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Mihai a fost unul dintre șoferii români prinși în „capcana” provocată de
un virus care nu a întârziat prea mult
înainte de a suferi mutații ce l-au făcut
și mai periculos. Au fost zile în care
societatea civilizată, așa cum o percepem noi, a scârțâit puternic și acolo,
la fața locului, a fost un moment în
care a părut că se rupe. Din fericire,
nu a fost așa și am putut merge mai
departe... în ciuda pandemiei și a unui
Brexit cu un acord semnat în ultima
clipă.
Un asemenea final de an te pune
pe gânduri. Cum se poate pregăti o
companie pentru situații imprevizibile?
Este evident faptul că nu au existat
proceduri, scenarii, scheme care să
pregătească companiile și angajații
acestora pentru ceea ce s-a întâmplat
anul trecut... Și totuși. Răspunsul la întrebare este chiar în fața noastră. Nu
putem anticipa viitorul și viteza cu care
sărim dintr-o situație grea în alta se
va amplifica, probabil, în acest an, dar
putem să ne pregătim... Pentru cât
mai multe lucruri.
Mihai nu a beneficiat de un training
pentru scenariul în care rămâi blocat
la graniță în Marea Britanie, însă a
parcurs, în ultimii ani, mai multe sesiuni de pregătire pe diferite teme, de
la condus defensiv și economic, la
cele pentru respectarea legislației în
diferite țări, cursuri pentru siguranță
și securitate și, chiar, de comunicare.
În plus, a avut încredere că situația se
va debloca – nu crede în scenarii apocaliptice sau conspiraționiste. Dar,
chiar și așa, experiența a fost una cel
puțin neplăcută. Îndeajuns de neplăcută încât mulți să se întrebe dacă
mai merită să rămâi în acest domeniu,
sau măcar dacă nu este cazul să îți
schimbi angajatorul...
Ghidul ZIUA CARGO pentru managerul de transport și logistică a
ajuns la cea de-a cincea ediție și, alături de edițiile precedente, caută să
ofere răspunsuri la cât mai multe dintre întrebările presante. Trăim într-un
mediu caracterizat de incertitudine și,

EDITORIAL

Organizator

n an nebun a fost 2020, iar
finalul nu a făcut excepție.
Atunci când credeam (speram) că lucrurile au intrat într-o normalitate gestionabilă, am asistat neputincioși la blocarea graniței cu Marea
Britanie.

tocmai de aceea, astăzi, nu ne permitem să nu avem răspunsurile corecte, acolo unde acestea pot fi obținute. Este un domeniu caracterizat de
o concurență acerbă și este extrem de
riscant să rămâi în urmă. Nu am identificat, încă, proceduri clare ce trebuie
urmate în caz de pandemie (poate în
ediția următoare), însă, până atunci,
ne putem concentra pe lucrurile care
contează, pentru că pot fi influențate/transformate.
Și dacă tot vorbim despre lucruri
esențiale – a devenit evident faptul că
supraviețuirea unei firme este tot mai
mult legată de angajații acesteia. Practic, un bun angajator are cele mai
bune șanse pentru a obține succes
pe o piață imprevizibilă, în care deciziile trebuie luate rapid și implementate
imediat.
Mihai nu a renunțat la meseria de
șofer și nici nu și-a părăsit firma. Dimpotrivă... Toți colegii, inclusiv managerii, au fost interesați să afle ce s-a
întâmplat în acele zile, cum a traversat
acea experiență. Mihai s-a simțit
bine... firesc. În sfârșit, și ceilalți au
ajuns la concluzia pe care el a tras-o
cu mulți ani în urmă: meseria de șofer
este una interesantă și va rămâne așa
și în viitor!
Uneori, chiar și experiențele negative pot deveni un lucru bun... doar să
le dai suficient timp. Iar primul pas
pentru un angajator bun este să asculte! Și dacă timpul permite... să
citească. Puteți începe cu Ghidul ZIUA
CARGO.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Împreună mișcăm lucrurile!
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PIAȚA DE TRANSPORTURI, ÎN PANDEMIE

Numărul cărăușilor
licențiați, pe plus
Dacă, la începutul lunii septembrie, ARR marca, față de finalul lui
2019, o reducere de aproximativ 3% la nivelul companiilor de
transport licențiate, al căror număr ajunsese la 34.893, începutul
lunii ianuarie 2021 marca o majorare, până la 36.116 de cărăuși.

C

onform datelor puse la dispoziția redacției de Autoritatea
Rutieră Română, la finalul
anului 2020, erau licențiați 36.116 cărăuși de marfă, față de 35.463 la finalul
lui 2019, în timp ce parcul de vehicule
licențiate (cu MMTA peste 3,5 t) ajunsese la 163.404, față de 156.903.
Interesant este că numărul
vehiculelor utilizate în cont
propriu a crescut de la 4.092,
la finalul lui 2019, la 7.015,
la sfârșitul lui 2020, deși
numărul companiilor care fac
transport în interes propriu a
scăzut de la 1.141, la 1.060.
De menționat că, din cele 6.501 de
unități licențiate în plus, în cursul anului trecut, aproximativ 4.000 au an de
fabricație 2020 (în luna septembrie,
ARR consemna 2.252 vehicule cu an
de fabricație 2020).
Numărul licențelor active pe zona
de expediții a ajuns, la finalul anului
2020, la 2.655, față de 2.612, la nivelul
lunii septembrie.

Peste 277 de flote
importante
Dacă, în majoritate, flota licențiată
este operată de firme cu parcuri sub
5 unități (30.150 de companii), cifra
companiilor cu flote importante, de
peste 50 de vehicule, a ajuns la 277

Transportatori rutieri
de mărfuri licențiați
An de
referință
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Nr.
operatori
36.162
28.731
30.300
34.396
32.503
35.463
36.116

Autovehicule rutiere
licențiate pentru
transportul de mărfuri
An de
referință
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Nr.
operatori
110.799
129.665
120.667
133.497
139.677
147.626
156.903
163.404

(față de 272, la finalul lui 2019), dintre
care 29 (față de 34, la finalul lui 2019)
au în curte mai mult de 200 de unități,
iar 58 (față de 53, în 2018) între 101
și 200. Numărul firmelor cu între 51
și 100 de camioane a crescut de la
185, în 2019, la 190. În același timp,

Vechimea parcului
deținut și utilizat
An de
fabricație
1971-1980
1981-1990
1991-1995
1996-2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Parc
auto
129
920
1.410
7.513
4.211
4.285
4.462
5.331
5.732
8.186
14.280
13.525
4.681
5.465
9.499
8.459
7.956
8.643
9.214
9.912
7.066
7.817
6.684
3.943
48

2.489 de companii (față de 2.458, la
finalul lui 2019) au între 11 și 50 de
vehicule. De menționat că numărul
cărăușilor cu până la 5 vehicule a
crescut cu 575, de la 29.575, la sfârșitul anului 2019, la 30.150 în 2020.

+14.784 de cartele
tahografice...
Un număr de 194.539 de persoane (față de 190.728 în ianuarie 2020)
sunt, în ianuarie 2021, angajate în
cadrul companiilor de transport românești, conform datelor ARR, un număr
mult mai mare fiind certificate –
353.763. În același context, un număr
de 336.762 de cartele sunt emise de
către Autoritatea Rutieră Română, față
de 351.546, la începutul anului trecut.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro
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Ce tip de strategie
financiară mi se
potrivește?
Una dintre cele mai importante activități de management
o reprezintă alcătuirea bugetului pentru anul în curs, motorul
a tot ceea ce va susține compania pentru a-și atinge obiectivele
de business.

I

ată două tipuri de instrumente financiare care te ajută să realizezi
bugetul pentru anul 2021.

Strategia financiară
activă cu scenarii
multiple
Bineînțeles, veți avea în vedere
atât scenariul cel mai prost, cât și pe
cel mai bun. Este înțelept să ne construim, astăzi, bugetul pe baza celui
mai nefavorabil scenariu, dar (atenție!), nu veți comunica niciodată vânzătorilor acest scenariu. Întotdeauna
vânzătorii vor avea în vedere o variantă mai bună, care să îi motiveze. Iar
un sistem de bonusare variabil bine
pus la punct va ajuta echipa să își
atingă potențialul.
Dar să ne întoarcem la antreprenori și la faptul că, în construcția bugetului, vor trebui să țină cont de cele
mai rele situații și să stabilească, în
acest context, la ce nivel trebuie să
se ridice vânzările, pentru a putea fi
acoperite costurile fixe și cele implicate
de nevoia de extindere (eventual).

Strategia
financiară pasivă
cu descoperirea
de cont
De exemplu, dacă am în vedere
o cifră de afaceri de 100 de milioane
de lei/lună, descoperirea de cont ar
trebui gândită la aproximativ 20-30
milioane de lei (desigur, calculăm mai
exact în funcție de creditul comercial
acordat și alte ipoteze), pentru că este
necesar ca unele plăți să fie făcute
mai repede decât încasările. Atunci
când scenariul ia în calcul încasări de
50 de milioane de lei, linia de credit
va fi, evident, mai mică.
Este foarte important să estimăm
corect, încă de la început, veniturile,
pentru că nu va fi niciodată eficient
să negociem lunar cu banca, pentru
a majora linia de credit. Pe de altă
parte, o linie de credit prea mare, pe
care nu o vom utiliza în întregime, va

8

genera costuri de neutilizare pe care
banca le va impune.

Ce trebuie să iei
în calcul?
Dar, pentru a avea o previziune
corectă, trebuie luați în calcul factori
esențiali în situația actuală, precum
schimbările în nevoile clienților și
potențialilor clienți de transport, forța
de vânzare și modul în care acoperă
piața, mixul de tarife și servicii oferite,
productivitatea forței de muncă, costurile operaționale. Iar datele, cantitative și calitative, colectate atât din surse
interne, cât și externe, trebuie analizate.

Cine are acces la
informațiile esențiale
din companie?
Nu uitați să identificați persoanele
cheie din organizație cu acces la informații esențiale și care ajută la luarea
rapidă a deciziilor. Am, aici, în vedere
vânzările, marketingul, supply chainul
sau HR. Managementul de top are
nevoie de input de la echipa sa, fie din
zona administrativă, fie din teren.
Acordați importanță cifrelor în totalitatea lor, nu doar P&L, cash flow sau
active și pasive. Și, nu uitați, un expert
cu ochiul format în industrii diverse
poate aduce valoare, prin corelații și
optimizări.

Ioana Arsenie

Aplicația TrustedApp stabilește categoriile de raportare (venituri/cheltuieli) în mod personalizat, pentru fiecare
firmă, pornind de la balanța de verificare contabilă. În fiecare lună, se
preiau datele prin import și sunt automat mapate și raportate conform categoriilor stabilite. Clientul vizualizează
rezultatul financiar și sub formă grafică. Și a avea informațiile la îndemână
(inclusiv grafic) este primul pas spre
a alege scenariul potrivit.
Antreprenorul român din transporturi nu trebuie să plece dintr-o poziție
dezavantajoasă, atunci când își construiește bugetul!
Ioana ARSENIE
strateg financiar, fondator
Trusted Advisor Strategy & Finance
ioana@ioanaarsenie.ro
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Management
în timp de criză
Acolo unde este panică, șansele pentru decizii proaste se
înmulțesc. A reacționa rapid la un mediu VUCA (volatil, incert,
complex și ambiguu) cere companiilor un efort uriaș și crește
șansele ca oamenii să ia decizii proaste.

U

neori, fluxul de luare a deciziilor
se blochează, ceea ce poate
fi și mai distructiv. Se face
micro-management, în loc să ne uităm
la ce se poate întâmpla imediat după,
și să țintim într-acolo.

