilor autovehiculelor din
sens opus, este necesar sa mutăm
privirea spre marginea din dreapta
drumului până la limita conului de lumină a farurilor noastre, iar, pentru
siguranță, să adaptăm viteza la spațiul
de vizibilitate.
În această perioadă orară,
aprecierea distanțelor și
vitezelor se face mai greu,
consecințe fiind atât lentoarea
decizională, cât și creșterea
timpului de reacție.
De asemenea, atenție la zonele
cu potențial pericol, prost semnalizate,
care sunt mai greu de observat pe
timpul nopții, conducerea devenind și
mai dificilă în cazul în care marcajele
de separare a sensurilor de circulație
sunt șterse sau inexistente. Și, fiindcă

Vizibilitatea este dată atât de instalațiile de iluminat (din față, din spate și
laterale), cât și de folosirea lor corectă. Un număr exagerat de proiectoare
și folosirea lor incorectă nu fac altceva
decât să orbească șoferii care vin din
față și care nu vor mai putea vedea și
aprecia corect gabaritul mașinii. Să nu
uităm faptul că lumina farurilor autovehiculului nostru, oricât de puternică
ar fi, este de aproximativ 3.000 de ori
mai slabă decât lumina zilei.
De asemenea, o multitudine de
leduri sau beculețe colorate, care
împodobesc parbrizul camioanelor ca
un pom de Crăciun, nu fac altceva decât să împiedice vizibilitatea șoferului,
să îi scadă câmpul perceptiv.

Oboseală amplificată
O altă problemă, care poate genera efecte deosebit de grave atunci
când se conduce noaptea, este oboseala și, implicit, adormirea la volan.
Ceasurile noastre biologice
sunt setate astfel încât, în
mod natural, să ne simțim mai
adormiți noaptea, indiferent
de starea noastră de
oboseală.
Oboseala este o stare complexă,
caracterizată prin reducerea vigilenței
și scăderea performanțelor mentale
și fizice. Oboseala la volan este, de
fapt, o tulburare a activității cerebrale
de procesare a informațiilor, în sistemul om-vehicul-mediu.
Dacă, în multe situații, șoferul cu bună știință își asumă responsabilitatea
unor comportamente imprudente sau
riscante (depășiri, viteză, neacordare
de prioritate etc.), instalarea oboselii sau
adormirea la volan nu sunt acțiuni
voluntare. Apariția oboselii în timpul
conducerii este percepută relativ târziu
de către șofer. Atunci când acesta își

Măsurătorile au arătat că
oboseala neuro-fiziologică
apare înaintea momentului în
care șoferul realizează că este
obosit.
Nu sunt puțini cei care afirmă că
legislația actuală (ne referim la timpul
de condus și de odihnă) îi ferește pe
șoferi de problemele legate de oboseală și de adormirea la volan. Că nu
se întâmplă acest lucru întotdeauna,
o dovedesc accidentele produse pe
fondul oboselii sau a adormirii la volan,
deși conducătorul auto respectase cu
strictețe programul de condus și de
odihnă. Fiecare om, fiecare organism
este o entitate care răspunde diferit (în
funcție de rezistența fizică și psihică)
la factorii perturbatori care duc la instalarea oboselii și stresului. Faptul
că, în plan mondial, aproximativ 45%
din accidentele rutiere se corelează
cu oboseala și lipsa somnului pune
un semn de întrebare referitor la eficiența Regulamentului (CE) 561. Iată
de ce, înainte de a pleca într-o cursă
noaptea, șoferii trebuie să se asigure
ca s-au odihnit suficient.

CONSULTANȚĂ

Pentru a putea circula în
condiții de siguranță în timpul
nopții, este absolut necesar să
fim, la rândul nostru, vizibili.

da seama că este puțin obosit, apare o
reacție adaptivă de ignorare a acestei
stări și de continuare a activității.

Conducerea în stare de
oboseală este la fel de
periculoasă ca și condusul
după consumul de alcool,
crescând dramatic timpul de
reacție.
Deciziile legate de viteză și distanță pot fi, de asemenea, afectate
drastic. Deoarece camioanele acoperă
o distanță mare într-un timp scurt,
chiar și un căscat de câteva secunde
poate avea consecințe fatale.
Conducerea pe timp de noapte
impune un anumit stil de conducere
și chiar o pregătire prealabilă a mașinii. Nu trebuie uitat faptul că experiența, conducerea preventivă si adaptarea în permanență a vitezei în funcție
de necesități sunt factori care pot feri
conducătorii auto de capcanele conducerii pe timp de noapte.
psiholog pr. Cristian SANDU
cabinet de psihologie autorizat
e-mail: psih.cristian.sandu@gmail.com
tel.: 0751.364.575

Deși starea de oboseală este mai greu sesizabilă, există, totuși, semne prin
care să ne dăm seama că s-a instalat:
• Dificultăți în concentrarea atenției, în ținerea ochilor deschiși sau a
capului ridicat
• Apariția unor gânduri aleatorii, tendința de a „uita” că suntem la volan
• Senzația de nisip în ochi și nevoia repetată de frecare a lor
• Conducerea în zig-zag și omiterea semnelor sau indicatoarelor rutiere
• Apariția căscatului repetat.
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UPS va achiziționa
10.000 de vehicule
Arrival
Compania de curierat UPS a anunțat, recent, că divizia sa de
venture capital, UPS Ventures, a achiziționat un pachet minoritar
de acțiuni la Arrival, companie care produce platforme pentru
vehicule electrice, dar și vehicule electrice la comandă, care oferă
beneficii sporite, în comparație cu vehiculele tradiționale cu
combustie internă și cu mașinile electrice existente. O dată cu
investiția în Arrival, UPS s-a angajat să achiziționeze 10.000 de
vehicule electrice, construite special pentru UPS.

C

onform unui comunicat remis
redacției, UPS va colabora cu
Arrival pentru a dezvolta o serie de mașini electrice, echipate cu
sistemul ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems). Această tehnologie
are rolul de a spori siguranța și eficiența operațională, oferind inclusiv posibilitatea de circulație automatizată în
depozitele UPS. Compania va testa
funcționalitățile ADAS ulterior, în acest
an. Achizițiile viitoare de vehicule depind de succesul testelor inițiale. Prețurile de achiziție a vehiculelor nu vor
fi făcute publice.
„UPS continuă să-și dezvolte flota
integrată de vehicule electrice, alături
de tehnologii inovatoare de încărcare,”
a declarat Juan Perez, chief information and engineering officer în cadrul
UPS. „Pe măsură ce tendințe precum
creșterea populației, migrarea urbană
și comerțul electronic se intensifică,
e nevoie de colaborarea cu parteneri
globali, pentru a rezolva provocări precum blocajele rutiere și poluarea, atât
pentru clienții noștri, cât și pentru comunitățile pe care le deservim. Vehiculele electrice reprezintă o piatră de
temelie pentru strategia noastră de
transport sustenabil. Investiția în
Arrival permite UPS să colaboreze la
proiectarea și producția celor mai
avansate vehicule electrice pentru
transport din lume.”

Producție modulară
Arrival produce propriile componente de bază – șasiu, sistem de propulsie, caroserie și sisteme electronice
de control. Vehiculele Arrival sunt proiectate modular, cu piese standardizate, o metodă care reduce atât costurile
de întreținere, cât și alte costuri de
proprietate.
Arrival va construi vehiculele în
micro-fabrici, utilizând materiale durabile și ușoare, care sunt proiectate
și create intern. În calitate de investitor,
UPS poate beneficia de comenzi rapide, dacă este necesar. UPS va utiliza vehiculele electrice în Europa și
America de Nord.

Arrival este primul producător de
vehicule comerciale care furnizează
vehicule electrice de transport la
comandă, ținând cont de specificațiile
UPS, și care are o strategie de producție la nivel global. UPS și Arrival
colaborează încă din 2016, pentru a
dezvolta concepte de vehicule de
diferite mărimi. Cele două companii
au anunțat, anterior, că vor dezvolta
o flotă pilot de ultimă generație, de 35
de vehicule electrice pentru transport,
pentru a fi testate în Londra și Paris.
De asemenea, UPS a anunțat o nouă
abordare în ceea ce privește încărcarea electrică și depozitarea, care a
fost implementată într-o unitate UPS
din centrul Londrei.
UPS Ventures, divizia de venture
capital a UPS, investește în companii
care se impun printr-un stil nou de
business. Deciziile de investiții sunt
axate pe companiile care creează oportunități și tehnologii care se aliniază
cu strategiile de dezvoltare și cu valorile UPS.
adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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ȘTIRI

PREDICȚII PENTRU PIAȚA IMOBILIARĂ DIN
ROMÂNIA, ÎN 2020
În România, piața imobiliară
continuă să crească, în
2020, pe toate segmentele,
însă într-un ritm ceva mai
lent, comparativ cu evoluția
din ultimii ani, estimează
consultanții Colliers
International.
Segmentul imobiliar oferă,
în continuare, oportunități
de investiții, în special celor
care se pot adapta la o
lichiditate mai redusă, în
condițiile în care există
potențial pentru venituri
constante pe termen lung și
pentru creșterea valorii
capitalului investit. Anul
trecut, construcțiile și
tranzacțiile imobiliare au
avut o contribuție de
aproape un punct
procentual la creșterea
economică de 4% a
României, înregistrată în
primele trei trimestre.
Totuși, reducerea ritmului
de creștere economică în
2020 va influența și evoluția
pieței imobiliare, chiar dacă
performanța economică a
României va fi mai bună
decât în majoritatea țărilor
din UE. 2020 prefigurează
creșteri și pe segmentul
spațiilor industriale și
logistice, în contextul în
care stocul de circa
4,6 milioane mp de spații
logistice și industriale
moderne din țară este la
jumătate față de cel din
Cehia și de patru ori mai
mic decât cel din Polonia.
Aproximativ 500.000 mp de
noi spații pentru depozitare

CONCENTRARE PE
DIGITALIZARE ȘI
ROBOTIZARE

Afacerile din sectorul de
tehnologie din România, de la
cercetare-dezvoltare în
inginerie, la echipamente
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ar putea fi gata, acestea
fiind construite de
dezvoltatori care până nu
demult erau mai activi în
segmentul rezidențial sau
de birouri. Asta înseamnă
că România va atinge
pragul de 5 milioane mp de
spații moderne de
depozitare, în 2020.
Centre comerciale în zone
consacrate de birouri vor
continua să se dezvolte, pe
fondul unui consum mai
sănătos. Proprietarii
centrelor comerciale vor
continua să se concentreze
pe îmbunătățirea
experienței clienților, cu un
accent special pe partea de
agrement. Dezvoltatorii vor
căuta sinergii: noile
mall-uri, de exemplu, se vor
construi în zone consacrate
de birouri sau vor avea
propriile componente de
birou sau rezidențial
atașate. Inclusiv apariția
spațiilor de birouri
partajate, în centrele
comerciale, este o opțiune
atractivă. În ceea ce
privește segmentul de
retail, va continua
expansiunea în orașele mici
și mijlocii, unde există
deficit de spații moderne în
domeniu.

automatizate și software, vor
atinge, în acest an, nivelul de
55 de miliarde de lei, cifră mai
mult decât dublă față de nivelul
din 2010. Industria românească
se află la momentul unor decizii
strategice – trebuie să facă
pasul spre robotizare și
digitalizare, spre Factory 4.0,
în ton cu schimbările majore la
nivel internațional, arată o
analiză realizată de experții de
la Frames și Academia
Industrială.
Economia mondială face, deja,
pasul către Factory 4.0,
considerată a patra revoluție

industrială, iar cel mai relevant
exemplu de transformări
majore, dincolo de dinamica
sectorului de software, îl
reprezintă evoluția industriei
auto care, în următorii 10 ani, își
propune să renunțe la producția
de automobile cu motoare
termice și să se concentreze pe
automobilele electrice, dotate
cu inteligență artificială.

IMPACTUL BREXIT
ASUPRA ECONOMIEI
ROMÂNEȘTI

Procesul de ieșire al Marii
Britanii din Uniunea Europeană
va afecta marginal economia
locală, Regatul Unit fiind al
9-lea partener comercial al
României și ocupând ultimul loc
în clasamentul celor mai mari
10 investitori străini direcți în
România, în 2018, potrivit
analizei KeysFin „The BREXIT
effect”.
În România, există peste 1.600
de companii cu acționariat din
Regatul Unit, conform datelor
publicate de companii la
Ministerul Finanțelor Publice.
Dintre acestea, aproximativ
1.300 au o pondere directă,
majoritară, care depășește
50%, a investițiilor britanice.
Cifra de afaceri a companiilor
controlate direct, majoritar, de
investitori din Marea Britanie a
fost de aproximativ 20 de
miliarde de lei, în 2018.
„Legăturile comerciale relativ
reduse cu Marea Britanie
poziționează România printre
cele mai protejate economii
europene de efectele directe ale
Brexit-ului, impactul direct pe
plan local fiind marginal. Unul
dintre principalele riscuri
economice pe care le vedem
legate de acest eveniment este,
însă, contagiunea ce ar putea fi
generată de un proces
necontrolat de ieșire a Marii
Britanii din Uniunea
Europeană”, a declarat Roxana
Popescu, managing director
KeysFin.
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CITR ESTE
ADMINISTRATOR
CONCORDATAR PENTRU
CFR MARFĂ

MODERNIZAREA CĂII
FERATE BUCUREȘTIGIURGIU FRONTIERĂ

CFR Infrastructură a lansat licitația
pentru modernizarea liniei de cale
ferată București Nord-JilavaGiurgiu-Nord Frontieră-Lot 1, care

AMENZI PENTRU LIPSA
VINIETEI OXIGEN

activităților de colectare a
impozitelor și taxelor percepute
contribuabililor români. „Vorbim
despre reducerea structurii de
personal a acestei instituții cu
peste 2.000 de posturi; de
asemenea, eliminarea a 35 de
posturi de conducere, iar din
patru vicepreședinți rămân trei”,
a explicat acesta. Totodată,
Dancă a precizat că, „așa cum a
anunțat ministrul Finanțelor
Publice, Florin Cîțu, în prima lună
de activitate ANAF a înregistrat o
depășire a încasărilor față de
program de aproximativ 300 de
milioane de lei, iar față de
aceeași lună a anului trecut, o
creștere a încasărilor de 1,5
miliarde de lei”.

ȘTIRI

S-a deschis procedura de
concordat preventiv a CFR
Marfă, iar CITR a fost numit
administrator concordatar. Planul
de redresare va fi implementat în
termen de 24 de luni.
CITR, parte a Impetum Group,
a fost desemnată administrator
concordatar provizoriu și va
coordona restructurarea
operatorului feroviar CFR Marfă,
prin procedura de concordat
preventiv, deschisă pe
4 februarie 2020, de Tribunalul
București. CITR este
recunoscută pentru soluțiile sale
de succes privind restructurarea
companiilor românești atât în
cadrul, cât și în afara insolvenței,
aplicate în cei 20 de ani de
experiență dobândită, în care a
gestionat peste 1.000 de
companii românești.
Va urma o analiză exhaustivă a
activității curente a societății, pe
baza bugetului de venituri și
cheltuieli și a cash-flow-ului, în
baza căreia va fi propus și
implementat imediat planul de
redresare.
Următorii pași în procedură sunt
realizarea, în termen de 30 de
zile, a unui plan de redresare a
companiei și supunerea acestuia
votului creditorilor care dețin cel
puțin 75% din creanțe. Termenul
de implementare a măsurilor
adoptate în planul de
restructurare este de 24 de luni.

prevede redeschiderea circulației
feroviare pe pod peste râul Argeș,
între Vidra și Comana, inclusiv
reabilitarea Gării Comana.
Investiția va costa aproape 459
de milioane de lei (fără TVA).
Sursa de finanțare este asigurată
din fonduri externe
nerambursabile. Termenul pentru
proiectare este de șase luni, iar
pentru execuție, de 24 de luni, cu
garanție 60 de luni. Data-limită
pentru primirea ofertelor este
24 martie 2020.

LOTUS CENTER A
CUMPĂRAT ORADEA
PLAZA
De la 1 martie, vor fi aplicate în
Capitală amenzi pentru lipsa
vinietei Oxigen pentru posesorii
de mașini care tranzitează
orașul. Vinieta trebuie cumpărată
înainte de a intra în București.
Chiar și bucureștenii care au
mașini sub Euro 4 vor trebui să
plătească această vinietă, iar
cele sub Euro 3 nu mai au acces
în centrul orașului. Pentru
autoturismele Euro 4, vinieta va
trebui plătită începând din anul
2021. Tarife: 15 lei/zi, 300 de
lei/lună și 1.900 de lei/an pentru
mașinile non-euro; 15 lei/zi, 250
de lei/lună și 1.700 de lei/an
pentru cele Euro 1; 15 lei/zi, 200
de lei/lună sau 1.500 de lei/an
pentru cele Euro 2; 5 lei/zi, 100
de lei/lună sau 700 de lei/an
pentru cele Euro 3; 5 lei/zi, 80 de
lei/lună sau 500 de lei/an pentru
mașinile Euro 4. Cuantumul
amenzilor este între 1.500 și
2.000 de lei.

RESTRUCTURARE
LA ANAF
Guvernul a eliminat, printr-o
ordonanță de urgență (OUG),
reorganizarea Agenției Naționale
de Administrare Fiscală (ANAF).
Astfel, a fost redusă cu peste
2.000 de posturi structura de
personal, au fost eliminate 35 de
posturi de conducere și unul
dintre cele patru posturi de
vicepreședinți. Ionel Dancă, șeful
Cancelariei prim-ministrului, a
declarat că actul normativ a fost
adoptat pentru eficientizarea

Grupul de firme cu capital
autohton Lotus Center, cel mai
mare proprietar de centre
comerciale din Oradea, a
achiziționat complexul
multifuncțional Oradea Plaza din
portofoliul dezvoltatorului Portico
Investments România, într-o
tranzacție consiliată de compania
de consultanță imobiliară Colliers
International.
Oradea Plaza este un proiect
imobiliar mixt, poziționat strategic
în Centrul Civic al orașului, care
dispune de o suprafață
închiriabilă de aproximativ 7.900
mp, distribuiți egal între birouri de
clasa A și spații de retail, la care
se adaugă 2.400 mp de teren
liber pentru dezvoltare viitoare.
„Interesul pentru achiziția Oradea
Plaza a fost semnificativ, atât din
partea investitorilor internaționali,
cât și din partea investitorilor
locali. Oradea este un oraș cu o
dezvoltare impresionantă în
ultimii ani, care a atras sute de
milioane de euro din fonduri
europene și investiții private.
Orașul are un potențial bun de
dezvoltare economică și
imobiliară”, spune Robert Miklo,
director Investment Services
Colliers International.
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2020, un an al
PROVOCĂRILOR...
... cel puțin așa se anunță, încă de la începutul
lui. Modificările legislative la nivel
internațional, dar și evoluțiile economice la
nivel european și mondial ridică, astăzi, semne
de întrebare cu privire la modul în care va
arăta viitorul. Estimăm creșteri? Investim, sau
suntem precauți? Chiar dacă răspunsurile sunt
diferite de la o companie la alta, vă invităm să
aflați, în cele ce urmează, mai multe, cu privire
la viziunea unor manageri importanți din
industriile de logistică și transport.

–
–
–
–
–

cătorilor auto la cel mult 4 săptămâni).
În plus, se dorește aplicarea acestora
într-un termen mult prea scurt, raportat
la specificul business-ului.
Oportunitățile sunt greu de
identificat, în acest moment.

George Șuteu, CEO
Agexim Spedition
Principala
amenințare pentru
industria
transporturilor vine
din zona legislativă
Cu siguranță, 2020 va fi provocator. În ambele ramuri, se reflectă
aproape imediat evoluția economiei,
în ansamblul ei, iar contextul economic
actual (atât cel național, cât și cel european) aduce în prim-plan provocări
din cele mai diverse. La nivelul Uniunii
Europene, se prognozează un trend
crescător, pe termen lung, pentru necesarul de transport, implicit și pentru
logistică; în ce măsură acesta se va
reflecta pe parcursul anului 2020, vom
constata doar spre finalul acestuia.
Surprinzător – sau nu, principala
amenințare pentru industria de transport din România nu vine din zona
economică, ci din cea legislativă, la
nivel european, puternic influențată
de politica statelor vest-europene, în
acest sector. Forma actuală a Pachetului de Mobilitate, aflat deja într-un
stadiu avansat al procesului de legiferare, include prevederi cu implicații
negative majore asupra companiilor
de transport din statele aflate geografic
la periferia Europei (întoarcerea camioanelor în statul de stabilire la cel
mult 8 săptămâni, respectiv a condu-
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Întrebările la care am
primit răspunsuri:

Este început de an și piața de
transport crește semnificativ de-abia
spre finalul primului trimestru.
Avem în vedere investiții, la nivelul
lui 2020, adaptate contextului actual;
trebuie să ținem cont atât de noile reglementări din domeniu, cât și de evoluția economică prognozată.
Așteptăm forma finală a Pachetului
de Mobilitate 1, pentru a ne putea definitiva strategia de business. Însă, indiferent de schimbările care vor interveni pe piața transporturilor, ne-am
propus să creștem în continuare calitatea serviciilor pe care le oferim clienților.

Mircea Mănescu,
managing director
Ahead Logistics
Avem o abordare
prudentă cu privire la
investițiile în flotă
2020 va fi similar cu anul trecut,
dar sunt posibile perturbări ale climatului economic. Trebuie să ținem cont

Cum considerați că va fi anul 2020
față de 2019, pentru ramurile de
logistică și transport?
Care sunt principalele amenințări pe
care le identificați?
Dar oportunități?
Aveți în vedere investiții la nivelul
companiei în acest an?
Cum considerați că va fi anul 2020
pentru compania dumneavoastră?

că există factori interni, precum politicile economice guvernamentale, care
sunt în schimbare și nu sunt încă suficient de bine definite, ca direcție și
ca efecte ulterioare. Există factori care
pot proveni din anumite reverberații
ale unor probleme externe (conflicte
politice, economice, epidemii etc.),
care pot afecta piața.
Oricum, întotdeauna apar și oportunități, dar este important să se găsească nișa unde se manifestă.
Avem o abordare prudentă cu privire la investițiile în flotă, întrucât persistă o lipsă de șoferi și, dacă extindem flota de camioane. riscăm să
rămânem cu unele dintre ele fără șofer.
Sperăm ca 2020 să fie, pentru
compania noastră, un an mai bun,
comparativ cu 2019, dar există mulți
factori de care depinde acest lucru.