Ce devine vizibil
și important?
Nevoia de coerență
Într-o criză pentru care nu intuim
încă nici durata și nici modul de evoluție și felul în care ne va afecta, în
final, nu numai afacerile, dar și familiile, este esențial să schimbăm fundamental modul de gândire și să
punem oamenii pe primul loc.
Este nevoie de coerență, mai mult
ca niciodată, între ce facem și ce spunem, între ce le cerem oamenilor și ce
facem noi înșine, între viziunea pe
termen lung și felul în care acțiunile
noastre de acum sprijină punerea acesteia în practică sau sprijină remodelarea și ajustarea acesteia. Principii:
transparență, solidaritate, învățare
și împărtășirea rapidă a soluțiilor la
problemele care apar, recunoașterea
și prețuirea fiecărui efort.
Nevoia de transparență
În managementul de criză, este
esențial să definiți ce este confidențial și ce nu, ce face acele informații
să fie confidențiale și care este rațiunea din spate, să comunicați clar și
transparent restul informațiilor față de
managementul de la mijlocul companiei și față de angajați.
Orice fel de informație care se va
dovedi neadevărată sau comunicată
pe jumătate, comunicată în virtutea
unei agende ascunse, care să protejeze numai interesele angajatorului,
va avea un efect devastator asupra
companiei. Pentru că, acum, nu mai
este vorba despre profit; efectul asupra oamenilor este foarte mare, de la
sănătatea fizică, la sănătatea mentală
afectată de îngrijorare și nesiguranță.
Nevoia de comunicare clară
Comunicarea către angajați, furnizori și clienți are nevoie, mai mult ca
niciodată, să fie clară și concisă, fără
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Madi Rădulescu

Nevoia unui leadership incluziv
Liderii incluzivi sunt extrem de
orientați către oameni, buni ascultători,
capabili să identifice talente și motivatori, în cadrul echipei lor. Aceștia
au răbdare, înțelegere și sunt cu adevărat, în mod autentic, interesați
de semenii lor, cu care lucrează.
Acest tip de leadership este extraordinar, atunci când este nevoie de a
înțelege mai bine situații complexe
sau ambigue, deoarece liderul obține
ușor părerile și contribuțiile echipei.
Nevoia de leadership etic
Orice criză generează ocazii în
care leadershipul este atent evaluat și
considerat a fi etic sau nu. Sunt multe
motive pentru care etica este pusă la
încercare, în timp de criză. Dar despre
etică am vorbit pe larg într-unul dintre
articolele din paginile următoare.

ambiguități. Este important să preluați și să prezentați știrile oficiale
cu claritate, să mențineți oamenii
conectați la știri oficiale și să îi sprijiniți în a evita știrile false și alarmiste. Indiferent dacă este o perioadă
propice sau nu pentru afacerea voastră, informarea clară și corectă a angajaților este o prioritate, atât în ceea ce
privește evoluția lucrurilor, dar și în
privința a ceea ce se petrece în companie. Este genul de comunicare care
nu poate fi delegată, este nevoie de
coordonare și aliniere la nivelul echipei
de top management.
Nevoia de solidaritate
Compania voastră poate sprijini,
în această perioadă, diferite cauze
sociale, poate contribui cu fonduri
la achiziția de echipamente sau
poate efectua transporturi umanitare. Comunicați aceste aspecte angajaților voștri. Se vor simți mândri,
solidari și le va crește angajamentul.
Nu uitați să vă manifestați solidaritatea și față de familiile membrilor
echipei.

Nevoia de a arăta reziliență
emoțională
Liderii rezistenți emoțional sunt cei
care consideră eșecul și crizele ca pe
niște situații problematice temporare,
din care își revin rapid. Ei mențin o atitudine pozitivă și sunt puternic conectați la oportunitățile pe care le aduc
perioadele pe care alții le văd tulburi.
Liderii rezilienți găsesc căi să miște
lucrurile din loc și nu rămân blocați
în atitudini defensive, au abilitatea
de a asculta și de a culege informații
din mediul înconjurător, au abilitatea
de a se adapta și de a înainta către
un scop pe care și-l definesc, au puterea de a-și menține energia, chiar
și în situații de presiune.
Fiecare dintre noi poate introduce
în rutina zilnică mici obiceiuri și discipline sănătoase. Chestiuni simple pe
care să le transfere și echipelor lor. De
exemplu, disciplina de a avea o întâlnire săptămânală cu echipa dedicată
discuțiilor despre cum fac față acestei
perioade de presiune.
Madi RĂDULESCU
MBA, PCC
managing partner
MMM Consulting
madi.radulescu@mmmconsulting.ro
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Cum să deschizi
o firmă în Germania
Proprietarul Denis Spedition, Florin Tudose, a luat decizia de a
deschide o companie în Germania în urmă cu 3 ani. Motivul a fost
reprezentat de relația cu clienții și de asigurarea unor servicii de
transport de elită. Un bun cunoscător al piețelor române și
germane de transport, Dan Schnick a decis să se alăture acestei
inițiative. Astăzi, director general al Denis Spedition GmbH, Dan a
ridicat cortina pentru noi, cu privire la birocrația pe care o implică
deschiderea unei companii de transport în Germania. Vă închipuiți
că este ușor? S-ar putea să aveți o surpriză...
ZIUA CARGO: Care au fost
motivele care au stat la
baza deciziei de a
deschide o firmă de
transport în Germania?
Dan Schnick: Cel mai important
motiv pentru deschiderea unei companii în Germania este acela de a
avea un contact nemijlocit și cât se
poate de strâns cu clienții tradiționali
pe care îi avem, deja, pe această piață. Dar, pe de altă parte, vizăm și comunicarea cu noi potențiali clienți, care
să poată fi făcută în limba lor maternă,
precum și gradul crescut de încredere
a acestora într-o firmă germană.
Vreau să precizez că ideea și inițiativa de a deschide o firmă în Germania
exprimă nu numai viziunea pe termen
lung a patronului firmei, Florin Tudose,
dar a fost considerată de mulți și foarte
curajoasă, cu atât mai mult cu cât, pe
atunci, nimeni nu vorbea concret de
apariția unui „pachet de legi” care să
facă viața de transportator din estul
Europei, activ nemijlocit pe o piață atât
de dificilă cum e cea din Germania,
încă și mai grea.
Cât a durat procesul de
înființare a acestei firme,
din momentul în care ați
adoptat decizia și până
când s-au finalizat
formalitățile?
În cazul nostru, a durat aproximativ
șase luni și am fost, noi înșine, foarte
surprinși de anumite piedici impuse
de o birocrație ieșită din comun, care
nu credeam că există și în Germania.
În primul rând, este necesar să ai
un avocat care să întocmească actul constitutiv, să realizeze numirea
directorilor, împuternicirile acestora etc.
Apoi, este necesară legalizarea la
notariat, trebuie să ai un birou și o
adresă, după care documentele se
trimit la tribunalul landului de care
aparții, la secția economică, pentru ob-
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ținerea înscrierii în Registrul Comerțului. Urmează o cerere de începere
a activității, depusă la Gewerbeamt,
un fel de birou comercial al localității
de reședință a firmei, de unde am primit, inițial, răspunsul că nu putem obține această înregistrare decât după
obținerea licenței comunitare.
Este o serie întreagă de aspecte
pe de o parte foarte birocratice, pe de
altă parte și foarte costisitoare și de
durată. Sper că nu divulg un secret
prea mare dacă spun că s-au cheltuit
peste 50.000 de euro până când am
avut primul cap tractor îmatriculat
acolo. Ca timp, fiecare dintre aceste
cereri despre care v-am povestit și
încă multe, multe altele, necesită între
două și cinci săptămâni, la care se
adaugă și pericolul ca primul act dobândit să-și piardă valabilitatea, până
când mai strângi câteva altele... Eu
am cetățenie germană și vorbesc limba germană cursiv și, cu toate acestea, n-a fost simplu. Cred că, dacă
aceste lucruri se încearcă a fi făcute
din străinătate, vor fi, probabil, mai de
durată și mai costisitoare.
Nu vreau să descurajez pe nimeni
să facă acest pas, ci doar să atrag
atenția asupra unor aspecte de care
trebuie ținut seama!

Am înțeles că ați demarat
deja activitatea pe Denis
Spedition GmbH. Începe să
se facă simțită o influență
în relația cu clienții?

Desigur. Așa cum am mai subliniat, există un nivel de credibilitate
ușor mai crescut, potențialii clienți având, printre altele, și posibilitatea de
a se interesa de firmă sau de a cere
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Pentru licența comunitară,
sunt necesari mai mulți pași:

un document sau altul, fără a te întreba în mod direct sau fără a da posibilitatea eventual de a influența eliberarea vreunui act. Contează foarte mult,
de asemenea, că poți să stai de vorbă
cu ei pe limba lor, ceea ce ușurează
foarte mult comunicarea.
Veți angaja șoferi
în Germania?
Desigur că, pe termen lung, asta
trebuie să fie soluția. Nu trebuie să
uităm că și șoferii sunt oameni cu
familie, copii și absența de acasă îndelungată este o povară, care, la un moment dat, poate afecta și calitatea
muncii depuse.
În plus, dacă adunăm salariul, diurna și cheltuielile făcute pentru transportul lor spre și dinspre locul de muncă, atunci diferența dintre costul unui
șofer angajat direct din Germania și
unul transferat din România nu mai
este relevantă. Dar și angajarea acestor șoferi este dificilă, pentru că nu-i
găsești! Criza de șoferi este și în Germania cel puțin la fel de mare cum
este în multe alte țări din Uniunea
Europeană.

Cum vedeți viitorul?
Trebuie să așteptăm, încă, răspunsul la întrebările pe care ni le punem
cu toții, indiferent ce și unde lucrăm,
și care sunt cu totul altele decât cele
de acum un an. În branșa noastră, ca
și în multe altele, cumplita pandemie
pe care o trăim ne cere o adaptare rapidă și cat mai flexibilă la schimbări
care apar uneori și peste noapte. Pe
de altă parte, nu numai din cauza pandemiei, dar și din alte motive, fenomenul de globalizare este supus unor
mari semne de întrebare. Se încearcă,
într-un fel, concentrarea anumitor industrii mai mult la nivel local, pentru
a fi mai puțin dependente de furnizori
aflați la foarte mare distanță. Nu este
cazul Uniunii Europene, unde nu există granițe economice, dar știm foarte
bine că globalizarea înseamnă a trece
mult și dincolo de granițele Europei.
Dar, în linii mari, fără transportul rutier
nu se descurcă nimeni. Calea ferată
nu este, încă, o alternativă fezabilă,
transportul rutier rămânând singura
posibilitate door-to-door. Odată cu încetarea acestei pandemii, sunt convins că va avea loc un reviriment foar-

Intrarea în vigoarea a
Pachetul Mobilitate 1,
a făcut multe companii de
transport românești să se
gândească la deschiderea
de firme în Vest.
Considerați a fi
reprezentat în Germania
reprezintă un pas util,
chiar dacă, în final,
prevederile legislative care
ridică probleme cărăușilor
din est vor fi eliminate?
Indiferent de cum va evolua situația privind Pachetul Mobilitate 1, care,
în conceptul nostru, nu joacă decât
un rol marginal, noi am făcut un pas
bun spre un viitor pe termen lung. Este
foarte importantă relația permanentă
cu clienții, pentru a menține un contact
bun și pentru a le demonstra o dată
mai mult că suntem niște parteneri
corecți, care oferă calitate. Există încă
și foarte multe păreri absolut anarhice
și nejustificate despre transportatorii
din Europa de Est. Încă din momentul
în care am căutat o bancă, pentru a
ne deschide un cont pentru capitalul
firmei, ne-am lovit de această problemă, primind multe refuzuri de la bănci,
din cauza faptului că aveam un acționar român. Există păreri preconcepute
care încă planează în branșa asta și
sperăm că, odată cu pasul nostru și
al altora care vor proceda la fel ca
noi, vom reuși să îmbunătățim renumele transportului românesc și din
acest punct de vedere.
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găsirea și angajarea unui coordonator de transport
transmiterea, direct de la primăriile de reședință, către serviciul de
eliberare a licenței, a cazierelor, atât judiciare, cât și financiare, ale
directorilor și ale acționarilor
obținerea unei scrisori, de la Finanțele Publice, că nu există obiecții
pentru ca firma să își înceapă activitatea
obținerea unui număr fiscal
obținerea unui număr pentru recuperarea TVA
trei tipuri de negații, de la asociații profesionale și de la casa de
sănătate, că nu au nimic împotrivă (un fel de adeverință că nu îți trebuie
adeverință!)
obținerea certificatului de capacitate financiară; sumele necesare nu pot
fi dovedite prin existența capitalului social, ci trebuie o dovadă separată
prezentarea unui act de cumpărare, închiriere sau leasing a vehiculelor
pentru care vrei să obții licența (care poate fi obținut doar după ce obții
numerele de la finanțe și toate adeverințele)
în final, certificatul de înmatriculare și protocolul de preluare a
camioanelor de la furnizor.

te puternic. Rămâne de văzut și ce
se întâmplă cu absolut necesara „politică verde” și cum va reuși și industria
să se adapteze la noile cerințe, absolut justificate din acest punct de vedere. Dar am convingerea că va fi bine!

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Compania Denis Spedition păstrează imaginea elegantă cu care ne-a obișnuit în România, și în Germania.

ianuarie 2021 ................................................................................................................................................

13

STRATEGIE

Tehnologia
face diferența
2020 a fost un an din care am învățat foarte multe. Și merită
să aplicăm lecțiile învățate în anii care vor urma – vizavi
de predictibilitate și de adaptare.

C

u toții auzim de tehnologie,
cu siguranță, cu mult mai des
decât dacă nu ar fi fost pandemia. Un lucru este cert – fără tehnologie, nu vom putea merge mai departe și toate schimbările generate de
pandemie au dus spre digitalizare, vizibilitate și spre a face lucrurile cât
mai mult de la distanță.

Decebal
Popescu

5 pași pentru succes
Sunt cinci pași care trebuie luați
în considerare, atunci când te gândești
la o investiție în tehnologie, astfel încât
implementarea să aibă succes:
Definirea și înțelegerea obiectivelor strategice ale
companiei, defalcate pe fiecare departament. Urmărim principiile SMART:
S – specific – ce rezultat țintesc,
un obiectiv foarte clar exprimat.
M – măsurabil – să pot să măsor
cantitativ sau calitativ gradul de îndeplinire a obiectivului.
A – abordabil – este obiectivul realist? Poate fi atins?
R – relevant – merită să depunem
toate eforturile pentru atingerea obiectivului? Contribuie la atingerea obiectivelor majore, generale ale organizației?
T – timp – în cât timp vreau să
ating obiectivul.
Deși, aparent, fac același lucru,
afacerile de transport pot avea obiective diferite. O firmă axată pe agilitate,
care se adaptează continuu la ceea
ce se întâmplă în jur, va avea un profil
diferit față de o firmă axată pe încântarea clientului, sau de una setată pe
maximizarea marjei.
Să descoperim, să documentăm, să prioritizăm
cerințele sistemului, astfel încât ele
să se potrivească perfect funcționalităților tehnice actuale din companii.
Include și cerințe specifice, care permit
fiecărui departament să aibă acces la
instrumente prin care să contribuie la
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îndeplinirea obiectivelor macro ale
companiei.
Dacă focusul, spre exemplu, este
încântarea clientului, s-ar putea ca vizibilitatea asupra expediției, în timp
real, să fie acel factor diferențiator
care scoate în față compania.
Determinarea factorilor
cheie financiari, care se
pot focusa pe evitarea sau reducerea
unor costuri, ori pe îmbunătățirea sau
maximizarea veniturilor.
Este important să punem problema corect, înainte de implementare
și înainte de a lua decizia vizavi de furnizorul de servicii. Acest lucru va ajuta
la stabilirea corectă a priorităților și va
asigura că investiția realizată este aliniată cu obiectivele.
Să ne asigurăm că soluția
imaginată, desenată, calculată bine înainte are orientarea
către business. Trebuie să înțelegem
cum această tehnologie va face parte
din setul nostru global de instrumente
care fac ca afacerea să meargă.

Dacă a mers la X, nu înseamnă
că merge și la Y. Obiectivele pot diferi
de la o firmă la alta și aici apar și costurile implementării. O analogie grăitoare ar fi selectarea unei nave de
croazieră, pentru a face treaba unei
bărci de pescuit. Putem face acest
lucru, însă ar fi dificil, scump și probabil, la final, nu am obține nici o plăcere.
Afară de costul implementării,
apare și riscul implementării. Sistemul
trebuie calibrat fix pe nevoile companiei.
Să ne asigurăm că organizația este pregătită să facă această schimbare. Ne gândim
la oameni și la procese. (Este, probabil, cel mai important pas și, adesea,
cel mai ignorat.)
Există, oare, în organizație lacune
care trebuie remediate, înainte ca implementarea să înceapă, pentru a ușura întregul proces? Nu trebuie să ne
grăbim. Fiecare firmă trebuie să se
gândească până unde vrea să meargă, pentru că acest pas este esențial
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pentru a determina capacitățile potrivite pentru sistemul implementat.

Firmele pot profita de această ocazie pentru a pune activitatea sub o
lupă imaginară, iar acest lucru poate
schimba total conținutul solicitării de
ofertă către furnizorii de tehnologie,
eventual schimbând și lista celor care
se pot înscrie în competiție.

Fără grabă
Timpul prețios folosit în avans oferă recompense uriașe, cum ar fi:
Reducerea riscului de eșec în
implementare.
Am văzut foarte multe eșecuri în
implementări de softuri în ultimii ani.
Creșterea adoptării sistemului
de către utilizatori.
Este cel mai important aspect. Am
observat în toate organizațiile în care
am avut acces la informații și discuții

Să nu subestimăm niciodată
importanța faptului că echipa
trebuie să accepte soluția.
Dacă soluția este prea greoaie
și nu îndeplinește așteptările
utilizatorilor, aceștia vor lucra
în jurul ei, o vor ignora, vor
spune mereu că ceva nu
merge...
Iar, când acest lucru se întâmplă,
pierdem, practic, toată valoarea investiției.

Soluții IT minime,
pentru 2021
Comerțul online a accelerat nevoia
de tehnologie, iar, în pandemie, lucrurile au luat o turnură dramatică și este
clar că vorbim de necesitatea unei
adaptări cu viteză crescută la schimbările generate de acest trend.
Ce ar trebui să aibă, astăzi, un
transportator, în materie de soluții IT?
În primul rând, vorbim despre banalele sisteme de monitorizare a flotei.

Este îngrijorător că foarte multe firme
nu au, nici la ora actuală, asemenea
soluții. Sau le au și nu le folosesc la
adevărata valoare.
În plus, apar sistemele de rutare
care îți oferă varianta optimă pentru
un anumit traseu, sau oferă deja informații despre costul realizării acestuia.
Aceste sisteme au la bază un banal
TMS, care deține informațiile legate
de flota operată, oameni, date de expirare a diferitelor documente, comenzi, facturi...
Varianta mai avansată este o
soluție ERP care oferă și partea de
contabilitate financiară, planificare
automată etc.
La acest moment, trebuie să
avem cel puțin un TMS care
să păstreze evidența curselor,
facturilor, istoricul de ofertare
către clienți.
Trebuie să avem un algoritm de
calcul al costurilor estimate pentru o
anumită rută, pentru că ne aflăm, de
cele mai multe ori, în fața unei cotații.
Clientul ne solicită o cotație pentru un
transport din punctul A în punctul B
și, aici, apare prima și cea mai mare
problemă – nu reușim să identificăm
corect și rapid costurile aferente.
PUBLICITATE
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Atenție, detaliile mici pot fi
semnificative – unde ești
unic? Ce cerințe ai din
categoria celor care să facă
deferența față de competiție?
Care sunt punctele esențiale
ale companiei? Care este
bugetul pe care îl aloci?

referitoare la implementarea de tehnologie că este cel mai dificil să îi schimbi
omului sistemul de lucru, fără ca acesta să perceapă schimbarea ca o îmbunătățire, o ușurare a muncii.
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În general, ne ghidăm după nivelul pieței sau după niște calcule aproximative.
Este nevoie de niște sisteme care să
genereze cu repeziciune un precalcul al
cursei respective. Astfel, minimizăm riscul
de a da o cotație greșită, care, ulterior,
este posibil să trebuiască să ți-o asumi
și, implicit, te duce la pierderi.
Transporturile au devenit
o artă, un instrument de
precizie, în care este necesar
să calculăm a treia cifră după
virgulă.
Nevoia de precizie o găsim și în
partea operațională – dacă înainte se
spunea că avem descărcare miercuri,
astăzi descărcarea este miercuri la
opt fără cinci. Iar ratarea slotului poate
atrage inclusivi penalități din partea
clientului.
Fără instrumente prin care să
ținem sub control întreaga activitate a
flotei, prin prisma datelor pe care să
le putem pune și la dispoziția clientului,
nu se va mai putea realiza transport,
în anii următori.
„Transportul tradițional” sau „cel
mai ieftin este cel mai bun” sunt pe
cale de dispariție.

Indicatori de
performanță ce
trebuie urmăriți
Indicatorii sunt de trei categorii:
operaționali, de rentabilitate și de calitate a serviciilor.
Indicatori operaționali:
Numărul de kilometri parcurși.
Trebuie să realizăm planurile de afaceri în funcție de numărul de kilometri
parcurși în regim legal.
Consum de carburant.
Taxe de drum. Aceasta este
una dintre informațiile care adesea
scapă, instrumentele care furnizează
aceste informații fiind puțin folosite.
Ținta este să poți calcula rapid costul
aferent taxelor de drum pe orice rută.
Ore lucrate vs. ore disponibile,
pentru șoferi.
Kilometrii plătiți față de kilometrii parcurși.
Kilometrii normați vs. kilometrii
plătiți.
Kilometrii parcurși fără încărcătură. (În unele cazuri sunt plătiți.)
Total zile staționare vs. zile
productive. Apar diverse motive de
staționare: lipsă șofer, mașina în service etc.
Calitatea serviciilor:
Respectarea timpilor de încărcare și ai celor de descărcare prevăzuți în comandă.
Plângeri din partea clientului
vs. număr de curse efectuate. Trans-
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portatorii ar trebui să se concentreze pe
zona de calitate a serviciilor și probabil
că pe aceste aspecte se va pune accent în perioada următoare. Sunt foarte mulți operatori de transport și va continua să existe diferența dintre numărul
de camioane existente pe piață și mărfurile în căutare de soluții de transport.
Astfel, factorul care poate face diferența
este calitatea serviciilor prestate.
Indicatori de rentabilitate:
Profitabilitate pe cursă.
Profitabilitate pe client.
Profitabilitate pe unitate de business.
Profitabilitate pe companie.
Cost carburant din total venituri. Toate contractele ar trebui să aibă
clauza de carburant. Mai ales că prețul
carburantului este în creștere, în majoritatea timpului, și rareori apar momente de scădere, ca în această perioadă.
Costuri cu taxele de drum din
total venituri. Trebuie să fim siguri că
tariful acoperă și aceste costuri.
Costuri cu resursa umană. Salarii, diurne etc.
Costuri cu mentenanța și reparațiile.
Costul cu anvelopele.
Chiar dacă unele par neînsemnate, fiecare cost trebuie monitorizat,
pentru că pot face diferența între profit
și pierdere. Să nu uităm că marja medie, la nivelul industriei de transport,
este de aproximativ 3%. E ca și cum,
dacă am avea un preț de 1 euro/km,
pentru un parcurs de 10.000 km pe
lună, profitul ar fi de 300 de euro per
lună/camion. Este foarte ușor să se
evaporeze acest profit. Fiecare rută
are costurile ei. Dacă pe o anumită
rută un preț de 1 euro/km te poate duce la profit, pe altă rută, același preț
de 1 euro/km aduce o pierdere substanțială. Cel mai des întâlnim această
situație pe rutele Germania-Italia. Trebuie evitată această capcană a prețului fără a analiza în detaliu costurile.
Iar pentru asta îți trebuie sisteme, instrumente, întrucât ai nevoie să le
„vezi” pe toate combinate, iar asta trebuie să o poți face în câteva secunde,
apăsând niște butoane.

Firmele mici au
nevoie de soluții
potrivite
85% dintre companiile românești
sunt mici (1-5 camioane), pondere asemănătoare cu cea întâlnită și în alte
țări. Însă, chiar dacă ponderea de companii mici este asemănătoare cu cea
din țările occidentale, în România există o particularitate:
Peste 50% dintre
companiile existente astăzi
sunt înființate în ultimii cinci
ani. Și acest aspect spune
multe despre maturitatea
acestor companii, despre
modul în care înțeleg ce se
întâmplă și percep calculele
specifice activității de
transport.
Soluții IT se pot implementa și la
firmele cu o mașină, poate sub forma
unei aplicații pe mobil, pentru că un
asemenea antreprenor este, probabil,
tot timpul pe drum. Practic, soluțiile
trebuie adaptate la nivelul firmei. Pentru o flotă de 1-5 mașini, îți trebuie o
soluție simplă TMS, în care să introduci comenzile, să generezi facturile,
să monitorizezi datele de expirare a
documentelor și să ai acel instrument
de precalcul al costurilor pentru curse.
În plus, vei fi forțat de clienți, care
vor solicita acces la poziția mașinii,
precum și alte date ce pot fi puse întro aplicație – am încărcat, am descărcat, blocaj în trafic, transmitere CMR
scanat etc.
Operatorii mari, pentru care lucrează, în general, firmele mici, și-au dezvoltat propriile aplicații. Ar trebui ca
firmele mici să se poată cupla la diferite aplicații, utilizând o singură soluție. Lucrez, la rândul meu, la un produs în acest sens.
O aplicație pe telefonul mobil și
un soft simplu, pe desktop, pentru gestionarea activității, ar putea fi nivelul
corect de soluții IT pentru o firmă mică.
Decebal POPESCU
creatorul platformei Transport Academy
decebal.popescu@transportacademy.ro
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Comunicarea, parte
importantă din
calitatea serviciului
Merită să facem o diferențiere între vorbire și comunicare.
Pentru că, de obicei, vorbim, însă nu comunicăm.