Mircea Vlah, CEO
Dumagas
Există oportunități în
piața de achiziții și
fuziuni
Anul 2020 va fi un an dificil și impredictibil. Economiile mari ale Europei
sunt în stagnare sau recesiune tehnică, iar optimismul este aproape inexistent, dacă ne uităm înspre Marea
Britanie, China, SUA sau Rusia.
În plus, Pachetul de Mobilitate creează o dificultate crescută pentru
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Cornel Morcov, chief
commercial officer
FAN Courier
Piața autohtonă de
curierat, transport și
logistică rămâne
orientată spre
creștere
Piața de curierat, logistică & transport din România rămâne, și în 2020,
un sector orientat pe creștere, încă nu
a ajuns la maturitate, iar această tendință se vede în mișcările ce au loc,
constant, în piață. O altă tendință care
se va consolida este, în opinia noastră,
cea de externalizare a serviciilor din
partea clienților, în special pe zona de
logistică și depozitare. Estimăm un
avans de 10-15% peste nivelul de anul
trecut, încheiat cu o cifră de afaceri
de 166 de milioane de euro, bazată,
în principal, pe creșterea volumelor.
Principala provocare rămâne, și anul
acesta, deficitul de forță de muncă. Criza
de personal este o problemă la nivelul
întregii economii, care se adâncește de
la un an la altul. Mediul de afaceri transmite semnale, în acest sens, de mai
mulți ani, însă, din păcate, o problemă
generală a economiei, cum este aceasta, nu beneficiază de o soluție generală,
ci de rezolvări punctuale. Practic, fiecare
companie este nevoită, în lipsa unei politici unitare, clare, cu viziune, să opteze
pentru soluții punctuale, care funcționează pe termen scurt și mediu. Pe
termen lung, riscurile se mențin.
Pe de altă parte, dezvoltarea pieței
și creșterea apetitului consumatorilor
pentru e-commerce constituie o oportunitate constantă pentru întreaga piață
de curierat, transport & logistică. Și
când spunem dezvoltarea pieței, luăm
în calcul două perspective extrem de

interesante pentru evoluția economică
a țării noastre. Pe de o parte, observăm un interes în creștere al companiilor internaționale care operează în
mediul online (au produse și servicii pe
care le vând prin intermediul platformelor online) de a penetra piața locală.
Vor să vândă în România și fac deja
asta. Pe de altă parte, ne bucură să
vedem tot mai multe companii românești care ies în piața internațională,
cu produsele și serviciile lor, și fac
același lucru. Această tendință demonstrează, pe de o parte, că România
crește ca interes pentru companii străine, dar crește deopotrivă și competitivitatea. Pentru noi, această tendință
constituie o oportunitate de creștere.
Planul de investiții rămâne o constantă, pentru compania noastră. În
fiecare an, alocăm sume importante
pentru a ne dezvolta.
Pentru 2020, am planificat un
volum al investițiilor de
aproximativ 15 milioane
de euro.
Începem un proiect prin care urmărim automatizarea sortării în cele
mai mari depozite pe care le avem –
Constanța, Cluj, Iași, Timișoara, Sibiu,
Brașov, continuăm investițiile în flotă
și în training-ul personalului dar vom
continua investițiile deja începute
pentru transformare digitală. Vom continua digitalizarea companiei în direcțiile de interacțiune cu clienții – aplicația mobilă, aplicația de ticketing etc.
Pentru anul acesta, estimăm să
ne menținem ritmul de creștere la
10-15%, ritm pe care îl considerăm
conform cu piața și oportunitățile. În
această previziune, ne bazăm, pe de
o parte, pe tendințele economiei, dar
și pe soluțiile pe care le oferim. Ne
vom concentra pe digitalizare, pe satisfacerea nevoilor din ce în ce mai
specifice și mai sofisticate ale clienților,
deci pe calitate.

mura de transport, cât și pentru cea
de logistică. Un an plin de oportunități
pentru logisticienii profesioniști, care
țin pasul cu piața și inovează permanent, precum ID Logistics.
Există segmente de piață care
sunt în continuă dezvoltare, precum
piața de retail, FMCG, white goods,
DYI, fashion și e-commerce, unde
compania noastră are deja o experiență vastă la nivel global și poate
aplica pe plan local rețete operaționale
de succes. Pe parte de transport, noi
abia de anul trecut am început să ne
dezvoltăm. Estimăm, în acest context,
de asemenea, o perioadă de creștere.
Principalele amenințări sunt legate
de tarifele mici operaționale din piață,
care nu mai susțin un serviciu de calitate. În condițiile pieței de astăzi, care
se bazează foarte mult pe flexibilitate,
diferențe mari de volume de la o lună
la alta, de la o săptămână la alta sau,
pentru e-commerce, de la o zi la alta,
flexibilitatea pe care o putem oferi este
foarte apreciată de către clienții noștri,
chiar daca ea vine cu un anumit cost.
De asemenea, o amenințare este în
continuare piața de resurse umane,
din ce în ce mai volatilă și necalificată.
Prin programele specifice acestui segment, pe care le-am adaptat cerințelor
firmei noastre, am reușit să construim
o echipă de top și middle manageri în
jurul cărora echipele de oameni se
strâng ca în jurul unui nucleu.
Oportunitățile sunt legate de antreprenoriat și de inovație, care face parte
din ADN-ul firmei ID Logistics. Noi
dăm șansa fiecărui angajat să susțină
cu idei „bucățica” de business în care
activează, astfel, devine mai conștient
de rolul său în cadrul organizației și
observă cum poate contribui la creșterea firmei, acolo de unde îi este susținut venitul, și poate avea o carieră de
lungă durată. O dată cu avansul tehnologiei și al disponibilității informației,
logistica poate fi prima industrie care
beneficiază de inovații; noi ne bucurăm să putem îmbunătăți continuu
fiecare părticică, chiar și cu 1%.

PIAȚĂ ȘI COMPANII

transportul internațional și reduce profitabilitatea curselor externe.
Există oportunități în piața de achiziții și fuziuni, pentru că există multă
lichiditate în băncile centrale și la băncile comerciale. Este posibil să asistăm la multe preluări și vânzări de
firme, în industrie.
Investițiile noastre sunt reduse la
50% față de anul 2019. Pentru noi,
anul trecut a fost unul de vârf în investiții, iar anul acesta ne consolidăm
operațiunile și încercăm să creștem
marja de profit.

Avem în vedere
investiții în cursul
acestui an.

Luminița Dobrinoiu,
business
development
manager ID Logistics
2020 va fi comparabil
cu 2019
Considerăm ca anul 2020 va fi
comparabil cu 2019, atât pentru ra-

De altfel, compania noastră investește permanent. Investițiile sunt legate, în principal, de operațiunile noastre și au rolul de a eficientiza partea
logistică sau de a pregăti business-ul
clienților pentru viitor. Creșterea salariilor pe plan local îi determină pe
investitori să calculeze ROI-uri mai interesante și credem că, în acest an,
multe proiecte de automatizări vor
primi undă verde. În plus, investim
continuu în oameni, pentru că ei fac
diferența.
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Având în vedere că ID Logistics
este o companie tânără pe piața din
România, cu siguranță că și anul acesta
va fi un an de creștere, atât a business-ului clienților noștri, cât și de câștigare de clienți noi. Ne dorim o expansiune în FMCG, fashion, e-commerce,
white goods și DYI, precum și în retail.

Virgil Răileanu,
director logistică
Mandi Foods
Un an mai scump
decât 2019
Anul 2020 va fi un an destul de agitat, cu multe provocări și mai scump
decât 2019. Principalele amenințări
rămân infrastructura precară (timpul
mare de livrare), segmentarea prea
mare a comenzilor și calitatea/pregătirea forței de muncă. Pe de altă parte,
oportunitățile vor fi generate de utilizarea, pe o scară mai largă, a platformelor IT.
Estimez, ca urmare a segmentării
comenzilor, o creștere și diversificare
a cerințelor.

are o contribuție foarte importantă la
funcționarea economiei mondiale și,
implicit, în Europa.
Principalele amenințări pe care le
identificăm țin de aprobarea Pachetului de Mobilitate în forma actuală, dar
și de scăderea volumelor de mărfuri.
Unele companii vor accepta prețuri
mai mici, ca să circule, iar aceasta va
pune presiune pe prețurile cu care
lucrăm, în prezent.
Există, însă, și oportunități. Reducerea volumelor, recesiunea, sau o eventuală criză ar putea duce la falimentul
unor firme mici sau medii, care nu sunt
bine organizate și au datorii. Aceasta,
poate fi o oportunitate pentru companiile
bine organizate și cu clienți serioși.
În ceea ce privește investițiile,
avem în vedere achiziționarea a 10-15
camioane noi și, până la sfârșitul
anului, sperăm să putem implementa
un program ERP pe partea administrativă.
Dacă lucrurile vor merge așa cum
au început și toate discuțiile cu clienții
rămân concretizate, preconizăm o
creștere cu 10-12% a cifrei de afaceri
față de 2019 și, totodată, printr-o organizare mai bună, dorim să creștem și
rata profitului.

Valentin Storoj,
director general
Raben Logistics
România
Logistica va trebui să
se schimbe

Ilie Ilea, director
general Marvicon
Am putea asista la
falimentul unor firme
mici sau medii care
nu sunt bine
organizate
Cred că 2020 va fi, pentru companiile stabile financiar și bine organizate, la fel de bun ca 2019. Cu siguranță, vor fi provocări, din cauza
scăderii producției de automobile, dar
și problemelor din China, țară care
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Suntem mulțumiți de rezultatele
anului 2019 și am intrat în 2020 bine
pregătiți. Deși deja putem observa
semne de încetinire economică, în
special în Europa de Vest, încercăm
să ne modelăm portofoliul de clienți,
astfel încât să minimalizăm fluctuațiile
economice.
Industria logistică va continua să
se dezvolte, în ciuda multor provocări.
Cele mai grave dintre acestea vor fi,
în continuare, creșterea costurilor de
pe piața forței de muncă, precum și
sarcinile rezultate din reglementările
noi și anticipate. Aceste schimbări vor
afecta întreaga piață și toate industriile
și, prin urmare, va fi necesară realiza-

rea unei cooperări și înțelegeri strânse, pe întregul lanț de aprovizionare,
pentru a realiza împreună procesele
logistice. Logistica va trebui să se
schimbe, să se îmbunătățească și să
adopte o nouă abordare a afacerii,
prin inovație, automatizare, forme
avansate de schimb de date și activități de mediu. Doar companiile stabile
din punct de vedere financiar, cu potențial de dezvoltare modernă și o
echipă IT și de cercetare puternică,
vor putea face față acestei provocări.
Provocările nu au lipsit, într-adevăr, în ultima vreme. Dintre acestea,
putem menționa lipsa angajaților calificați (inclusiv șoferii), schimbări generaționale, noi reglementări ale UE,
provocări legate de digitalizare și ecologie + semne ale unei încetiniri economice, în special în Europa de Vest.
Furnizorii de servicii logistice trebuie să se profesionalizeze în continuare
nu pentru a satisface cerințele minime,
ci pentru a deveni atractivi pentru angajații, clienții și partenerii lor de afaceri. Trebuie să urmăm tendințele pieței și să anticipăm nevoile clienților.
Desigur, investiția în dezvoltare necesită resurse considerabile.
Raben va continua să își
extindă rețeaua de terminale
din România.
Dezvoltarea constantă este înscrisă în ADN-ul grupului Raben. De
aproape 30 de ani, Grupul se dezvoltă
în Europa, construindu-și constant
rețeaua de conexiuni internaționale.
Avem, deja, multe rețele de distribuție
interne bune și ne propunem să standardizăm documentele noastre în
toată Europa. Acestea ar trebui să
aibă aceeași configurare, aceleași
procese și sisteme IT.
De asemenea, vedem o mare
oportunitate în dezvoltarea actuală a
digitalizării. Investițiile în infrastructură
ale grupului Raben, anul trecut, au
fost însoțite de implementarea de noi
soluții tehnologice și dezvoltarea flotei.
În România, pentru anul 2020,
Raben va continua să își extindă rețeaua de terminale, reușind în felul asta
să diminueze costul pe care clientul va
trebui să îl plătească și să îmbunătățească timpul de tranzit. La nivel internațional, Raben Logistics România va
deschide noi conexiuni directe, pe
lângă cele deja existente cu Polonia,
Italia și Germania. În prima jumătate a
anului, o conexiune directă cu Raben
Bulgaria va permite creșterea volumelor și scăderea costurilor. Se anunță
un an provocator, în care ne propunem
creșterea calității serviciilor.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro
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ACTUALITATE

CUM POATE SECTORUL FEROVIAR
SĂ DECARBONIZEZE TRANSPORTURILE

Transportul
sustenabil, în
următoarea decadă
Globalizarea, acordurile de liber schimb, tarifele reduse și
revoluția industrială, alături de progresele tehnologice, au permis
o creștere puternică a industriei transporturilor, evoluție care
se va menține și în următoarele decade. Până în anul 2050,
piața transporturilor va înregistra o ascensiune de 4,3%
(comparativ cu anul 2010).