C

omunicarea construiește relații, iar asta se face spunând
ce vrei – clar și concret. Trebuie clarificate nevoile atât ale angajatorului, cât și ale angajatului și trebuie
să fii capabil să aduci în capul celuilalt
propria perspectivă, într-un mod civilizat și politicos, să îl convingi să ia în
calcul perspectiva ta.
Există și comunicarea defensivă,
unde nu putem vorbi de ceva constructiv și nici despre rezolvarea problemelor sau construirea de relații.
Acolo suntem într-o stare de luptă, de
supraviețuire. Ori îl atacăm pe celălalt
(modul fight), ori părăsim comunicarea
(modul flight).
În comunicare, principala
regulă este despre cum
comunicăm și nu despre
ce comunicăm.
Greșeli frecvente întâlnite la firmele de transport:
Comparațiile.
Judecățile.
Ultimatumurile.
Nu poți compara pe nimeni cu nimeni, pentru că nu este relevant. Practic, comparațiile sunt cel mai toxic aspect în comunicare.

Primul pas –
transparența
Relația între angajator și angajați
în domeniul transporturilor s-ar îmbunătăți simțitor, dacă lucrurile ar fi mai
transparente. Puneți toate aspectele
pe masă și aveți în vedere că oamenii
au nevoie de predictibilitate. Angajatul
are nevoie să știe ce urmează.
Totodată, trebuie să comunicăm
oamenilor condițiile de muncă, de la
început. Să dăm posibilitatea șoferilor
să știe în ce condiții se lucrează la firma unde au venit.
Este important să existe o comunicare bună și continuă cu șoferii și,
de asemenea, este foarte important ca
șoferii să poată comunica, și ei, cu firma. Practic, cineva trebuie să fie disponibil să îi asculte.
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Pentru clienți, tariful
nu este pe primul loc
În ceea ce privește comunicarea
cu clienții, trebuie să trecem, în primul
rând, peste bariera lingvistică. Ar fi
bine să ne putem descurca într-o limbă de circulație internațională.
Putem separa lucrurile pe două direcții: comunicarea cu clienții existenți
și comunicarea cu clienți potențiali.
În ceea ce privește clienții existenți, s-au realizat mai multe studii
pentru sectorul de transport și logistică. Acestea au arătat că tariful este
în mică măsură determinant, în relația
cu clientul. Aparent, mulți cred, în mod
eronat, că este pe primul loc.
De ce pierdem clienții pe care îi
avem?
Procentul cel mai mare este
legat de nesatisfacerea
corectă a nevoilor clienților.
68% dintre clienți se pierd pe acest
motiv. Pierderea clienților din cauza
competiției reprezintă un factor cu o
pondere de sub 10%. Iar restul motivelor aproape că nu mai contează.
Practic, principalul aspect pe care
merită să ne concentrăm este calitatea
serviciului oferit, customer service,
proactivitate în relația cu clientul.
De ce nu putem să luăm clienți
noi?

Prețul reprezintă doar 17% din
decizia unui client de a începe
o colaborare nouă.
Merită să alocăm mai mult timp
pregătirii unei eventuale întâlniri cu
un client. Să îl analizăm, să știm nevoile acelei companii, să cunoaștem
istoricul ei, să cunoaștem persoana
pe care urmează să o întâlnim, cu
cine a mai lucrat, cu ce probleme s-a
confruntat.
60% din timpul alocat atragerii unui
client nou ar trebui să reprezinte pregătire, 20% este timpul pentru convingerea efectivă pentru a începe colaborarea și 10% pentru solicitarea
primei comenzi.
Sinceritatea, transparența și principiile de bază ale comunicării sunt valabile și în cazul clienților, precum și
al angajaților.
Afacerile se fac între oameni,
nu între firme.
Comunicarea continuă cu clientul
este esențială, chiar și atunci când nu
efectuăm curse. Trebuie dezvoltată o
relație de prietenie profesională. Relațiile trebuie întreținute. Și, foarte important, respectă ce ai promis!
Decebal POPESCU
creatorul platformei Transport Academy
decebal.popescu@transportacademy.ro
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Afaceri confortabile –
asigurări responsabile
O firmă de asigurări din Germania și-a propus nu doar să ofere
o gamă completă de produse, ci și să contribuie la crearea unui
mediu de afaceri confortabil.

W

irtschafts-Assekuranz München (WIASS) ne-a oferit o
imagine asupra rolului pe
care asigurările îl pot avea în întărirea
relațiilor dintre angajator și angajați,
precum și între clienți și furnizori.
Atunci când te implici în crearea
de noi trenduri, un pas important/necesar îl constituie propriul exemplu.
Iar WIASS a preferat să își asume
pierderi (consistente), chiar dacă, din
punct de vedere contractual, nu era
obligată, pentru a ajuta firmele de
transport blocate, anul trecut, la debutul pandemiei.
„Suntem bucuroși că am putut
ajuta firmele de transport să traverseze perioada dificilă, oferindu-le posibilitatea suspendării polițelor pe perioada în care nu au avut de lucru.
Sigur, noi am suportat aceste costuri
și a fost un număr semnificativ de firme care a apelat la această posibilitate. Ne-am asumat o scădere a încasărilor de aproximativ 500.000 de
euro”, a precizat Remus Nistor, director WIASS, sucursala Sibiu.
WIASS a aplicat această măsură
în Germania și a dorit ca și clienții din
România să beneficieze de aceleași
înlesniri.
După două luni, lucrurile au început să meargă din nou și, în plus, a
crescut numărul firmelor care deservesc sectoare economice puțin afectate de pandemie (de exemplu, transportul frigorific).
„În proporție de 90%, firmele și-au
revenit și am repornit colaborarea
după perioada de blocaj. Interesant
este faptul că au apărut și clienți noi,
iar finalul de an l-am cunoscut ascendent, 2020 aducând creștere față de
2019, chiar dacă mai mică decât cea
preconizată”, a arătat Remus Nistor.

Tendințe noi
Apar noi tendințe în zona asigurărilor și lucrurile merg către o acoperire
completă a riscurilor. Asigurarea de
răspundere civilă a firmei a devenit,
astfel, un produs care începe să își
facă loc pe piață.
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tul nostru s-a asigurat abia după această întâmplare. Accidente care pot
apărea din neglijența sau frustrarea
șoferului sunt acoperite de acest
produs”, a completat Remus Nistor.

Asigurări de sănătate

Remus Nistor,
director WIASS,
sucursala Sibiu:
„În toată Europa, se resimte
problema forței de muncă în
transport și logistică și
posibilitatea de a avea un broker
de asigurări care să acopere cât
mai bine relația angajat-angajator,
din punct de vedere al asigurărilor,
reprezintă un atu important.”

„Am avut clienți care au solicitat ca
reprezentanții lor să fie asigurați nu
doar pentru marfa transportată ci și
pentru diversele posibile accidente pe
care le-ar putea provoca. De exemplu,
o firmă a avut un șofer care a ajuns
la locul de încărcare, nu a găsit pe
nimeni acolo, a văzut un buton roșu
pe peretele halei, a apăsat pe el și...
Au apărut echipaje de pompieri și salvare, pentru că acel buton reprezenta
o alarmă pentru cazuri de accidente.
Toată această întâmplare a costat
aproximativ 5.000 de euro”, a povestit
directorul WIASS.
Iar o asigurare de răspundere civilă pentru firmă ar acoperi un asemenea eveniment. „Din păcate, clien-

Începând cu primăvara acestui an,
WIASS va lansa un nou produs – asigurarea de sănătate. „Va fi un produs
accesibil, cu ajutorul căruia angajații
asigurați vor putea să se trateze inclusiv în străinătate, în caz de necesitate. Acest produs vine ca o completare pentru asigurarea de accident
pentru angajați, ambele fiind încheiate
în Germania”, a arătat Remus Nistor.
Amintim faptul că asigurarea de
accident are valabilitate de 24 de ore,
fără a fi strict legată de programul de
lucru.
În ceea ce privește asigurările de
sănătate, acestea reprezintă produse
tot mai apreciate, în România. Angajații sunt conștienți de avantajele lor, iar
angajatorii le pot utiliza ca pe un instrument important de motivare și
creștere a loialității angajaților.
„Acest produs vine și ca un răspuns la ceea ce s-a întâmplat în ultimul an și are niște coordonate care îl
recomandă – prețul redus (accesibil
pentru multă lume), acoperirea pe
care o va avea (la nivel de Europa) și
servisarea WIASS”, a spus Remus
Nistor.

Puterea CMR
Pentru un transportator, CMR reprezintă o asigurare care îl protejează
de eventuale neplăceri sau, chiar, de
faliment. În decursul unui an, o firmă
transportă mii de tone de marfă, cu diverse valori și, fără un CMR bun, riscurile sunt mari.
„O asigurare bună, chiar dacă este
puțin mai scumpă, merită să o faci.
Experiența WIASS este importantă și
prelucrarea dosarelor de daună are
un ritm susținut, pentru că nu sunt
multe situații pe care specialiștii noștri
să nu le fi întâlnit. Astfel, avem praguri
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generoase pentru auto constatare și
avem proceduri foarte simple, când
solicităm inspectori de daună oriunde
în Europa.
Toate aceste aspecte vin pe fondul
încrederii pe care o avem în noi și în
produsele noastre. Putem să ne mișcăm repede, putem să nu ezităm și
putem să despăgubim până la 3.000
de euro fără inspector de daună. Iar
acest prag pentru auto constatare
poate fi majorat pentru clienții cu vechime”, a explicat Remus Nistor.
De multe ori, în cazurile legate de
CMR, apare nevoia de consiliere, de
specialiști care să cunoască în amănunt prevederile convenției.
„În Convenția CMR, este multă
putere ascunsă, pe care oamenii nu
o accesează cum ar trebui. Prin consultanța oferită (gratis), reușim să acoperim lacunele pe care multe firme de
transport le au și să oferim acel punct
de vedere/sprijin care să îl favorizeze
pe transportator”, a declarat directorul
WIASS.
Totodată, puțini clienți de transport
își transportă marfa în cunoștință de
cauză, știind cât valorează aceasta,
pe durata transportului. Ajung să trimită, uneori, mărfuri scumpe, fără să
conștientizeze valoarea de despăgubire în caz de accident sau deteriorare.
Iar, în cazul transporturilor naționale,
valoarea de despăgubire este și mai
mică decât cea stabilită prin Convenția
CMR.
Convenția CMR se aplică doar
în cazul unui transport în care
țara de încărcare este diferită
de cea de descărcare.
Convenția CMR stabilește 8,33
DST/kg (aproximativ 10 euro), dar
este nevoie de un transport internațional.
„Am întâlnit multe firme care încep
să se axeze pe transporturile interne.
Însă despăgubirile pentru marfă, în
transporturile naționale, sunt stabilite
la o valoare mult mai mică decât cea
din CMR (2,5 dolari/kg marfă). Discutăm de legislația aferentă transportului
intern, în România. Practic, asigurarea
noastră acoperă transporturile internaționale (Convenția CMR), transporturi
interne în România și în țările UE (cabotaj). Fiecare țară are prevăzute în
legislația ei valorile de despăgubire și
nu sunt toate la fel”, a explicat Remus
Nistor.
Atunci când apare o daună la o
marfă scumpă, pe un transport național, despăgubirea este foarte mică,
dacă proprietarul mărfii nu și-a făcut
o asigurare cargo. Se întâmplă des ca
proprietarul mărfii să ceară valoarea
totală a mărfurilor. Iar asigurătorul este
pus într-o situație delicată, pentru că
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există tendința ca transportatorul să
facă front comun cu proprietarul mărfurilor, chiar dacă acesta din urmă solicită despăgubiri la care nu are dreptul.
Există soluții pentru a evita asemenea neplăceri.
„Unul dintre colaboratorii noștri (casă de expediții) a solicitat asigurare
cargo, adică asigurarea totală a mărfii,
la valoarea reală a acesteia. Practic,
respectivul expeditor dorește să o folosească în relația cu clienții săi. Dacă
aceștia nu au asigurare cargo, le-o
pune el la dispoziție și suma aferentă
o adaugă la factură. Această casă de
expediție a avut o inițiativă extraordinară și noi i-am pus la dispoziție acest
produs, împreună cu flexibilitatea și
promptitudinea de care are nevoie”, a
arătat Remus Nistor.
Astfel, toate cursele cu mărfuri mai
scumpe decât valoarea prevăzută de
CMR sunt acoperite prin această asigurare suplimentară, iar clienții care
nu o doresc sunt notificați că, în cazul
lor, se vor aplica exclusiv prevederile
Convenției CMR, sau ale legislației
naționale, după caz.
Această inițiativă înseamnă creșterea calității serviciului oferit, însă, în
același timp, are potențialul de a
educa piața, a conștientiza toți jucătorii
implicați asupra responsabilităților și
riscurilor fiecăruia.