A

ceastă tendință a pieței se va
manifesta în cadrul unor noi
tipare de funcționare, astfel
că, până la jumătatea secolului, țările
în curs de dezvoltare vor antrena o
treime din schimburile internaționale
de mărfuri. Însă, o dată cu aceste previziuni, se ridică tot mai pregnant problema impactului negativ pe care emisiile de carbon îl au asupra mediului.
Ineficiența în transportul rutier de mărfuri preocupă întreaga piață comunitară.
Emisiile generate de
vehiculele grele au crescut cu
36%, în ultimii 20 de ani.
În acest context, integrarea măsurilor de sustenabilitate în sectorul
logistic și al transporturilor devine imperativă, iar provocarea constă în
încercarea unei transformări în pro-

funzime a sistemului transporturilor,
promovarea independenței acestuia
față de petrol, crearea de infrastructuri
moderne și realizarea unei mobilități
multimodale, sprijinite de sisteme
inteligente de gestiune și informații.
Iar unul dintre cei mai importanți factori
în optimizarea transporturilor din perspectiva dezvoltării durabile îl reprezintă transferul livrărilor de marfă către
segmentul care presupune cel mai redus consum de energie: calea ferată.
Transportul de marfă pe calea ferată implică participarea a diferite părți
interesate, în special: expeditorii mărfurilor (care aleg modalitatea de transport ce corespunde cel mai bine necesităților lor), întreprinderile feroviare
(operatorii de transport feroviar de
marfă, ce furnizează serviciul de transport al mărfurilor, aceștia concurând,
din 2007, pe o piață deschisă, în UE),
administratorii de infrastructură (care

sunt proprietarii infrastructurii și sunt
responsabili, printre alte sarcini, de
alocarea capacităților de infrastructură
întreprinderilor feroviare), organismele
naționale de reglementare (responsabile de asigurarea unui acces echitabil
și nediscriminatoriu la rețeaua feroviară pentru toate întreprinderile feroviare) și autoritățile naționale competente
în materie de siguranță (responsabile
de eliberarea certificatelor de siguranță pentru întreprinderile feroviare și a
autorizațiilor pentru vehiculele feroviare, în cooperare cu Agenția Europeană a Căilor Ferate).
Operatorii din industria de
profil semnalează o serie de
obstacole care frânează
dezvoltarea unui sector
european de transport feroviar
puternic și competitiv.
În primul rând, infrastructura feroviară, care nu este bine adaptată pentru a răspunde nevoilor serviciilor transeuropene, în special prin inexistența
anumitor legături transfrontaliere și prin
ștrangulări de trafic pe axele importante, la care se adaugă zonele de infrastructură care trebuie să fie modernizate. În paralel, apar problemele de
interoperabilitate, cauzate de faptul că
rețeaua feroviară europeană este un
sistem de rețele feroviare naționale cu
anumite caracteristici tehnice și operaționale și cu propriile proceduri administrative naționale. Necesitatea dezvoltării unei piețe competitive pentru
transportul feroviar este în creștere, în
acest context.
Viteza comercială medie cu care
circulă trenurile de marfă nu contribuie
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Cristina
Enescu

Volumul de mărfuri
transportat anual pe calea
ferată a rămas relativ stabil,
în perioada 2000-2017 –
aproximativ 400 de miliarde de
tone-kilometri.
În schimb, în cursul aceleiași perioade, volumul de marfă transportat
pe calea rutieră a crescut.
Nu putem să nu remarcăm, însă,
faptul că transportul feroviar de marfă
are performanțe diferite, în unele țări
din Europa. Este exemplul Elveției,
care, în ciuda faptului că este o țară
muntoasă de mărime relativ mică și
nu dispune de o industrie grea importantă, a reușit să mențină, după anul
2000, ponderea modală a transportului
feroviar de marfă la peste 40%, ajungând la 48%, în 2013. O combinație
de măsuri de reglementare (de exemplu, o taxă pentru vehiculele grele,
subvenții pentru transportul combinat,
o interdicție de circulație rutieră pe
timp de noapte și la sfârșit de săptămână, precum și restricții privind greutatea și dimensiunile maxime autorizate ale camioanelor), la care s-au
adăugat investițiile în renovarea și
construirea de noi linii de cale ferată
(în special, tunelurile transalpine) au
contribuit la ameliorarea performanței
transportului feroviar de marfă, în
Elveția.

În concurență directă
cu rutierul
Transportul feroviar de marfă (și
transportul combinat feroviar-rutier) se
află în concurență directă cu transportul rutier de marfă: expeditorii compară cu regularitate cele doua modalități,
atunci când decid modul de transport
pe care îl vor utiliza. În mod firesc,
aceștia vor alege modalitatea care corespunde cel mai bine nevoilor lor,
luând, în special, în considerare criterii precum fiabilitatea, prețul, serviciile pentru clienți, frecvența și durata
transportului. Cu alte cuvinte, expeditorii aleg modalitatea de transport pe
baza unor criterii comerciale, și nu pe
baza politicilor de dezvoltare durabilă.
Pentru a concura cu transportul
rutier, sectorul feroviar trebuie să facă
față unei serii de provocări cu impact
asupra alegerii realizate de expeditori,

care a fost, în multe cazuri, subvenționat din fonduri publice. Acești operatori
tradiționali dau dovadă, în general, de
reticență la vânzarea sau închirierea,
la un preț echitabil, a materialului
rulant excedentar către concurenți.
(d) Întreținerea materialului rulant.
Locomotivele și vagoanele necesită
o întreținere regulată. Operatorii nou
intrați pe piață pot întâmpina dificultăți
în ceea ce privește accesul la centrele
de întreținere, dat fiind că, în unele
cazuri, acestea sunt parțial deținute
de operatorii tradiționali de transport
feroviar de marfă.

Pași de făcut

cum ar fi orarele de circulație, taxele
de acces sau punctualitatea.
În plus, operatorii tradiționali de
transport feroviar de marfă continuă
să beneficieze, într-un anumit număr
de cazuri, de poziția dominantă pe
care au avut-o în trecut, iar conflictele
de interese subzistă și pot antrena
practici discriminatorii, lucru care
prejudiciază concurența în domeniul
serviciilor de transport feroviar. Printre
astfel de practici, se pot enumera:
(a) Accesul la terminale și la infrastructura operată cu aparate de cale
(cum ar fi liniile secundare/de garare,
stațiile de triaj). Terminalele și alte
instalații esențiale reprezintă o componentă importantă a infrastructurii
feroviare. În unele cazuri, operatorii
nou intrați pe piață întâmpină dificultăți
la accesarea acestor instalații în aceleași condiții ca operatorii tradiționali
de transport feroviar de marfă.
(b) Alocarea traselor pentru trenuri.
Pentru a putea transporta mărfuri,
operatorii de transport feroviar trebuie,
mai întâi, să solicite, de la administratorul infrastructurii, capacitatea necesară pentru a permite circulația unui
tren între două puncte ale rețelei, în
cursul unei perioade determinate. În
unele cazuri, operatorii tradiționali de
transport feroviar de marfă beneficiază, în continuare, de anumite avantaje
la alocarea traselor.
(c) Disponibilitatea materialului
rulant. Noii operatori feroviari se pot
confrunta cu probleme, în ceea ce privește accesul la material rulant, pentru
demararea activității lor (acesta fiind
cazul, în special, al locomotivelor, care
sunt costisitoare), în timp ce operatorii
tradiționali de transport feroviar de
marfă au moștenit un parc important
de locomotive și de vagoane feroviare
de la fosta societate integrată, parc

Pentru a spori competitivitatea
transportului feroviar de marfă, rețeaua feroviară ar trebui să poată răspunde nevoilor sectorului de transport.
În general, se consideră indicat, în
special, ca rețeaua feroviară:
• Să poată permite traversarea cu
ușurință a frontierelor, grație unor
conexiuni transfrontaliere mai bune și
a unei interoperabilități feroviare îmbunătățite, întrucât transportul feroviar
de marfă este mai competitiv pe distanțe medii și lungi (lucru care, în
Europa, presupune, în general, transportul de mărfuri între state membre
diferite).
• Să asigure conexiuni bune către/de la punctele importante de plecare a transportului de marfă și să
sprijine dezvoltarea unor platforme
logistice multimodale care să prevadă
conexiuni către porturi interioare și
porturi maritime și către aeroporturi.
• Să pună la dispoziție infrastructura operată cu aparate de cale și echipamente pentru „ultimul kilometru”,
astfel încât să faciliteze intrarea și
ieșirea mărfurilor din sistemul feroviar,
precum și să furnizeze interfețe cu alte
modalități de transport (în special,
pentru a facilita transportul combinat
feroviar-rutier, dacă este necesar).
• Să permită circulația unor trenuri
mai lungi, astfel încât să se reducă
costul unitar per tonă de mărfuri transportate.
În ciuda provocărilor pe care le
ridică, transportul feroviar se arată a
fi calea cea mai sigura către decarbonizarea transporturilor. Iar obiectivele stabilitate de către Uniunea
Europeană confirmă acest lucru. Până
în 2030, acest tip de transport ar urma
să acapareze 30% din sector, ceea
ce ar conduce la eliminarea a 1 milion
de camioane de pe drumuri și reducerea emisiilor cu 290 de milioane de
tone de CO2.

ACTUALITATE

nici ea la îmbunătățirea situației nesatisfăcătoare a performanței transportului feroviar de marfă, din punctul de
vedere al volumului transportat și al
ponderii modale în UE.
Cu alte cuvinte, trenurile de marfă
circulă lent, fără ca viteza lor să crească semnificativ, în ultimul deceniu. Pe
anumite rute internaționale, viteza medie este de doar aproximativ 18-25 km/h.

Cristina ENESCU
sustainability content specialist
cristina@efe.ro
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Integrarea
noilor angajați
În articolul din numărul precedent, am abordat aspecte și bune
practici privind recrutarea de personal din categoria blue collar.
Acea categorie de angajați care nu prestează muncă de
birou și/sau care nu necesită studii de specialitate de la
nivel colegiu în sus.

P

entru industriile de transport
și logistică, vorbim de categorii
precum muncitorii din depozite, gestionari, stivuitoriști, dispeceri
sau șoferi.
În urma angajării, o dată cu prima
zi de muncă, angajatul intră în dreptul
de a fi plătit de către companie, în
schimbul muncii prestate. Compania
se așteaptă ca angajatul să performeze și să își acopere costul, iar, mai
mult decât atât – să devină profitabil
cât mai repede posibil.

Cum se poate obține
cât mai rapid
atingerea profitabilității,
acel return on
investment (ROI)?
Răspuns simplu – prin implementarea și derularea procesului de integrare a noului angajat în mod corect,
pentru fiecare nou angajat.
Integrarea angajaților urmărește
doi indicatori principali cu impact asupra profitabilității afacerii:

1. Rata de angajați care trec
peste o anumită perioadă de timp
considerată critică (de exemplu
3/6/9/12 luni) pentru categoriile blue
collar. Adică măsurarea gradului în
care are loc o retenție primară a angajaților, pană la punctul în care se
consideră că încep să devină performanți și profitabili pentru companie. O
rată mică a acestui indicator înseamnă reluarea recrutării, cu toate costurile aferente, și, de asemenea, riscul
ca, în scurt timp, persoana iar să plece.
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Oxana Rusu

Un angajat mediocru într-o
companie anterioară poate
demonstra o performanță înaltă
în altă companie, iar opusul
este, de asemenea, valabil.
Iată câteva lucruri pe care le pot
realiza atât membrii managementului
cât, și angajații existenți ai companiei,
pentru crearea unui climat care să reducă fluctuația prematură a noilor angajați și să grăbească momentul de
atingere a performanței, pentru categoria blue collar.
1. Crearea de materiale care să
faciliteze învățarea responsabilităților și fluxurilor de lucru la nivel de
job și, chiar, de echipă. Adesea, pentru
blue collars, sunt foarte utile materialele vizuale (imagini sau video) prin care
aceștia să înțeleagă ce se așteaptă de
la ei. O asemenea metodă implică
crearea materialelor și stocarea lor în

vederea utilizării ori de câte ori va fi
necesar, ulterior. Pe lângă aspecte legate de job, aceste materiale vor traduce în mesaje vizuale cât mai simple
și alte reguli din regulamentul intern,
reflectând în mod ușor de înțeles ce
au voie și ce nu au voie angajații (de
exemplu, rubrica cu interdicții va avea
imagini cu sticla de alcool tăiată de o
linie – adică interdicția consumului de
alcool la job, ca să oferim un exemplu
simplu). Deși, de cele mai multe ori,
învățarea celor din blue collar are loc
direct la job, văzând și făcând, existența de materiale oferă o claritate

CONSULTANȚĂ

2. Durata de timp în care un angajat devine performant pentru o
companie (time to performance).
În cazul noilor angajați, indiferent
de cât de mult au lucrat pe un job similar în altă companie, experiența anterioară nu garantează o performanță
similară la noul job.