Asigurări care merită
A fi, astăzi, acoperit doar de asigurările obligatorii înseamnă foarte puțin.
Este aproape sinonim pentru un transportator cu o invitație la dezastru. Riscurile și, implicit, produsele de asigurare care să le acopere ar trebui
identificate cu grijă și aici iese în evidență rolul unui broker de asigurări
de încredere.
Iată câteva produse pe care merită
să le aveți în vedere:
Începem de la protecția pe
care conducătorul auto ar trebui să o
aibă. Aici, ne putem gândi la – asigurare de grup (răspundere civilă pentru
firmă), asigurare de accident, asigu-

rare de sănătate (va apărea, anul
acesta, la WIASS).
„Sunt tot mai multe firme care își
fac asemenea asigurări și nu este vorba doar despre fidelizarea angajatului.
Angajatorul trebuie să știe că, atunci
când se întâmplă ceva, șoferul său
este protejat cât mai bine”, a spus
Remus Nistor.
Urmează autovehiculele și
marfa și, aici, asigurarea CMR și asigurarea RCA sunt obligatorii.
Asigurarea CASCO este, de
asemenea, importantă. „Există calcule
care sugerează că, în cazul flotelor
mari, ar putea fi mai eficient să renunți
la această asigurare, însă considerăm
că ar fi mai bine să se meargă pe o
asigurare CASCO cu franșiză majorată (implicit, prima de asigurare este
diminuată), pentru a putea fi, totuși,
acoperit în caz de daună totală”, a recomandat directorul WIASS.
Toate acestea ar putea fi completate cu asigurarea cargo. Sigur, aici
discutăm într-o mai mare măsură de
responsabilitatea contractantului, decât a transportatorului.
S-a împământenit cutuma ca transportatorul să răspundă pentru orice
daună produsă în timpul transportului,
la valoarea mărfii. Sunt inclusiv clienți
de transport care dețin asigurare
cargo, dar ajung să nu o folosească
niciodată, preferând să impute totul
firmei de transport. „Totuși, în ultima
vreme, lucrurile par să se schimbe,
pentru că tot mai multe firme de transport înțeleg situația și își apără drepturile. Este un pas firesc către responsabilitate și fairplay”, a declarat Remus
Nistor.
Alegerea responsabilă a produselor de asigurare și utilizarea acestora
în mod corect ar trebui nu doar să
protejeze afacerea, ci și să mențină
și să întărească relațiile de afaceri, inclusiv prin evitarea unor dispute comerciale nedorite între transportatori
și clienții lor.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Umbrela fără
găuri – asigurări
făcute cu cap
În 2020 și, probabil, trendul va continua și anul acesta, multe
firme de transport au apăsat cu putere pedala reducerii costurilor.
Despre ce presupune această abordare, din punct de vedere al
asigurărilor, am discutat cu Alin Dicu, branch manager Asko
International Insurance Broker.
ZIUA CARGO: A fost 2020
un an al reducerilor din
punct de vedere al
bugetelor alocate pentru
asigurări?
Alin Dicu: Este o abordare firească, în astfel de momente, și cred
că nu a surprins pe nimeni faptul că
s-a încercat negocierea contractelor
în termeni mai buni. Sper, totuși, ca,
odată ajunși la capitolul „negocierea
furnizorilor”, să fi reușit o comparație
și din perspectiva produsului/serviciilor, nu doar a prețului.
Revenind la asigurări, în continuare primele de asigurare sunt văzute
precum cheltuieli ce copleșesc, fără
a înțelege că, în fapt, sunt instrumente
de protecție, fără de care o companie
nu poate rezista pe termen lung.
Uneori, este chiar greu de înțeles că
nu acordăm importanța cuvenită contractelor de asigurare.

Este, totuși, în discuție
răspunderea și patrimoniul
companiei.
Așa cum ne dorim o pastă de dinți
de calitate, cum alegem o protecție
solidă pentru familie, pe exact aceleași
criterii am putea decide și asigurarea
afacerii. Nimeni nu cred că vrea să
riște să piardă 100.000 de euro, sau
mult mai mult, pentru a „salva” 200
de euro, pe fondul unei iluzii de reducere.
Ați observat
capcane/greșeli, în ceea
ce privește deciziile luate
de unele companii de
transport, care pot avea
(sau au avut) repercusiuni
negative asupra afacerii?
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Alin Dicu

Cea mai mare capcană este să
plătim pentru un produs/serviciu despre care nu prea știm multe. Iar acest
lucru se întâmplă întotdeauna când
decizia este luată în grabă, iar unicul
criteriu de selecție este cel al prețului.
Mereu există scuza timpului, însă cred
că protecția financiară a companiei
este o prioritate și avem nevoie să cunoaștem unde și pentru ce plătim fiecare euro din contractele de asigurare.
Aș avea eu o întrebare generală,
întrebare la care să ne răspundem toți:
Când ați avut ultima ședință a
managementului, în care s-au
discutat riscurile și soluțiile
disponibile?
Discutăm de o discuție internă, pur
și simplu, o ședință separată de rațiuni
comerciale, cu obiectivul principal:
care este expunerea companiei la risc

și cum reușim mai bine acoperirea nevoilor și riscurilor principale. Ulterior,
se poate trece la etapa comercială și
la negocieri de prime, însă este esențial să înțelegem, înainte de cât plătim,
pe ce anume plătim.
Cum alegem corect
furnizorii și produsele de
care avem nevoie, pe zona
de asigurare?
Pentru a putea alege potrivit, este
nevoie să cunoaștem și să înțelegem
atât nevoia de asigurare, cât și soluția
propusă.
Mult prea multe decizii sunt luate
ca reacție la daunele întâmplate. De
ce să așteptăm să avem pierderi financiare, când putem să le prevenim? Pe
de altă parte, o poliță de asigurare
fără consultanța și consilierea potrivite
își pierde mult din esență.
Fiecare dintre noi poate înțelege
riscurile proprii și principiul contractelor
de asigurare dacă acordă importanță
propriei afaceri.
Alegerea corectă este bazată pe
criterii de competență și calitate a serviciilor, experiență și bună reputație.
O medie a acestor criterii va fi ulterior
cântărită și în raport cu prețul.
În domeniul asigurărilor,
o poliță mai ieftină poate
însemna costuri mai mari.
Cu o umbrelă nu vom putea opri
ploaia, însă, cu siguranță, ne vom putea
proteja de ea. La fel cum cu o corabie
deteriorată nu vom putea trece marea
așa cum o vom trece cu o navă solidă.
Exact așa este și cu a avea sau nu
o poliță de asigurare, sau a avea, dar
fără să fie suficientă. Frecvența daunelor
este, în principiu, aceeași, ±10% , dar
asta nu înseamnă că, din 10.000 de
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Comisioanele, acordate
de către furnizorii de
polițe de asigurare către
angajații firmelor de
transport implicați în
analiza ofertelor,
reprezintă un risc real în
ceea ce privește luarea
unor decizii incorecte?

Aici ai deschis un subiect care sper
să nu mai fie de actualitate, dar confirm că, în cei peste 12 ani de experiență în managementul riscului în
transport și consultanță în asigurări,
am văzut foarte multe. Este o problemă și a celor care oferă, pentru că, în
acest fel, se viciază piața, iar relația nu
se fundamentează pe servicii și valoarea adăugată, ci cântărește mai mult
în aceste avantaje aparente. În final.
este decizia fiecăruia cum vrea să își
conducă afacerea și cum să o protejeze, însă un lucru este cert, este impardonabil să riscăm prin alegerea unor
servicii slabe doar pentru „bucuria” de
a primi înapoi 10% din prima de asigurare, pe care tot noi o plătim. Fiecare
euro își merită efortul, însă nu atunci
când efortul depus sau riscul asumat
depășește cu mult ținta efortului.
În ecuația eficienței,
timpul joacă un rol foarte
important. Putem oferi
sfaturi pentru patroni,
manageri și angajați
menite să optimizeze
timpul alocat alegerii
și utilizării polițelor
de asigurare?

Desigur, cel mai important sfat
este acesta, l-am spus și îl voi repeta:
decizia în asigurări se ia înainte să
apară dauna, iar pentru a putea face
acest lucru este nevoie de acțiune.
Statistica individuală este cel
mai periculos instrument
de calcul al riscului.
Ceea ce ni s-a întâmplat este o
certitudine, ceea ce urmează să ni se
întâmple are un calcul probabil. Evident că un management al riscului bine pus la punct, un set de proceduri
atent respectate ajută mult, dar, cu
toate acestea, riscul tot există.
Un consultant cu experiență și o soluție eficientă de asigurare, foarte bine negociată, pot avea un rezultat excelent,
însă nu fără un partener de discuții care
să înțeleagă riscurile și importanța consultanței. Pot confirma că angajații din
cadrul companiilor de transport care sunt
responsabili de fluxul documentației au
un rol esențial și o importanță pe măsură. Fără ei cred că pot apărea multe necunoscute în cadrul companiei și evidența
pierderilor poate scăpa de sub control.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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evenimente pe an, soldate cu daune
mari, în fiecare an se întâmplă ceva
acelorași asigurați. Sunt companii care,
timp de 3 ani, nu au avut nicio daună
semnificativă și exact când nu se așteptau au avut un eveniment cu peste
300.000 de euro prejudiciu. Camion –
daună totală, semiremorcă – daună
totală, tractare și macara – 20.000 de
euro, iar marfa complet avariată.
Așadar, ca să răspundem simplu
la întrebare – da, o poliță care nu oferă
protecție completă, se poate transforma într-o pierdere imensă.
Chiar anul trecut am avut daune
foarte mari, atât la o companie cu
peste 300 de camioane, cât și la o
companie cu 6 camioane. Cred că o
sumă de peste 300.000 de euro nu
este de neglijat, indiferent de cifra de
afaceri sau dimensiunea flotei.
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Livrăm bucurie. Acasă!
Acesta este sloganul companiei Maty Express, unul dintre cărăușii care au
înțeles că zona de responsabilitate socială trebuie trecută în ADN-ul fiecărei
firme. Poate că, în 2020, s-a văzut mai mult decât oricând nevoia de ajutor, iar
transportatorii, șoferii și dispecerii au reușit să creeze adevărate punți între
ei, pentru a fi alături de semenii lor. Grupul de Facebook „Voluntari în Europa”
este un exemplu, în acest sens.