și o anumită formalizare, oferă greutate informațiilor, care sunt un produs și un mesaj oficial al companiei. Astfel se poate controla că noul
angajat nu va învăța doar observând
în jur, fără un context mai amplu, și
învățând doar ce binevoiește un coleg
să îi transmită.
2. Explicarea informațiilor din
materialul respectiv de către un
coleg care știe jobul (coleg sau coordonator). Explicarea poate avea loc
și în cadrul învățării efective alături de
un alt coleg. O asemenea comunicare
unu la unu sprijină crearea unor prime
relații interne, crearea unui sentiment
de colegialitate, oferă noului angajat
un context în care să adreseze o serie
de întrebări, îi creează un sentiment
de siguranță. Este important ca noul
angajat să înțeleagă și de ce se aplică regulile, pentru a înțelege și impactul pozitiv sau negativ al posibilelor
acțiuni.
3. Comunicarea viziunii companiei – direcția către care se unesc
eforturile tuturor celor din organizație,
care creează semnificație și sens chiar
și pentru un angajat blue collar, care
poate fi mai interesat, astfel, să aibă
o contribuție pozitivă.
4. Motivarea angajaților existenți, asigurarea că aceștia sunt bine
și corect tratați în cadrul companiei =
un nou angajat este atent și primește
mesaje, directe sau tacit și implicit,
de la colegii pe care îi întâlnește în organizație. Daca aceștia se plâng mereu (și pe bună dreptate) și nu sunt
mulțumiți, mesajul primit de noul angajat poate să fie descurajant și să
determine decizia sa de a pleca repede din companie, până să devină
productiv și profitabil.
5. Alegerea inteligentă a celor
care se ocupă de integrarea angajaților – indiferent de starea generală
de bine a angajaților, pot exista unii
care, prin natura lor, sunt negativi și
cârcotași, iar dacă tocmai lor li se alocă rolul de a participa la integrarea
noilor colegi, crește riscul privind succesul integrării.

Succesul la nou job este determinat de aspecte
precum:
• O bună înțelegere a rolului și responsabilităților – ce așteaptă compania de
la el/ea și care este nivelul la care să îndeplinească sarcinile (ce să facă și
cum să știe dacă a făcut bine?)
• O bună cunoaștere a instrumentelor de lucru/uneltelor utilizate
• Claritate asupra procesului în care este implicat (ce primește, cum
procesează, către cine și cum transmite mai departe)
• O bună comunicare cu colegii sau, eventual, cu persoane din afara
companiei, cu care interacționează și care sunt critice pentru performanță
• Un sentiment de apartenență la mediul organizațional, că nu este o cantitate
neglijabilă și o persoana invizibilă pentru șefi și alți colegi
• Un sistem funcțional de feedback – să știe când a făcut bine și când nu,
suport în vederea îmbunătățirii performanței
• O atitudine deschisă și pozitivă din partea colegilor, atât din categoria blue
collar (similari) cât și din partea departamentelor white collar.
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LOGISTICĂ
6. Construirea și încurajarea
unei culturi a respectului pentru activitatea celorlalți. În multe cazuri,
angajații blue collar sunt adesea tratați
cu superioritate sau chiar cu indiferență de colegii white collar. Aceste distanțe și atitudini trebuie demontate,
iar, cu o anumită frecvență și sub anumite pretexte, cele două categorii să
fie aduse împreună, pentru a comunica. O persoană care se simte respectată va dori să facă parte din mediul
în care simte acest lucru, ceea ce contribuie la o mai bună retenție a sa în
organizație.
7. Recompensarea, financiară
și/sau non financiară a rezultatelor
și comportamentelor dorite, cu o anumită frecvență, de exemplu, trimestrial,
oferă, în primul rând, un feedback privind activitatea angajatului. De asemenea, implică și componenta de recunoaștere și mesajul că persoana are
vizibilitate și impact în organizație.
Recompensarea poate fi diferențiată
în funcție și de anumite preferințe și
nevoi ale angajatului, astfel încât recompensa să aibă semnificație și sens
pentru el. De exemplu, nu vom oferi

un weekend la un hotel de 5 stele unui
blue collar, care va fi panicat că nu are
nici haine pentru acest mediu și nici
nu știe cum să se poarte într-un asemenea loc. Exemplul este exagerat,
însă scopul este de a atrage atenția
că trebuie alese cu grijă aceste recompense.
8. Facilitarea accesului la job, a
posibilității de a putea aduce și păstra
mâncarea pentru prânz sau alte momente ale zilei, în funcție de program
și ture, unde este cazul, asigurarea
unui mediu curat și cât mai puțin toxic
sau periculos – în general o preocupare minimă pentru asigurarea unor
condiții decente de muncă sunt destul
de importante și pot fi apreciate de
angajați.
Cât ar trebui să dureze
integrarea?
De la una la câteva zile. Depinde
și de complexitatea business-ului și a
mediului de lucru. Însă, în primele
2-3 luni, ar fi necesară comunicarea
unui feedback noului angajat și întărirea sentimentului de apartenență la
organizație.

În urma unui studiu privind fericirea angajaților din companii raportat la jobul
lor, a rezultat că persoanele cele mai nefericite se aflau în job-urile cele mai
de jos, iar cei mai fericiți cu munca lor – angajații din top management.
Explicația a constat în faptul că angajații de jos nu aveau o perspectivă a
muncii lor, aceasta nu avea semnificație, se vedeau neimportanți, într-un
sistem pe care nu îl înțelegeau, care doar le asigura un venit.
Iar recomandarea de mai sus vine tocmai pentru a limita o astfel de stare de
nefericire, legată de activitatea desfășurată de blue collar și a le oferi
importanță și responsabilitate. În multe cazuri, rezultatele pot fi uimitoare –
tradus în termeni de retenție și impact în performanță, iar comunicarea
corectă a viziunii nu necesită alocare de bugete.
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Cine și în ce mod
este responsabil
de integrare?
În mod normal, cei din HR se asigură de existența unui proces (care nu
trebuie sa fie neapărat complicat, dar
relevant) și de implementarea acestuia. HR-ul poate pregăti o listă cu toți
pașii prin care va trece noul angajat,
iar ceilalți colegi implicați și noul angajat vor urmări și bifa, pe măsură ce
parcurg pașii.
Superiorul direct al noului angajat
și unul sau mai mulți colegi desemnați
– pentru că ei au cunoștințele specifice
necesare, pe care le transmit noului
angajat. Coordonatorii de echipe vor
fi instruiți de HR referitor la procesul
și rolul lor în integrare, fiind sprijiniți,
dacă va fi nevoie, atunci când vine un
nou coleg.
Colegii din companie cu care noul
angajat interacționează – chiar și
numai prin simplul fapt că sunt binevoitori și pozitivi ca atitudine, contribuie
în mod indirect la experiența noului
angajat în la job.
Noul angajat va ține bine minte
momentele din primele zile, pentru că
este atent la noul mediu, la pericole,
amenințări, dar și oportunități, ceea
ce va determina o decizie chiar și inconștientă privind revenirea și în următoarele zile la job și de a lua sau
nu în serios responsabilitățile.
Oxana RUSU
senior professional in Human Resources
owner&developer Talent Reserve
office@talentreserve.ro
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PASAGERI

Muzeul
Transportului
Bucureștean

ȘTIRI

35 DE MILIOANE DE PASAGERI CU KLM
KLM Royal Dutch Airlines a
depășit pragul de 35 de
milioane de pasageri, în 2019,
cu 3% mai mulți față de anul
anterior. Zborurile au fost către
171 de destinații prin hub-ul de
la Amsterdam-Schiphol, al
6-lea cel mai mare din lume la
traficul internațional, și
aproximativ 9,2 milioane de
pasageri Transavia, companie
low-cost deținută în totalitate
de KLM. Șase rute noi au fost
adăugate, spre Costa Rica,
Bangalore (India), Boston,
Las Vegas, Varșovia și Napoli.
Compania operează două
zboruri București-Amsterdam
iarna și trei vara, plus curse în
parteneriat cu TAROM,
membru al aceleiași alianțe
aeriene. Aproximativ 75-80%

BILETE ONLINE PENTRU
ORAVIȚA-ANINA
Oravița-Anina, cea mai veche și mai
spectaculoasă cale ferată montană
din sud-estul Europei, are peisaje
fabuloase, 14 tuneluri, 10 viaducte,
tăieturile în munte reprezentând
peste două treimi din întregul traseu,
lung de 21 de kilometri. Cei care
doresc să meargă cu trenul pe acest
traseu au posibilitatea să cumpere
online biletele, dar și de la orice
unitate de vânzare din țară, stație
sau agenție de voiaj CFR, cu
emitere electronică a legitimațiilor de
călătorie. Un bilet costă 10 lei, iar
rezervarea locului este de 3,90 lei.
Rezervarea locului este obligatorie.
În fiecare zi, circulă o pereche de
trenuri, cu două vagoane, astfel:
Regio 9695 Oravița (plecare 11:15)
spre Anina (sosire 13:11) și Regio
9694 Anina (plecare 14:40) spre
Oravița (sosire 16:37). Călătorii pot
beneficia de reduceri, la
achiziționarea cu anticipație a
biletului, bilet dus-întors, minigrup
2-5, cartea VSD, grupuri organizate
de cel puțin 20 de persoane etc.

TRAFIC CARGO ÎN
SCĂDERE, LA TIMIȘOARA
Traficul cargo a scăzut, anul trecut,
cu 13%, la Aeroportul Timișoara, la
5.167 de tone de marfă, după un
avans cumulat de peste 90%, în
perioada 2015-2019. Reducerea
poate fi interpretată ca semn de
scădere a industriei regionale.
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destinații de vacanță: Antalya,
Heraklion, Hurghada, Hammamet,
Zakinthos, Skiathos și Sharm
el-Sheikh.

MODIFICĂRI LA
TRENURI, TIMP DE
4 LUNI
dintre pasagerii români ai KLM
călătoresc spre destinații
intercontinentale; dintre care
cele mai cerute sunt America și
Asia, cu prețuri începând de la
500 de euro. Operatorul și-a
completat flota cu 13 aeronave,
ajungând la 172, dintre care
17 Boeing 787 și 29 Boeing
777. Patru aeronave sunt
787-10 Dreamliner. În plus, au
fost transportate 600.000 de
tone de mărfuri, dintre care
57.000 de tone de flori.

Totuși, în decembrie, s-a înregistrat
cea mai mare creștere lunară dintre
2019 și 2018, de 15,2%,
reprezentând 430 de tone de marfă.
Administrația a început construirea
noului Terminal de Sosiri Curse
Externe, în valoare de 30,4 milioane
de lei (cu TVA), cu termen de
finalizare 31 decembrie 2020. S-au
investit și 1,9 milioane de euro în
lucrări la pistă, la sistemul de balizaj
și de alimentare cu energie
electrică.