A

driana și George Matei, proprietarii companiei Maty Express,
au decis, în 2020, să se alăture
rețelei „Voluntari în Europa”, înființată de
Adriana Mureșan, iar experiența unei
echipe specializate în curierat de calitate
și-a spus cuvântul. „Ne-am implicat cu
drag în campania Super Eroi de Crăciun,
unde am fost o rotiță într-un angrenaj
complex, care l-a ajutat pe «Moș
Crăciun» să le ofere cadouri copiilor
nevoiași”, își amintesc zâmbind, la începutul lui 2021, Adriana și George
Matei.
Concret, românii din diaspora au
cumpărat cadouri, alocând din bugetul
familiei, surprize care intră în câte o
cutie de pantofi, pentru fiecare beneficiar din România, iar o rețea de cărăuși s-a asigurat că fiecare cadou a
ajuns la destinatarul său.
„Pentru că asigurăm transferul de
colete poștale și beneficiem de un
mod de organizare adaptat, am putut
integra și această acțiune în activitatea
noastră, pentru că am făcut tot ceea
făceam și pentru clienții noștri. Ne putem lăuda că, în 30 de ani de activitate, nu am pierdut nici măcar un colet,
în condițiile în care totul se scanează,
mărfurile fiind integrate într-un sistem
informatic care permite urmărirea lor
online aproape în timp real”, ne-a explicat George Matei, amintindu-și cum,
în ciuda problemelor care însoțesc
fiecare început, bunăvoința celor implicați a făcut ca totul să se rezolve
și, chiar, să se creeze, deja, un mod
de lucru care va face acțiunile viitoare
mai eficiente.
Iar curierii, care au decis să ajute
ca lucrurile să iasă cât mai bine, mai
ales într-o perioadă de vârf de activitate, au jucat un rol extrem de important.
Peripeții au fost... mai ales într-o
perioadă în care pandemia de COVID19 făcea ravagii. „Ni s-a întâmplat ca

șoferii care trebuiau să preia coletele
să fie testați pozitiv. Între timp, am
avut probleme și cu o mașină... iar
șoferii de schimb au fost și ei testați
pozitiv, înainte să urce în avion. Alții
le-au luat locul. Iar pachetele au ajuns
la timp la destinație. Sunt lucruri pe
care beneficiarul nu le știe, dar satisfacția pe care o vedem în ochii destinatarului, căreia i se adaugă un mulțumesc, sunt cu adevărat importante.
Trebuie să duci la bun sfârșit angajamentul pe care ți l-ai luat, iar, uneori,
costurile nici nu mai contează”, apreciază George Matei.
Pentru Maty Express, experiența
din 2020 în cadrul grupului „Voluntari

Transportatori de colete poștale, din 1995
Înființată în 1995, Maty Express este una dintre cele mai vechi companii
autohtone de curierat către și dinspre vestul Europei, având, astăzi, centre în
România, Spania, Belgia și Anglia, pentru sortarea și manipularea coletelor.
Acestora li se adaugă și o flotă proprie, formată din van-uri și ansambluri cap
tractor-semiremorcă. „Credem în autenticitate, viziune, tradiție, inovație,
empatie și dezvoltare organică. Acestea sunt valorile noastre și ale
stakeholderilor noștri, dobândite prin înțelegerea mecanicii unui model de
business european sustenabil”, se arată pe site-ul firmei.
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în Europa” nu este decât un început.
„Vom continua, evident, să mergem
pe această direcție și lucrurile vor fi
mult mai bine organizate. Am oferit
voluntarilor interfața la sistemul nostru
de urmărire, astfel încât fiecare membru să poată accesa coordonatele
pachetului direct pe internet”, afirmă
Adriana și George Matei, pentru care
rețeaua creată de Adriana Mureșan a
reprezentat acea ocazie care te ajută
ca, la finalul programului, să simți că
mâine ai un motiv în plus să continui
activitatea, mai ales atunci când
cunoști, măcar online deocamdată,
atâtea persoane interesante, cu sufletul mare, care au decis să fie voluntari.
Pentru că o firmă sănătoasă va
oferi întotdeauna ceva înapoi societății! Iar, prin intermediul rețelei Voluntari
în Europa, s-au creat adevărate punți
între oameni și companii... punți care
sunt deschise tuturor celor care vor să
se implice!
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro
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Etica în afaceri,
indiferent de vremuri
Subiectele legate de etică nu țin de vremuri, nu țin de anumite
situații. Etica transcende sau, cel puțin, așa ne închipuim că ar
trebui să se întâmple. Fiecare dintre noi speră că persoanele din
jur se vor purta corect.

U

nde este, însă, limita etică pe
care o impunem pentru noi înșine? Unde este linia subțire
și dublă a toleranței pe care o avem
față de comportamentele noastre? Ce
interpretare dăm și cum justificăm situațiile în care alegem să nu ne purtăm
sută la sută etic și găsim căi de scăpare, mici portițe care să ne facă să
continuăm să ne simțim bine cu noi înșine și să nu ne pierdem stima de sine?

Ce așteaptă
partenerii?
Perioada oricărei crize creează îngrijorări majore, pentru unii. Pe de altă
parte, orice criză creează oportunități
extraordinare pentru unele domenii
de afaceri, sau pentru unii antreprenori
ori manageri, care văd șansa de a
face ceva nou și de a profita de pe urma unei nevoi apărute peste noapte.
În astfel de situații, apare și semnul
de întrebare asupra multor elemente
de etică.
În general, într-un lanț de
creare de valoare, partenerii
așteaptă un schimb corect.
În criză sau nu, etica înseamnă
să faci ceea ce promiți și, atunci
când condițiile realității tale nu permit
să pui aceste promisiuni în practică,
partenerii așteaptă să-i avertizezi.
„Schimbul corect” este unul dintre principiile funcționării oricărui sistem organizațional. De aceea, în afara
definiției de dicționar a eticii, fiecare
dintre noi trebuie să trecem prin filtrul
propriu cum o aplicăm în relațiile cu
fiecare furnizor, client sau alt tip de
partener, în așa fel încât acest principiu al schimbului corect să fie respectat și să aibă continuitate.

Ce așteaptă
angajații?
Companiile care au suferit pierderi
în această perioadă au luat în calcul
reduceri de costuri și, unele, chiar,
concedieri, ceea ce a generat o situație delicată, în privința comunicării cu
angajații. Iar perioada grea, din punct
de vedere economic, nu a trecut încă.
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Etica, în momentul în care ești
obligat să faci reduceri de
personal, este esențială.
Și asta pentru că reducerea trebuie făcută din perspectiva funcționării
afacerii în siguranță, dar și în legătură
cu o evaluare cât se poate de corectă
a persoanei care urmează să rămână
într-un post, sau să plece.
Chiar dacă nu este vorba despre
concedieri, ci despre reducerea unor
beneficii sau despre apelul către angajați de a suporta o parte din costurile
redresării afacerii, pentru o perioadă
de câteva luni sau, poate, un an, transparența și corectitudinea acestor decizii, care impun anumite sacrificii,
sunt extrem de importante. De aceea,
o recomandare foarte puternică este
legată de comunicare.
Comunică transparent,
comunică regulat, ascultă.
Lucrul la distanță, perspectiva unor
sacrificii sau lipsa de vizibilitate a unei
strategii, a unor repere clare în privința
a ceea ce urmează să se întâmple pe
termen mediu și lung, conduce la anxietate și scade motivarea oamenilor.

Cum prevenim
situații în care etica
să fie pusă
la îndoială?
Relațiile etice trebuie să existe între angajat și angajator în
ambele sensuri. De aceea, pe lângă
leadership etic, este nevoie și de conectare, atenție și observare a comportamentului fiecărui om din echipă.
Comportamentele colaborative ale oamenilor sunt educabile.
În general, companiile care doresc să

aibă succes pe termen lung investesc
cu multă atenție în evenimente, workshop-uri și traininguri care să consolideze atitudinea de colaborare
și spiritul de echipă. Și asta deoarece colaborarea și spiritul de echipă
conțin această valoare, a eticii. În vremuri de criză, acest tip de comportament va face diferența.
Este util să creați oportunitatea membrilor echipelor voastre de
a discuta despre ce îi preocupă,
cum văd manifestarea colaborării și
a spiritului de echipă, cum se pot ajuta
unii pe alții, cum pot avea clarificări în
legătură cu furnizorii și clienții cu care
interacționează și să obțineți de la ei
feedback despre situațiile care ar putea părea la limita eticii, atât în interiorul companiei cât și în exteriorul ei.
Asumați-vă responsabilitatea! Recunoașterea și asumarea unei
decizii greșite, discuția acesteia cu
partenerii sau cu angajații pot consolida relația și pot alimenta capitalul de
încredere. Într-o perioadă în care ni se
ascut simțurile și avem temeri suplimentare, este foarte ușor ca deciziile
de management să fie percepute ca
fiind incorecte.
Abandonați, cel puțin pentru
o perioadă, discuțiile legate de profit. Acestea vor părea ca având un
caracter profund neetic și egoist, în
momentul în care criza (de sănătate
sau economică) a afectat pe toată
lumea.
Companiile își revin printr-un efort
comun și oamenii au nevoie să se
simtă sprijiniți și protejați pentru a depune acest efort.
Madi RĂDULESCU
MBA, PCC
managing partner MMM Consulting
madi.radulescu@mmmconsulting.ro
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„Caută respectul,
nu atenția!”
Proverb indian
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IFPTR

Timpii de conducere –
rețeta pentru evitarea
amenzilor
Afacerea de transport a suferit transformări importante, în ultimii
ani și, poate, cel mai bine acestea sunt reliefate prin așteptările
pe care angajatorii le au, astăzi, din partea șoferilor pe care
îi angajează.

A

stfel, comportamentul și cunoștințele legate de legislație
au intrat în topul preferințelor,
demonstrând încă o dată importanța
pe care o joacă, la ora actuală, păstrarea unei bune relații cu clienții, precum
și reducerea numărului de amenzi.
„Astăzi, angajatorii apreciază la șoferi punctualitatea, să aibă un comportament adecvat și să aibă cunoștințe
despre arimare. În ceea ce privește
timpii de conducere și odihnă, cele mai
frecvente greșeli pe care le fac șoferii
sunt: introducerea greșită a activităților,
neintroducerea activităților, odihnă
efectuată mai scurtă decât cea prevăzută de reglementări, neutilizarea conformă a selectorului de activități”, a
precizat Zsolt Koncsag, specialist în
consiliere profesională IFPTR.

Dacă am pomenit punctualitatea,
trebuie să discutăm despre două regulamente și de o directivă, care se referă la timpii de conducere și de odihnă
a conducătorilor auto, precum și utilizarea aparatelor tahograf.
„Trebuie să începem cu o veste
neplăcută – numărul amenzilor este
destul de mare, în fiecare an. De
exemplu, în 2018, ISCTR a sancționat
un număr de 44.382 de contravenții,
iar, în 2019, s-a ajuns la 38.102 de
contravenții pentru nerespectarea timpilor de conducere și odihnă și pentru
utilizarea necorespunzătoare a tahografului”, a arătat Zsolt Koncsag.
La utilizarea necorespunzătoare a
tahografului, putem aminti neintroducerea, sau introducerea greșită a activității, precum și a simbolului țării la
începutul și sfârșitul zilei de lucru.

Zsolt
Koncsag

În ceea ce privește timpii de conducere și odihnă, vorbim de diminuarea odihnei zilnice reduse/normale, a
odihnei săptămânale și de depășirea
conducerii continue fără pauză.

Meseria de șofer
s-a schimbat
Meseria de șofer s-a schimbat simțitor, în ultimii ani, la fel și cerințele
angajatorilor vizavi de candidați, a arătat un raport al unei companii de audit,
lider în Germania pe piața muncii.
Conform raportului „Piața muncii
2019”, s-a ajuns la următoarea concluzie:
Dacă acum 10 ani se căutau
șoferi cu experiență, acum
acest aspect nu mai figurează
drept criteriu de angajare.
Asta nu însemnă că a dispărut,
doar că nu mai este pe primul loc.
Acum se caută șoferi care:
Au cunoștințe legate de arimare.
Respectă punctualitatea.
Au un comportament adecvat.
52% dintre cei chestionați au răspuns că acesta (comportamentul) este
un criteriu monitorizat constant la șoferi.
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Tahograful
În ceea ce privește utilizarea tahografelor, orice activitate desfășurată departe de vehicul trebuie introdusă manual.
Una dintre greșelile majore
este introducerea pauzei,
de la scoaterea cardului până
la introducere.

Mulți șoferi, după 15 ore de
activitate, se odihnesc 11 ore
și cred că au efectuat odihnă
zilnică normală, dar, de fapt,
este cea redusă, deoarece în
24 de ore de la sfârșitul
odihnei zilnice precedente
s-au odihnit doar 9 ore.
Același lucru se întâmplă și în
cazul efectuării odihnei săptămânale.
Să nu uităm că odihna zilnică se poate
prelungi, pentru a deveni odihnă săptămânală.
„Astfel, și în acest caz, avem grijă
să nu depășim 13 ore sau 15, după
caz. Dacă doriți să aflați mai multe,
mai ales pe fondul schimbărilor legislative, vă recomand să organizați periodic seminarii pentru șoferi și coordonatori, la care oricând vă stăm la
dispoziție. Acestea sunt esențiale pentru a reîmprospăta cunoștințele, a înlătura deprofesionalizarea și a prezenta
noutățile”, a explicat Zsolt Koncsag.