MAI MULȚI PASAGERI

Cei 1.595.012 pasageri care au
tranzitat, anul trecut, Aeroportul
Timișoara au reprezentat o creștere
cu 5,1% față de 2018. Primele cinci
destinații preferate au fost București
(422.201 pasageri), MünchenMemmingen (193.504),
Milano-Bergamo (179.382), LondraLuton (143.974) și Frankfurt
(78.672). În decembrie, 134.626 de
pasageri au tranzitat aeroportul, cu
22,6% mai mulți față de anul
precedent, ceea ce creează
premise de menținere a unui trend
pozitiv și în 2020. Numărul
pasagerilor cu zbor charter direct
spre destinații de vacanță a crescut
cu 39% față de anul 2018. Astfel, cei
64.246 de călători au ales ca

CFR Călători anunță modificări în
circulația trenurilor, până la sfârșitul
lunii mai, la trenurile de pe secțiunea
Coșlariu Grupa Podu Mureș-Teiuș,
pentru efectuarea unor lucrări de
reabilitare la infrastructurii. Inclusiv
trenul IR 347 Viena-București Nord
are ruta și orarul modificate: Curtici
(plecare 04:19)-Arad-ConopSimeria-Coșlariu-Coșlariu Grupa
Podu Mureș-Sighișoara-BrașovPredeal-București Nord (sosire
16:08). Sunt, însă, și multe garnituri
anulate, dar se asigură
transbordarea călătorilor cu mijloace
auto, între trenuri.

PARTENERIAT AIR
FRANCE, KLM, DELTA
ȘI VIRGIN ATLANTIC

Air France, KLM, Delta și Virgin
Atlantic au semnat, în 5 februarie,
unul dintre cele mai importante
parteneriate pentru aviația
comercială, oferind, astfel, o selecție
mai largă de rute și programe
extinse de fidelizare a pasagerilor
care călătoresc între Europa, Marea
Britanie și America de Nord. Noua
alianță oferă clienților orare de zbor
mai convenabile, flexibilitatea de a
rezerva zboruri și a face check-in pe
oricare dintre cei patru transportatori
prin intermediul aplicațiilor mobile,
site-urilor web sau agențiilor de
turism. Nu au fost neglijați nici
transportatorii de marfă, rețeaua
îmbunătățită fiind, de asemenea,
disponibilă și pentru cargo.
Principalele hub-uri sunt răspândite
în toate orașele reprezentative
pentru noua alianță, asigurându-se
conexiuni convenabile non-stop
către fiecare colț al Americii de Nord,
Europei și Marii Britanii, prin
Amsterdam, Atlanta, Boston, Detroit,
Londra (Heathrow), Los Angeles,
Minneapolis, New York (JFK), Paris,
Seattle și Salt Lake City.
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Transportul
alternativ autorizat
U

n astfel de serviciu poate fi
realizat numai prin intermediul unei platforme digitale
avizate tehnic de Ministerul Comunicațiilor. Autoturismele trebuie să dețină
autorizație, iar șoferii, certificat de atestare de la Autoritatea Rutieră
Română (ARR).

Obligații pentru
conducătorul auto
Cumulativ: vârsta de cel puțin 21
de ani, permis categoria B de cel puțin
2 ani, atestat de la ARR, cazier „curat”,
aviz medical și psihologic, să nu fi
avut, în ultimul an, permisul suspendat
pentru alcool sau substanțe psihoactive și să nu fi făcut accident cu decese
sau răniți grav.
Obligatorii: ținută corespunzătoare,
comportament civilizat, să nu refuze
cursa, să nu pretindă alți bani de la pasageri și tarife suplimentare pentru bagaje, să prezinte documentele la control, să nu utilizeze mijloacele audio/
video fără acordul clientului, să informeze, în 24 de ore, operatorul asupra modificărilor referitoare la persoana sa,
să efectueze cursa numai cu un autoturism înscris pe platforma digitală.

Reguli pentru
autoturisme
Maximum 5 locuri cu tot cu șofer,
ITP la 6 luni, copie conformă, ecusonul
de 10×10 cm afișat la vedere, în partea din față și spate, cu nr. de înmatri-

ARR a emis, până la 1 februarie:
• 1.908 autorizații, din care 1.055 pentru București și 444 pentru Ilfov
• 11.077 de copii conforme, din care 6.196 pentru București și 3.104 pentru
Ilfov
• 33.299 de ecusoane, din care 18.888 pentru București și 8.618 pentru Ilfov
• 20.023 de certificate de atestare a pregătirii profesionale, dintre care
11.225 pentru București și 2.104 pentru Ilfov.

culare și denumirea platformei digitale
pe care este înregistrat acesta, RCA,
asigurare pentru persoane și bunurile
acestora, ecuson.

Controale
Controlul este asigurat de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Inspectoratul de Stat pentru
Controlul în Transportul Rutier (ISCTR),
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Poliția Rutieră, Autoritatea
Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), inspectoratele teritoriale
de muncă (ITM), potrivit actelor normative care reglementează domeniul de
competență a acestor instituții.

Amenzi de la 1.000,
la 5.000 de lei
Amenzi între 1.000-5.000 de lei se
aplică pentru lipsa certificatului de
atestare profesională, a ecusonului,
a copiei conforme, a RCA, a asigurării
pentru persoane și bunurile acestora,
pentru perceperea de alte sume de
bani, neinformarea, în 24 de ore, a
operatorului asupra modificării oricăror

informații referitoare la persoana șoferului, efectuarea cursei cu un autoturism neînscris pe platforma digitală.

ACTUALITATE

Reglementarea transportului alternativ (ridesharing),
cu autoturism și conducător auto, desfășurat, de ani buni,
de Uber, Bolt, Clever și Yango, a intrat în vigoare, la 1 februarie,
prin OUG 49/2019.

Suspendarea
dreptului de utilizare
a autoturismului
În plus, se suspendă dreptul de
utilizare a autoturismului timp de 6 luni
la nerespectarea:
• Prevederilor art. 13, alin. 4 (transport alternativ permanent, în interiorul
localității unde își are sediul sau domiciliul sau în regiunea de dezvoltare
București-Ilfov; ocazional, cu plecare
din localitatea unde își are sediul sau
domiciliul ori din regiunea BucureștiIlfov spre alte localități).
• Prevederilor art. 34, litera f –
efectuarea transportului alternativ prin
intermediul unei platforme digitale neavizate tehnic de MCSI.

Măsuri ARR
La ARR, funcționează o structură
de coordonare, formată din 12 persoane de la nivelul structurii centrale și 8
detașate de la agențiile teritoriale (câte
două de la Călărași și Prahova și câte
una de la agențiile teritoriale ARR din
județele Constanța, Dâmbovița, Buzău
și Giurgiu), pentru a se asigura implementarea corespunzătoare a legislației, care produce efecte începând cu
data de 1 februarie.
Soluționarea dosarelor se face în circa 6 zile lucrătoare față de termenul de
15 zile lucrătoare prevăzut de lege. Cei
interesați pot afla, pe baza numărului de
înmatriculare introdus pe site-ul ta.arr.ro,
stadiul soluționării dosarelor.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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OUG pentru
decontarea transportului
elevilor
Guvernul Orban a eliminat, Ordonanța de Urgență 15/2020, noțiunea
de „abonament” din Legea Educației Naționale (LEN 1/2011), astfel
încât să le permită elevilor decontarea cheltuielilor făcute cu
transportul, chiar dacă nu dețin un abonament.

O

rdonanța vine după ce Curtea
Constituțională a României
(CCR) a decis că abrogarea
OUG 51/2019, printr-o lege pentru care
Guvernul Orban și-a asumat răspunderea, în 4 decembrie 2019, este neconstituțională.
În aceste condiții, ministrul Educației, Monica Anisie, a avut mai multe
întâlniri cu reprezentanții Ministerului
Dezvoltării și ai asociațiilor de elevi,
pentru a găsi o soluție. Astfel, a apărut
ordonanța de urgență.

Modificări în
Legea educației
Concret, au fost aduse modificări
articolului 84 din Legea 1/2011: „Elevilor de nivel liceal care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu la filiera/profilul/specializarea solicitată li
se decontează cheltuielile de transport
în limita a 50 km, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe
semestru, dacă locuiesc la internat
sau în gazdă, din bugetul Ministerului
Educației și Cercetării, prin unitățile
de învățământ la care sunt școlarizați.
Decontarea se realizează pe baza documentelor justificative, emise de operatorii de transport rutier. (...) Operatorii
de transport rutier au obligația să asigure transportul rutier al elevilor”.
În termen de 30 zile de la data publicării OUG, Ministerul Educației va
elabora o Hotărâre de Guvern care
să abroge HG 863/2016 pentru aprobarea metodologiei de calcul și stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport și să
prevadă noi tarife maximale.

Acordarea licențelor
ar putea fi
condiționată
Viceprim-ministrul Raluca Turcan
a anunțat că Guvernul evaluează posibilitatea condiționării eliberării licențelor către transportatori de acordarea
unor gratuități pentru elevii navetiști.
„Așteptăm motivarea Curții Constituționale. Până atunci, adoptăm o
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Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării:
„Începând cu anul școlar 2020-2021, elevii vor circula gratuit, pe baza
carnetului de elev, vizat de către unitatea școlară, sens în care ministerele
implicate vor elabora un proiect de act normativ.”

ordonanță de urgență pentru a scoate
noțiunea de abonament din Legea
Educației Naționale, pentru a pune
actul normativ în acord cu decizia
CCR. Suntem într-o evaluare privind
numărul de elevi navetiști, cursele parcurse de ei, sumele necesare pentru
decontarea integrală și inclusiv posibilitatea condiționării licențelor transportatorilor de realizarea transportului

gratuit pentru elevii navetiști. Și vom
propune o ordonanță de urgență pentru a corecta această gravă deficiență
care, practic, duce la nerespectarea
unui articol constituțional pentru elevi,
și anume educație gratuită”, a precizat
Raluca Turcan.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Licențele de traseu pentru București-Ilfov
au fost prelungite
Licențele de traseu deținute de operatorii care efectuează servicii regulate de
transport de pasageri între municipiul București și localitățile din Ilfov au fost
prelungite până la data de 31 decembrie 2020, prin ordonanță de urgență.
OUG 89/2019, adoptată de Guvernul Orban în data de 30 decembrie și
publicată în Monitorul Oficial în ultima zi a anului, a fost decisă la solicitarea
operatorilor de transport care dețin licențe de traseu valabile pe traseele
cuprinse în actualul program de transport, în baza căruia se efectuează
serviciile regulate de transport. Autoritatea Rutieră Română (ARR) a stabilit,
potrivit legii, procedura și modalitatea de prelungire a valabilității licențelor
de traseu însoțite de graficele de circulație, „pentru autobuzele deținute și
nominalizate de către operatori, cu plata tarifului aferent, potrivit legii, care
vor avea valabilitate până la data de 31 decembrie 2020, dar nu mai târziu de
data atribuirii de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Transport Public a obligației prestării serviciului de transport public către
operatorii de transport”.
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Puțin dialog,
multe interese
obscure
Ordonanța 51 rămâne în vigoare, după ce Curtea Constituțională a
respins ca neconstituțională încercarea Guvernului de a anula
prevederile acesteia. O rundă câștigată, însă transportul național
de călători este departe de a-și fi rezolvat problemele. Am discutat
despre actualul context cu Augustin Hagiu, președintele
Federației Operatorilor Români de Transport (FORT).
Ziua Cargo: Curtea
Constituțională a decis
faptul că anularea
Ordonanței 51 prin
asumarea răspunderii este
neconstituțională. Ce se
întâmplă mai departe?
Augustin Hagiu: Curtea Constituțională a fost sesizată, de către partide parlamentare, la solicitarea noastră, și ne așteptam la această decizie
a Curții Constituționale, mai ales că
Ordonanța 51 fusese deja declarată
constituțională.
Astfel, în acest moment, avem
OUG 51 în Parlament, în dezbaterea
Camerei Deputaților. Este de așteptat
ca discuțiile să fie reluate în comisiile
de specialitate.
În ceea ce privește transportul
interjudețean, lucrurile sunt mult mai
clare și, până în 2023, programele ră-

mân bătute în cuie. Va trebui să vedem cum vor mai arăta lucrurile la
acel moment și dacă mai este interesant să realizezi transport regulat de
pasageri la nivel interjudețean.
O altă chestiune este legată de
transportul elevilor. Unul dintre punctele de fundamentare pentru anularea
prevederilor Ordonanței 51 a fost cel
legat de transportul elevilor. Membri
ai Guvernului au spus că altfel nu se
poate rezolva problema.
Însă, dacă era așa, ar fi trebuit ca,
în cazul în care OUG 51 era anulată,
să nu mai fie nevoie de nicio altă intervenție legislativă. La finalul lunii ianuarie (înainte de a se pronunța Curtea
Constituțională), a avut loc o întâlnire
între Consiliul Național al Elevilor,
Ministerul Educației și Ministerul Dezvoltării. Se caută soluții pentru a asigura transportul subvenționat al elevilor
domiciliați în altă localitate față de

școală. Concluzia întâlnirii a fost aceea că este nevoie de o altă ordonanță
de urgență. Ne putem întreba când a
mințit actualul Guvern?
Suspectați că au fost alte
motive care au dus la
intenția de a anula
OUG 51?

Bineînțeles. Motivul principal este
legat de baronii locali PNL – cei mai
periculoși în ceea ce înseamnă încălcarea Regulamentului 1.370 și cei
care au reușit să facă cele mai mari
matrapazlâcuri cu transportul în zona
metropolitană și cele mai dubioase
achiziții de vehicule. Intențiile acestor
baroni au dus la apariția acestei
încercări de anulare a prevederilor
OUG 51, pentru ca ei să poată lua cu
japca toate traseele rentabile și să le
introducă în propriul portofoliu, acolo
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Ce tendințe ați identificat
în piața transportul de
călători în regim regulat?
Piața este în cădere liberă. Orice
încercare de a aduce tarifele acolo
unde le este locul – cost operațional
plus marjă de profit rezonabilă – naște
din partea călătorilor și, în unele cazuri, a autorităților adevărate războaie.
Lumea s-a obișnuit cu pomeni. Nu vor
să accepte ideea de abonamente, de
costuri care trebuie acoperite... Vor
transport gratuit! Și evident că se va
profita politic, pe această temă. Costul
operațional a crescut foarte mult – toate prețurile s-au dus în sus, la piese,
manoperă, salarii...
În plus, a venit și chestiunea legată
de casa de marcat fiscală. Efectele
pe care le estimez sunt importante.
Pe de o parte, va fi un efect benefic,
legat de creșterea încasărilor, cu un
procent estimativ cuprins între 20 și
30%. Practic, scade frauda la nivelul
șoferilor. Pe de altă parte însă, dispare
zona „gri”, în condițiile în care, acum,
totul trebuie fiscalizat.

Pentru multe companii de
transport, zona „gri”
reprezenta argumentul care
asigura supraviețuirea.

Augustin Hagiu, președinte FORT:
„Creșterea tarifelor la transport a devenit inevitabilă, o dată cu obligativitatea
utilizării caselor de marcat fiscale. Iar această majorare aduce presiuni mari
asupra transportatorilor, din partea cetățenilor și, chiar, a autorităților.”

unde pot toca bani, achiziționa anvelope la prețuri triple și își pot bate joc
de banul public așa cum își doresc,
inclusiv utilizând fonduri europene.
Cetățenii, neinformați și
nepăsători în marea lor
majoritate, nu înțeleg de unde
vin banii pentru gratuitățile de
care beneficiază.
Sunt exemple, în țară, în care traseele din zona metropolitană au fost
luate de la transportatorii privați și date
spre operare societăților de transport
local ale diferitelor municipii. Aceste
trasee sunt deservite cu aceleași mașini, la aceleași tarife ca și înainte, numai că operatorul de transport local
beneficiază de compensație la același
nivel cu tariful de transport. Practic, ce-

tățeanul plătește dublu prin bilet și,
totodată, prin taxe și impozite locale.
Interesant este că, de multe ori, nici
nu se dau bilete de călătorie sau bon
fiscal pe aceste trasee.
Cum decurge dialogul cu
Ministerul Transporturilor?

Relația cu ministrul Transporturilor
– nu a existat nici o convocare la dialog. Actualul ministru nu pare să aibă
nicio treabă cu transportul rutier, nu îl
interesează ce se întâmplă cu acest
sector, înscriindu-se în linia cu care
ne-a obișnuit majoritatea miniștrilor
de transport de până acum. Mai mult
decât atât, observăm numiri dubioase,
care încalcă legea conflictului de
interese (patron de firmă de transport
numit șef de regională ISCTR).

Erau bani care ajungeau direct în
buzunarul transportatorului. Bineînțeles că nu era o situație normală, însă,
fără tarife corecte, care să acopere
costurile reale, nu îți poți permite plata
integrală a impozitelor la stat, aferente
unor salarii care se apropie de ceea
ce se practică la nivel european. Începând cu 20 ianuarie, casele marcat
sunt funcționale, iar amenzile sunt
uriașe. Toți cei care nu vor putea să
își crească tarifele, pentru a acoperi
în totalitate costurile operaționale, vor
dispărea. Practic, discutăm de o creștere generalizată a tarifelor de transport. Acest proces a început, iar transportatorii sunt supuși unei presiuni
puternice din partea cetățenilor și autorităților.
Este interesant cum, la transportul
local (inclusiv în zona metropolitană),
costul operațional este calculat între 7
și 10 lei per kilometru, iar operatorul
privat nu poate avea tarife pe bilete care să asigure acoperirea unui cost operațional de 3,5 lei/km. Acolo unde buzunarul este al statului (administrația
publică locală) și se cheltuiesc banii
cetățenilor, se merge la „dușmănie”.
Unde este firmă privată, nu se permite
acest lucru. Diferența între tariful de
transport și costul operațional este acoperită, la stat, din bugetul local, însă la
privat... Iar zona „gri” dispare.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Momentul resetării
RPTCY

26-27 martie 2020, Poiana Brașov, Hotel Sport – evenimentul
dedicat transportului rutier de călători se va desfășura, anul
acesta, sub titlul: Legislație, Management, Clienți Business.

„D

acă nu se obținea prelungirea, astăzi nu mai eram
aici...” – așa îmi spunea
unul dintre transportatorii prezenți la ediția de anul trecut a evenimentului dedicat operatorilor de transport călători.
Și recunosc că am avut o senzație
neplăcută. Oare deținerea unor trasee
regulate te condamnă la o dependență
totală față de deciziile/capriciile autorităților?
Bineînțeles, este decizia fiecărui
patron și a fiecărui manager să dezvolte, sau nu, noi direcții de business,
însă credem că răspunsul corect este
evident, mai ales că transportul regulat
de pasageri, atât cel județean, cât și
cel interjudețean, este departe de a
mai oferi performanțele financiare inițiale și perspectivele nu par să aducă
ameliorări.
În plus, recenta decizie a Curții
Constituționale oferă liniștea necesară
pentru demararea unor noi proiecte.

Clienți noi, pentru noi
proiecte
Revista Ziua Cargo, marchează, la
rândul ei, acest moment al resetării,
printr-o schimbare importantă de strategie, în ceea ce privește evenimentul.
Astfel, accentul va fi pus pe dezvoltarea unor noi oportunități de business pentru firmele de transport prezente. În cadrul evenimentului, vor fi
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Printre temele abordate:
• Evoluția legislației, un accent important fiind pus pe situația transportul
regulat județean și interjudețean.
• Pregătirea pentru participarea la licitațiile privind transportul angajaților.
• Căi eficiente de comunicare cu călătorii în transportul public local.
• Strategia pentru menținerea unor servicii de transport premium.
• Service și siguranță – o abordare metodică.
• Măsuri de protecție împotriva întârzierilor la încasarea facturilor.
• Condițiile în care transportul internațional rămâne rentabil.
• Pașii corecți privind pregătirea angajaților – șoferii devin agenții de
marketing ai companiei.
• Nevoile de transport ale turiștilor străini și așteptările agențiilor.

prezenți reprezentanți ai unor companii mari, ce pregătesc, chiar în acest
an, licitații pentru transportul angajaților. De asemenea, agenții de turism vor
oferi o imagine a solicitărilor pe care
grupurile de turiști le au în ceea ce
privește transportul cu autocarul – turiști
străini care vin în România și români
care pleacă în excursii în afara țării.
Mai multe modele de business
sănătos în transporturi vor fi prezentate de către câștigători ai edițiilor precedente ale concursului Romanian
Passenger Transport Company of the
Year.
Segmentul dedicat consultanței va
fi, de asemenea, întărit, în cadrul conferinței. Siguranța rutieră, stabilirea
unui program coerent de pregătire a
șoferilor și strategii de comunicare cu
pasagerii sunt câteva dintre subiectele
abordate. Și, pentru că aspectele fi-

nanciare devin tot mai importante, un
panel va fi dedicat măsurilor ce pot fi
luate pentru evitarea întârzierii la încasarea facturilor. Iar atunci când lucrurile intră într-o zonă nesustenabilă...
Trebuie să cunoaștem ce înseamnă
insolvența.
Bineînțeles, nu vor lipsi nici autoritățile, mai ales că, în sfârșit, putem
începe discuțiile legate de ceea ce se
va întâmpla după terminarea actualelor programe de transport.
Evenimentul va găzdui, ca în fiecare an, Gala de decernare a Premiilor
pentru cele mai bune companii de transport – Romanian Passenger Transport
Company of the Year 2020.
Puteți confirma prezența pe site, la
adresa: www.ziuacargo.ro/rptcy-2020/.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Cele mai scumpe greve
ale companiilor aeriene
Cu peste 4,5 miliarde de pasageri în 2019, companiile aeriene sunt
mai mult ca oricând vulnerabile în fața grevelor personalului, care
costă miliarde de euro, în condițiile obligativității de a plăti
despăgubiri pasagerilor.

P

ână și zvonul că ar avea loc
o grevă poate costa milioane
de euro. „Grevele pot schilodi
o companie aeriană (...). Este de datoria lor să le înăbușe din fașă și de
datoria noastră să ne informăm clienții
privind drepturile pe care le au și să
soluționăm reclamațiile cât mai repede
cu putință”, spune Giacomo Alfiero,
director operațiuni la GIVT.
Efectul este atât de mare, încât,
după 2 zile de oprire a lucrului, British
Airways a fost nevoită să își diminueze
previziunile de profit. Performanțele
financiare ale companiei s-au poticnit
în urma „problemelor IT” din august și
noiembrie 2019, care s-au soldat cu
sute de zboruri anulate. Apoi, piloții
au intrat în grevă, iar 2.325 de zboruri
au fost anulate, costând compania
137 de milioane de euro. O altă grevă
anunțată pe aeroportul Heathrow a
fost anulată în ultimul moment, dar a
costat aproximativ 33 de milioane de
euro.
Alitalia a intrat în faliment în 2017
și s-a ținut pe linia de plutire doar cu ajutorul guvernamental de 900 de milioane
de euro. Însă grevele transporturilor, la
nivel național, cu sute de zboruri anulate,
au adâncit problemele, culminând cu
greva propriilor angajați, în decembrie.
Iberia și operatorul de zboruri lowcost Vueling au avut parte de un an
furtunos: zborurile anulate au crescut
cu 40%, iar cele amânate s-au dublat,
în iulie și august.

1.300 de zboruri
anulate dintr-un foc
Lufthansa, care operează peste
1.700 de zboruri pe zi, a anulat 1.300
de zboruri, în noiembrie. Două zile de
grevă au afectat 180.000 de pasageri.
„O singură zi de grevă costă compania
între 10 și 20 de milioane de euro”, spune directorul financiar, Ulrik Svensson.
Pasagerii din UE sau care
călătoresc spre sau dinspre UE
sunt protejați de Regulamentul
(UE) 261/2004, ce obligă operatorii
aerieni la despăgubiri de până la
600 de euro per pasager, în caz de
anulare sau întârziere a zborurilor.
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Politica Ryanair de a contracta
echipaje spărgătoare de grevă din alte
țări s-a tradus printr-un impact minim
asupra serviciilor către clienți. Deși
compania a suferit de pe urma numărului crescut de întârzieri în ianuarie,
aprilie și august și a zborurilor anulate
în ianuarie, rata totală a acestora a
fost cu 70% mai mică față de 2018.