Concluzii
Oricât de mult se modifică legislația și oricât de interpretabilă poate fi,
un lucru este cert – roata trebuie să
se învârtă, cu următoarele concluzii:
Folosiți conducerea zilnică
extinsă numai în cazuri excepționale
și perioadele de odihnă minime permise întotdeauna.
Să nu uităm de introducerea
manuală conformă a activității, de fiecare dată, simbolul țării la începutul și
sfârșitul zilei de lucru, iar, după data
de 22 februarie 2022, la tahografele
digitale, conducătorul auto introduce
şi simbolul țării în care intră, după trecerea frontierei unui stat membru.
Să evităm lucrul continuu pe
perioade mai lungi de 6 ore fără pauză
și, în limita posibilităților, munca de noapte, precum și să ne asigurăm că munca săptămânală nu depășește 60 ore.
Pentru a afla mai multe despre
aceste reglementări și pentru a organiza mai bine timpul de muncă și a reduce cuantumul amenzilor, IFPTR vă
stă la dispoziție.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

PUBLICITATE

„Este și simplu de făcut, deoarece
doar confirmi întrebarea, dacă m-am
odihnit de la scoatere până în prezent.
Problema apare când am prestat și alte
activități în perioada menționată, decât
odihna”, a explicat Zsolt Koncsag.
Un alt aspect este deplasarea, de
exemplu, cu mașina personală, la locul de preluare a camionului, care înseamnă altă muncă. Și aceasta trebuie introdusă manual.
„În ultimul timp, primesc din ce în
ce mai multe telefoane de la șoferi, referitoare la introducerea simbolului țării.

2 odihne săptămânale. Mai trebuie să
am în vedere timpul de muncă (amplitudinea) de 15 ore, sau 13 ore, după
caz”, a afirmat specialistul IFPTR.

ECHIPA

Pe Directiva 15, care se referă la
timpul de muncă al lucrătorilor mobili, inclusiv șoferul, amenzi nu prea s-au dat,
dar, în viitorul apropiat, va crește numărul amenzilor și la această categorie, cu privire la timpul de lucru săptămânal, munca de noapte, munca fără
pauză. „IFPTR este o entitate care este
interesată de soarta șoferilor și după
examen, deoarece plecăm de la ideea
că, dacă omul știe regulile de joc, are
șanse mai mari de succes în jocul vieții.
Dacă adunăm cuantumul amenzilor prezentate și în manuale IFPTR, reiese o
sumă destul de consistentă. E mai bine
ca sumele respective să rămână la firme
și la șoferi”, a spus Zsolt Koncsag.

Simbolul țării trebuie introdus
la începutul și sfârșitul zilei de
lucru, iar, dacă avem tahograf
analogic, suntem obligați,
de la intrarea în vigoare a
pachetului de mobilitate, să îl
trecem pe diagramă, la fiecare
trecere de frontieră.
Acest lucru nu este valabil la tahografe digitale. Doar din data de 2 februarie 2022, va trebui să introducem
simbolul țării la trecerea frontierelor.
Ghidul pentru planificarea perioadelor
de conducere și odihnă ale conducătorilor auto, marca IFPTR, trece printr-o
revizuire, și conține, mai nou, 50 de
întrebări practice, venite de la șoferi,
cu răspunsuri date de specialiștii
IFPTR”, a completat Zsolt Koncsag.
O altă contravenție des întâlnită
este diminuarea odihnei zilnice reduse.
„Adică mă odihnesc mai puțin de
9 ore, în 24 de ore. Aici, trebuie să știm
să facem diferența între săptămâna
calendaristică și intervalul cuprins între
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Arimarea – rețeta pentru
a scăpa de amenzi
Arimarea nu este o simplă provocare, ci o sarcină de maximă
responsabilitate, a cărei onorare conformă reclamă asumarea
conștientă a răspunderii din partea fiecărui șofer, și nu numai.

„A

rimarea încărcăturilor este
una dintre sarcinile cele
mai delicate din toate
punctele de vedere, deoarece presupune nu numai pricepere și un efort
oarecare, dar și foarte multă imaginație și iscusință. Precum în trafic, și la
arimare putem întâlni, de foarte multe
ori, situații inedite. Există chiar și situații în care, pentru a realiza un sistem de arimare adecvat, nu ne ajută
nici experiența relevantă în materie.
În consecință, ar fi de dorit ca toți șoferii profesioniști să fie «înarmați» cu
suficient de multe repere de judecată
și operaționale, la care să se poată raporta, pentru ca să poată realiza întotdeauna o arimare corectă a încărcăturilor transportate”, a arătat Gabor
Sandor, specialist în arimare.
Ar fi un câștig pentru toată lumea
dacă instruirea șoferilor, inclusiv în
materie de arimare, s-ar realiza periodic. Toate aceste ocazii le-ar facilita
sedimentarea experienței acumulate,
coagulând acele considerații intangibile și principii universal valabile, ale
căror respectare și aplicare sistematică ar favoriza realizarea operativă a
oricăror sarcini de arimare, într-o manieră degajată.

Patronii, managerii
și dispecerii ar trebui
să aibă cunoștințe
legate de arimare?
Majoritatea amenzilor și incidentelor legate arimare se datorează, de
cele mai multe ori, unor omisiuni aparent minore, alimentate pe fondul ignoranței sau delăsării manifestate de cei
implicați, sau de cei care ar trebui să
se implice, fie în asigurarea condițiilor
materiale necesare, fie în realizarea
conformă a operațiunilor sau a sistemelor de arimare.
Cu siguranță, toată lumea reușește, într-un final, să rezolve, cumva,
toate problemele generate de aceste
neplăceri.
Însă, dacă ne dorim un viitor predictibil, ideal ar fi să înțelegem că soluționarea eventualelor probleme curente ar trebui dublată de eradicarea
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Gabor Sandor,
specialist în arimare:
„Recomand tuturor șoferilor ca,
înainte să înceapă operațiunile de
fixare a încărcăturii, să aibă
înțelepciunea de a chibzui câteva
minute, pentru a-și face un plan
adecvat, bazat pe o strategie
iscusită de realizare conformă a
arimării, care să se poată realiza
cu efort minim, dar care să fie de
eficacitate maximă și durabilitate
predictibilă.”

sistematică a cauzelor care generează
majoritatea problemelor cu care ne
confruntăm, sau este posibil să ne
confruntăm, într-o perspectivă previzibilă.
Pentru asta, ar fi recomandabil ca
nu numai șoferii, dar și managerii și
coordonatorii de transport să fie încurajați să progreseze în mod continuu,
inclusiv în privința recunoașterii, conștientizării și interiorizării atât a principiilor, cât și a strategiilor și tehnicilor
de eficacitate maximă, care se impun
a fi respectate și aplicate în materie
de arimare, indiferent de natura încărcăturilor transportate.
Este nevoie de acest lucru, deoarece șoferii se pot regăsi, uneori, în
situația de a fi determinați ori nevoiți

să se consulte cu persoane avizate,
dovedind, astfel, o preocupare reală
în privința luării deciziilor celor mai nimerite, în vederea realizării și/sau optimizării sistemelor de arimare posibile
de aplicat, urmărind realizarea conformă a arimării într-un timp cât se
poate de scurt și cu folosirea unui număr cât se poate de mic de mijloace
de arimare.
La modul general, acumularea și
perfecționarea cunoștințelor celor responsabili de realizarea sarcinilor necesare de onorat este posibilă prin patru
căi consacrate, și anume prin:
studiu individual
învățare din greșelile proprii
învățare din greșelile altora
instruirea altora.
„Prin urmare, cu ocazia formării
continue, cel mai mult au de câștigat
cei cu experiență respectabilă, care
– invitați fiind să-și împărtășească, cu
acest prilej, experiențele proprii, reușesc să-și sedimenteze practicile proprii, contribuind, astfel, nemijlocit la
coagularea acelor referințe operaționale a căror respectare constituie garanția de conformitate, inclusiv în realizarea și optimizarea sistemelor de
arimare aplicate” – a explicat Gabor
Sandor.

Repere operaționale
Transportatorul și, implicit, șoferul
sunt responsabili pentru preluarea și
livrarea încărcăturii în condiții de securitate și integritate corespunzătoare.
În cazul unui incident, primii controlați/luați la rost sunt șoferii.
„Unii se bazează pe asigurări...
Însă, eventualele despăgubiri vor substitui, oare, vreodată marfa comandată
și livrată la timp, și în condiții corespunPentru amănunte legate de
proceduri și reglementări aferente
arimării, puteți opta pentru
participarea la cursurile IFPTR
pentru reînnoirea atestatelor și/sau
să comandați un training de
arimare personalizat, în mod
raportat la natura și specificul
încărcăturilor transportate în mod
curent.
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dente care trebuie contracarate și care
sunt reprezentate de pericolul alunecării iminente, al răsturnării și, implicit,
al deteriorării mărfurilor/coletelor, dar
și a platformei de încărcare, pe parcursul efectuării cursei”, a explicat Gabor
Sandor.
Sunt trei categorii de operațiuni,
care trebuie onorate la arimare:
pregătirea în vederea preluării încărcăturii, cu verificările aferente – vizând mijloacele de
arimare și platforma de încărcare
recepționarea, așezarea și
repartizarea coletelor/încărcăturii
fixarea încărcăturii și verificările aferente – vizând corectitudinea sistemului de arimare, atât
în urma realizării acestuia, cât și pe
parcurs, dar îndeosebi la finalul cursei.

IFPTR – centru de perfecționare specializat
în atestare și consiliere profesională:
De 15 ani atestat pentru cursuri de arimare.
Peste 4.300 de conducători auto instruiți.
A instruit inspectorii ISCTR în materie de arimare.
Gabor Sandor, specialist în arimare:
Peste 1.200 de ore de studiu și experimentări practice în materie
de fezabilitate/corectitudine a sistemelor de arimare.
Peste 3.000 de ore de instruire teoretică și practică livrate în materie
de arimare.

zătoare? În plus, despăgubirile se
acordă numai dacă transportatorul, în
speță șoferul, poate face dovada că
și-a făcut treaba în mod corect, sau
cel puțin în limite rezonabile. În caz
contrar, neconformitățile constate la
arimare pot atrage după sine consecințe dintre cele mai diverse. Asta poate să însemne sancțiuni care pleacă
de la 70 de euro – pentru utilizarea
unei chingi fără etichetă, până la 1.800
de euro și imobilizarea autovehiculului”, a spus președintele IFPTR.
Amenzile aferente sunt relativ mari
și în România. Conform reglementărilor în vigoare, cuantumul acestora
este între 4.000-6.000 de lei, conform
HGR 69/2012, și respectiv între
15.000-35.000 de lei, conform OGR
43/1997. Mai grav este faptul că, în
situația în care se apreciază că neconformitățile constatate reprezintă un
real pericol pentru siguranța deplasării,
organele de control sunt abilitate de
lege să aplice sancțiunea complementară, care constă în imobilizarea vehiculului, până la remedierea neconformităților, cu suportarea consecințelor
și a costurilor aferente de către transportator.
„Cert este că, și în materie de
arimare, costul învățării trebuie plătit
într-un fel – ori sub formă de instruiri
periodice, ori sub formă de amenzi.
Din surse credibile, se știe că, în pe-
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rioada următoare, se vor intensifica
activitățile de control atât în țară, cât
și în străinătate. Tematicile de control
se vor axa pe trei direcții principale,
și anume: timpi de conducere, arimare
și cabotaj. În aceste condiții, nu arimarea este foarte grea – ca sarcină
de onorat, ci gestiunea timpului pierdut
la un eventual control, mai ales în situația în care se constată că arimarea
nu este conformă – asta ca să nu mai
amintim de riscurile generate de banii
pe care este posibil să-i pierdem și
de stresul aferent”, a completat Gabor
Sandor.
Există două principii
fundamentale:
Nu există marfă care
nu trebuie arimată.
Nu există încărcături
care nu se pot arima.
Arimarea nu înseamnă doar fixarea încărcăturii.
„Arimarea presupune asumarea și
onorarea unui număr de două sarcini
distincte, și anume: așezarea/repartizarea/aranjarea compactă și metodică
a încărcăturii și ulterior, fixarea acesteia. În principiu, arimarea urmărește
centrarea și securizarea mărfurilor vizând echilibrul și stabilitatea încărcăturii și, implicit, a vehiculului, luând în
considerare principalele riscuri evi-

De consemnat
în CMR
Este esențial ca, de fiecare dată
când șoferul constată neconformități,
sau se regăsește în situația de a fi
împiedicat să-și onoreze obligațiile
legale în materie de arimare, să consemneze în CMR despre aceste realități de fapt, conform celor constatate.
Fiecare șofer care a urmat cursurile
IFPTR are la dispoziție un ghid de
completare dedicat al CMR-ului, cu
privire la mențiunile relevante, raportate la situațiile care se pot întâlni în
practică. Este recomandabil ca acesta
să fie păstrat la îndemână și folosit în
mod aplicat, dacă este cazul.
Arimarea încărcăturii nu este o sarcină ușoară, dar, conform legii, este
obligatoriu de realizat, indiferent de
natura, specificul sau particularitățile
încărcăturii transportate. Conformitatea
și eficacitatea realizării unui sistem de
arimare corect are relevanță și reflectă, în primul rând, capabilitățile șoferilor
în materie de imaginație și iscusință,
bazată practic pe aplicarea conformă
a cunoștințelor dobândite și aprofundate
cu caracter continuu.
Având în vedere marea diversitate
a încărcăturilor și a modurilor de arimare aplicabile, garanția sustenabilității reușitei realizării conforme a
acestor operațiuni rezidă, practic, doar
în disponibilitatea șoferilor de a participa în mod activ la instruiri periodice
susținute de specialiști dedicați, desemnați sau contractați de angajator.
(Va urma)
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Informații suplimentare privind
arimarea puteți urmări în format
video, în cadrul standului IFPTR,
pe virtualzc.ro
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Consilierea și testarea
psihologică, în
companiile de transport
Am fost, în ultimii 5 ani, implicată în activitatea de training,
în companii, pe diverse teme, de la comunicare, la gestionarea
conflictelor. Lucruri simple și tehnice. Strategii, idei, puncte de
urmărit și... cam atât. Parcă a lipsit ceva de la fiecare workshop,
și anume conexiunea reală cu omul din fața mea, ca întreg.
Astfel, consilierea psihologică în cadrul unei companii poate oferi
răspunsurile sau rezultatele de care este, cu adevărat, nevoie.