Primire de gheață
pentru Scandinavian
Air Services
SAS – Scandinavian Air Services
a avut o performanță scăzută din perspectiva zborurilor perturbate, câștigând locul întâi în clasamentul GIVT
Sky Ranking, pentru 2019. Aceasta s-a
datorat parțial unei greve a piloților de
6 zile, anunțate pe 26 aprilie și care
nu s-a mai ținut, însă 4.015 zboruri au
fost anulate, iar 360.000 de pasageri
afectați, rezultând despăgubiri ce pot
ajunge la 90 de milioane de euro.

Aproape 2 miliarde
de euro despăgubiri
GIVT a realizat un tabel cu despăgubirile primelor 10 companii aeriene din Europa ca număr de zboruri
perturbate (anulate și cele cu o întârziere de peste 3 ore, în baza cărora
se poate atrage răspunderea companiei aeriene). Cifra este înmulțită cu
indicele de încărcare pasageri per
zbor și plata despăgubirii medie per
pasager.

Despăgubirile posibile de la companii aeriene, în 2019, însumează
1,836 miliarde de euro, astfel:
• SAS: 37.395 de milioane de euro
despăgubirea medie de zbor, total 302
milioane de euro
• British Airways: 58.080 de euro
despăgubirea medie de zbor, total 409
milioane de euro
• Lufthansa: 50.160 de euro despăgubirea medie de zbor, total 513
milioane de euro
• Vueling: 36.260 de euro despăgubirea medie de zbor, total 109 de
milioane de euro
• Norwegian: 50.120 de euro despăgubirea medie de zbor, total 133
de milioane de euro
• Iberia: 49.248 de euro despăgubirea medie de zbor, total 83 de milioane de euro
• Alitalia: 44.100 de euro despăgubirea medie de zbor, total 67 de milioane de euro
• Ryanair: 41.038 de euro despăgubirea medie de zbor, total 219 milioane de euro.
GIVT Sky Ranking este un index
comparativ al procentajului zborurilor întrerupte ale celor mai bune 20 de
companii aeriene din Europa (peste
100.000 de zboruri pe an), de la cea mai
mare perturbare, până la cea mai mică.
Clasamentul poate fi folosit ca indicator
al eficienței de timp a companiei aeriene.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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Guvernul a reglementat, prin Ordonanța de Urgență 13/2020,
circulația trotinetelor electrice pe drumurile publice. Trotinetiștii
trebuie să aibă cel puțin 14 ani pentru a conduce astfel de
mijloace de transport care, la fel ca în cazul bicicletelor și
mopedelor, trebuie să fie echipate cu mijloace de iluminare și
dispozitive reflectorizant-fluorescente.

P

otrivit ordonanței, trotineta
electrică este definită ca „vehiculul utilizat pentru transportul unei singure persoane, cu două
sau trei roți, articulat, cu o bară în partea din față folosită ca dispozitiv de
direcție, a cărui viteză maximă prin
construcție este mai mare de 6 km/h,
dar nu depășește 25 km/h și care este
echipat cu un motor electric”.

În perioada 2016-2019, la nivel
național, au fost înregistrate
192 de accidente rutiere cu
implicarea conducătorilor de
trotinete electrice. În urma acestor
evenimente, un conducător de
trotinetă electrică a decedat, 37 au
fost răniți grav, iar 156 răniți ușor,
se mai arată în document.

Interzis pe trotuar
Circulația pe trotuare este interzisă
trotinetelor electrice, așa cum sunt ele
definite în lege. Astfel, potrivit actului
normativ: „sunt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant
de construcție specială, cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii
sau împingerii cu mâna, cele care se
deplasează pe patine sau dispozitive
cu role fără mijloace de autopropulsie,
precum și cele care conduc vehicule
a căror viteză maximă prin construcție
nu depășește 6 km/h și sunt echipate
cu un motor electric”.

Pe pista de biciclete
sau pe drumurile cu
maxim 50 km/h
Dacă un drum este prevăzut cu o
pistă pentru biciclete, bicicletele și trotinetele electrice vor fi conduse numai
pe pista respectivă. În lipsa acestei
piste, circulația trotinetelor electrice
este permisă numai pe sectoarele de
drum unde viteza maximă admisă

pentru circulația vehiculelor este de
50 km/h, mai prevede ordonanța.

În lume
Potrivit notei de fundamentare a
actului normativ, din cercetarea legislației rutiere a altor state europene,
s-a relevat că circulația trotinetelor
electrice pe drumurile publice este
interzisă în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, este permisă
în state precum Germania, Austria,
Belgia, Danemarca, Italia, Franța și
Țările de Jos și nu este reglementată
încă în Bulgaria, Grecia, Polonia,
Spania, Ungaria și Croația.
În Germania, cei care conduc trotinete electrice trebuie să aibă vârsta
de cel puțin 14 ani, nu au voie să
meargă cu o viteză mai mare de 20
km/h și nu le este permis accesul pe
trotuar sau în zonele pietonale. În
Austria, asemenea vehicule sunt încadrate la categoria biciclete și bici-

ACTUALITATE

Circulația trotinetelor
electrice, reglementată
prin OUG

clete electrice și pot circula pe piste
special amenajate, cu excepția cazului
când nu este amenajată o asemenea
pistă, viteza maximă admisă fiind de
25 km/h.
În Belgia, regulile aplicabile sunt
diferențiate în funcție de viteza cu care
se deplasează utilizatorul. Viteza maximă permisă este de 18 km/h. În
Danemarca, circulația se desfășoară
exclusiv pe piste de biciclete, cu viteza
maximă de 20 km/h, dar cu interdicție
pe timpul nopții. În Italia, viteza de deplasare a trotinetelor electrice este
permisă până la 20 km/h.
În Țările de Jos, trotinetele electrice se pot deplasa pe pistele de biciclete și intră în categoria mopedelor
speciale, cu viteză constructivă maximă de 45 km/h, însă, pentru a fi utilizate pe drumurile publice, altele decât
pistele de biciclete, fiecare model
trebuie supus unui proces de avizare,
la cererea producătorului, importatorului, comerciantului, derulat de către
Ministerul Infrastructurii cu sprijinul
tehnic al RDV (echivalentul Registrului
Auto Român).
În Franța, circulația trotinetelor
electrice este permisă numai pe pistele pentru biciclete, iar, în lipsa acestora, numai pe drumurile publice unde
viteza maximă admisă pentru circulația vehiculelor este de 50 km/h. Este
interzisă circulația trotinetelor electrice
în afara localităților, cu excepția pistelor pentru biciclete.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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Muzeul Transportului
Bucureștean

Cu peste 1.100 de semnături strânse Asociația „Metrou Ușor” a
formulat o petiție pentru înființarea unui Muzeu al Transportului
Bucureștean, așa cum se întâmplă în multe capitale europene.

I

nițiativa, demarată în toamna lui
2019, are în vedere transformarea unei părți a depoului istoric de
tramvaie Victoria (aflat în preajma Pieței
Victoriei, mai exact în spatele Guvernului) într-un muzeu dedicat vehiculelor ce au deservit Capitala dar nu
numai, aici putând să ajungă tramvaie, troleibuze, autobuze precum și alte
vehicule care au scris istorie în transporturi și din celelalte zone ale țării.

Pașii spre muzeu
La mijlocul lunii februarie, se numără peste 1.100 de semnatari ai petiției pentru înființarea muzeului, strânși
în aproximativ jumătate de an. Inițiativa
se aliniază Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) București-Ilfov
2016-2030, strategie finanțată prin
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), care prevede
conversia actualului depou Victoria
într-un complex tehnico-cultural, în
care Muzeul Transportului Bucureștean să fie elementul de atracție principal. Includerea în PMUD validează
posibilitatea accesării unor fonduri ne-
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Autobuz provenit din Paris care a circulat în Bucuresti. Mai exista doar
două exemplare în Capitală, niciunul in proprietatea STB, dar care pot fi
împrumutate fără probleme, în scop muzeal.
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rambursabile pentru realizarea acestui
obiectiv.

gerea fondurilor nerambursabile și utilizarea spațiului pentru a expune vehiculele istorice.

Autoritățile au alte
planuri...

Actualul muzeu STB

Locul unde urmează să se înființeze muzeul este actualul depou de
tramvaie Victoria. Acesta a fost construit în 1871 și a purtat inițial denumirea: depoul Bonaparte. Din declarațiile făcute în spațiul public de către
autorități se pare că aceștia văd lucrurile un pic (mai mult) altfel. Deși acest
depou reprezintă nucleul transportului
public bucureștean, municipalitatea nu
recunoaște potențialul turistic, cultural,
educațional și de agrement al acestuia,
dorind să îl desființeze. Planul Asociației „Metrou Ușor” este acela de a restaura și extinde halele monument istoric aflate în depoul Victoria, construite
la finele secolului al XIX-lea, prin atra-

Deși tradiția europeană este alta,
Capitala României nu beneficiază de
un muzeu unde să poată fi expuse și
admirate vehiculele de patrimoniu. Din
această cauză (dar nu numai), foarte
multe dintre tramvaiele, troleibuzele și
autobuzele cu importanță istorică sau,
cel puțin, cu mare relevanță pentru un
asemenea muzeu iau drumul casării, al
fierului vechi. În prezent, există un
muzeu STB, organizat într-o cameră
aflată la marginea orașului, unde sunt
expuse câteva machete, bilete vechi,
documente și alte artefacte donate de
către pasionați. Din nefericire, nici măcar acesta nu este deschis publicului,
iar puținele tramvaie istorice restaurate
În timp ce la noi încă se
tărăgănează lucrurile, continentul
european face turism de calitate și
câștigă venituri substanțiale de pe
urma muzeelor de transport public
și a tururilor cu tramvaie de epocă.
Exemple de muzee de invidiat se
găsesc la Viena, Praga,
Amsterdam, München, Bruxelles,
Liège sau Paris, iar Cracovia
accesează fonduri europene
nerambursabile pentru a restaura
și converti vechile clădiri ale
depoului istoric de tramvaie (situat
în centru) într-un vast complex
muzeal.

până în prezent și deținute de STB sunt
ascunse în depoul Dudești. Câteva
dintre acestea ies la paradă o singură
dată pe an, fără să-și atingă cu adevărat
scopul istoric, educațional și turistic
scontat, în contrapartidă cu exemplele
de succes din Timișoara și Iași.
Societatea de Transport bucureșteană are în proprietate vehicule de o
valoare istorică semnificativă și cu un
mare potențial turistic. Din păcate, însă,
majoritatea sunt abandonate, retrase
în depouri sau folosite drept vehicule
utilitare. Printre acestea se numără garniturile Rathgeber M4.65 și M5.65 sosite
din München, cele cunoscute de bucureșteni ca și „tramvaiele nemțești”, autobuzul și troleibuzul Rocar Autodromo
812 precum și apogeul tehnologic al
Uzinei Rocar din București, troleibuzul
unicat Rocar de Simon 412EA, autobuzul Saviem SC10U din Paris sau
tramvaiul românesc V2A. Însă, în lipsa
unui spațiu muzeal, aceste vehicule de
patrimoniu vor sfârși casate, precum
toate celelalte de până acum. Este
nevoie de implicarea tuturor pentru a
pune capăt casării și desființării istoriei
transportului urban din București.
Puteți ajuta la înființarea acestui
muzeu prin semnarea petiției ce poate
fi găsita cu ușurință pe Google sau pe
pagina de Facebook „Inițiativa pentru
Muzeul Transportului Bucureștean”.
foto: Dragoș Cîșu, Victor Silaghi,
Cristian Marin și Gabriel Dumitru
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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ÎNTREBAREA LUNII

Spune-ți părerea!

Despre investiții
Aveți în vedere investiții, în 2020?
1. Da. Avem în vedere investiții importante, care ne vor asigura o poziție
puternică pe piață.
2. Da, dar vom fi mai precauți decât anul trecut, cu privire la sumele
investite.
3. Nu. Am decis să oprim investițiile, pentru că piața nu oferă suficientă
predictibilitate, în acest moment.
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