T

rebuie realizată o conexiune nu
doar cu abilitățile lui și cu responsabilitățile de la job, ci și cu
fricile, cu nepăsarea, cu neimplicarea,
de multe ori cauzată de problemele personale din familie, sau de valorile lui.
Și, un lucru foarte important, cu disponibilitatea și capacitatea de a se adapta
la munca pe care o prestează.

Sunt oameni care nu
se potrivesc cu jobul
Mereu am văzut oameni care nu
se potrivesc cu jobul ales, valorile lor
sunt diferite de cele ale companiei,
potențialul lor e mult mai mare... sau,
poate, nu.
Atunci când eram la un training,
aveam mereu în minte un conflict,
atunci când întâlneam o astfel de
persoană.
Daca era la cabinet,
un obiectiv comun ar fi fost
schimbarea locului de muncă,
sau negocierea pentru alte
responsabilități. Dar, fiind la
un workshop cu un
departament al unei companii,
obiectivul meu alături de
manager era altul, poate de
implicare, comunicare, de o
echipă mai sudată etc.

poate, nepăsare la cei care ar trebui
să conducă.

Andreea
Gheorghe

Colaborarea cu un
psihoterapeut, în cadrul unei
companii, este necesară
pentru consilierea psihologică
pe care o poate oferi
angajaților, la un nivel mai
profund.
Unui angajat care nu comunică
bine îi poate fi de folos un training de
comunicare, dar se va întoarce la vechile tipare. Trebuie explorate blocajele lui de comunicare. Iar aceasta
pentru că nu este așa doar la job. Probabil și cu familia, cu prietenii se comportă la fel, în privința comunicării.
Comunicarea o învățăm în familie.
Dacă, în familie, lucrurile erau spuse
voalat, sau erau ascunse, sau erau
prea directe etc., tendința persoanei
este să repete inconștient aceste
tipare. De aceea, un training nu rezolvă lucrurile, dacă se prezintă 5 pași
pentru o comunicare eficientă. Rațional înțelege, dar rădăcina comunicării

este în emoțional, de multe ori... adică
în relația cu cei apropiați. De aceea,
consilierea psihologică are un rol
aparte.

Problemele în familie
contează!
Un alt exemplu este: un dispecer
află de un diagnostic grav al cuiva
apropiat din familie. Pe de-o parte,
este posibil ca, venind la job, să se
cufunde în muncă și, astfel, îl ajută
să nu se mai gândească. Pe de altă

Astfel de lucruri ajută, pe moment,
uneori chiar și pe cel/cei care nu se
integrează cu sarcinile jobului. Alteori,
exercițiile provocative scot la lumină
conflictele existente în acea echipă. Le
aduc în față fără să vrea. Și asta înseamnă că lucrurile se vor rezolva,
pe de-o parte, chiar dacă înseamnă
plecarea unui om din firmă. La astfel
de activități, managerul este mereu
surprins. Cunoaște oamenii din echipa
sa într-o lumină nouă, descoperă potențialul ascuns, inițiativa la unii angajați care erau puși mereu în umbră și,
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De ce mai intens în cazul
șoferului? Pentru că apare
singurătatea, pentru că
intervine condusul pe pilot
automat și tot pe pilot automat
apar și gândurile… mult timp
pentru gânduri negative.
Multe persoane care vin la cabinet
pentru anxietate, depresie sau depășirea unor dificultăți din momentul prezent, după câtva ședințe, nu doar că
își îmbunătățesc viața personală, dar
acest efect pozitiv personal se simte
și la locul de muncă, prin starea de
bine, disponibilitate, toleranță, calm, siguranță. Iar aceste sentimente personale, la locul de muncă, se traduc prin
gestionarea conflictelor cu colegii,
clienții, prin productivitate, prin claritate, o mai bună comunicare și prin
eficiență etc.
Consilierea psihologică în
companii înseamnă ședințe
individuale, confidențiale,
pentru manageri, pentru
angajați care lucrează sub
stres, tensiune, la care apare
scăderea performanței,
sau unde există o relație
conflictuală cu superiorul sau
cu colegii, ori atunci când
cineva se află într-o perioadă
dificilă în viața personală, cum
ar fi boală, divorț, neînțelegeri,
doliu, burnout, anxietate,
depresie.

Dacă managerul suferă de depresie, imaginați-vă ce efecte poate avea
asupra întregii companii. Sau dacă
dispecerul suferă de anxietate...
Influențează și șoferul prin: „Vai, ce
cursă ai! Trebuie să intri pe niște străzi
foarte înguste. Nu știu dacă o să ai
loc.” Sau dacă șoferul are atacuri de
panică. Sunt mulți șoferi în această
situație, care nici nu știu, uneori, de
ce simt că nu mai pot respira sau sunt
neliniștiți, agitați. Primul gând este că
au probleme cu inima și e grav.
Serviciile de consiliere
psihologică a angajaților se
adresează companiilor care
înțeleg că „starea de bine”,
psihică, a angajaților
influențează toate aspectele
ce țin de concentrare, rutină,
performanță, stres sau
creativitate, rapiditate,
flexibilitate sau comunicarea
cu clienții, colegii, șefii.
Pe de altă parte, și evaluarea angajaților poate juca un rol extrem de
important, și nu numai în cadrul companiilor de transport.

De ce să evaluezi
șoferii?
Un răspuns simplu ar fi că e important să facem evaluarea șoferilor, pentru
a le măsura performanța. Dar de ce să
măsurăm performanța? În managementul resurselor umane, un aspect
important este reprezentat de evaluarea
performanțelor în organizație. Putem,
astfel, să înțelegem mai bine dinamica
dezvoltării profesionale, să conducem
șoferii spre rezultate mai bune.
Altfel spus, îmbunătățim obiectiv
acțiunile și comportamentele, acolo
unde este nevoie. În plus, se stabilește
un comportament clar, iar feedback-ul
va fi întotdeauna constructiv. Mai mult,

evaluarea ajută managerul să aibă o
imagine clară asupra dezvoltării profesionale a șoferului. Prin evaluarea
performanțelor, totul devine mai clar și
pentru firmă, și pentru șofer, prin aspecte ca: responsabilități, promovare
sau reorientare, proceduri, rutină, valori.

Exemplu de scală de
evaluare a unui șofer,
nepersonalizată
La această scală puteți adăuga ce
este în fișa postului, ce comportamente doriți specific firmei și aspecte ca
valori organizaționale. Aceste scale
de evaluare sunt construite personalizat, de către un specialist în resurse
umane sau psiholog. Dacă nu doriți să
alocați buget pentru un specialist,
atunci faceți un efort și construiți chiar
voi o scală minimă de evaluare.

ECHIPA

parte, e posibil ca, în această situație,
să fie distras, să facă greșeli, randamentul să nu mai fie același, cu colegii
să vorbească urât sau să se retragă.
Astfel de vești, în cazul unui șofer,
presupun comportamente și mai intense, ce se pot exprima la volan sau la
încărcare/descărcare. De la insomnie
sau somn neodihnitor, la neatenție
sau agresivitate în trafic.

Evaluarea
competențelor
profesionale pentru
postul de șofer
autocamion
Duce marfa la destinație
conform CMR
niciodată
foarte rar
uneori
deseori
întotdeauna
Respectă traseul
planificat
niciodată
foarte rar
uneori
deseori
întotdeauna
Își organizează eficient
programul
foarte rar
niciodată
uneori
deseori
întotdeauna
Comunică eficient cu
dispecerul
niciodată
foarte rar
uneori
deseori
întotdeauna
Se asigură că mașina
este în perfectă stare
tehnică, înainte de începerea
programului
niciodată
foarte rar
uneori
deseori
întotdeauna
După terminarea cursei,
camionul trebuie parcat,
spălat corespunzător și predat
conform fișei la plecarea în cursă
(exemplu de item specific). Face
acest lucru?
niciodată
foarte rar
uneori
deseori
întotdeauna.
Andreea GHEORGHE
psiholog specializat
în psihologia transporturilor
gheorghe.andreeaioana@yahoo.com
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Cum ne
păstrăm
salariații?

care
„Într-o lume în care fietă șefi
este un geniu, nu exis ai
și angajați. Există numîntr-o
învățători și discipoli, .”
asociere de bunăvoie Ferrini
Paul

Conform studiilor efectuate în ultimul timp, s-a constatat că unul
dintre obiectivele majore ale companiilor din transport și logistică
ține, în perioada actuală, de menținerea angajaților: a șoferilor,
a personalului tehnico-administrativ și a lucrătorilor din depozit.

S

ituația actuală, caracterizată
de cel puțin două provocări
majore în domeniu (criza de
sănătate publică și Pachetul Mobilitate 1), influențează salariații, care manifestă o stare de nesiguranță. Impactul psihic în plan individual (presiuni
legate de scumpirea vieții, de obținerea sau plata creditelor bancare, de
restricțiile impuse de pandemie etc.)
duce, pe lângă scăderea randamentului și indiferență privind performanțele,
la tendințe revendicative ca formă de
contestare difuză (fără motiv sau scop
bine definit) și la schimbarea frecventă
a locului de muncă.

Atenție la motive!
Atât referitor la șoferi, cât și la angajații din sectorul tehnico-administrativ (între care se detașează dispecerii), transportatorii trebuie, în primul
rând, să analizeze motivele pentru
care pleacă din firmă. Nu este suficientă motivația frecventă, „angajatul
pleacă la salariu mai bun”. Printre posibilele motive care trebuie identificate
sunt mediul de lucru stresant, relația

cu managerul, nepotrivirea cu mediul
și colegii etc.
Retenția angajaților presupune cunoașterea acestora și a nevoilor lor.
Sunt transportatori care cred
că doar salariul poate motiva
angajatul (iar, de multe ori,
sunt în imposibilitatea de a-l
crește!). Nu este, însă, singura
metodă.
Mai există multe alte mijloace prin
care se poate păstra un angajat, însă
acestea trebuie adaptate în funcție de
specificul firmei de transport și al fiecărui angajat în parte.
Strategia de păstrare a unui angajat trebuie sa aibă două componente: strategia aplicată noului angajat și
strategia de menținere a angajaților
vechi.

Șoferul nou...
Pentru un șofer nou angajat, un
tratament bun aplicat de la început
constituie factorul de declanșare a
apartenenței la firmă. Chiar dacă nu

este nouă, mașina pe care o primește
trebuie să fie în bună stare de funcționare, curată în interior și exterior.
Situații de genul „vezi că mașina este
undeva în curte, pune-o la punct și
nu uita să o speli” sunt demobilizante,
pentru șoferul nou angajat. Nu în ultimul rând, cursele pe care le primește
trebuie să fie la nivelul experienței.
Motivația că noul angajat trebuie să
fie mulțumit „cu ceea ce rămâne” nu
este de bun augur.

... dispecerul...
Și pentru personalul tehnico-administrativ, primul contact cu firma are
o mare influență asupra muncii și asupra succesului în activitate. Dispecerul
trebuie ca, din prima zi de lucru, să
găsească pe birou un calculator pregătit, cu parolele de acces și cu directoarele și programele activate. El trebuie să aibă senzația că lucrează în
firmă de mai mult timp, să fie lăsat să
înceapă imediat activitatea și sa aibă
o sarcină reală, pe care să o poată
realiza.

... lucrătorul din
depozit
Și pentru lucrătorii din depozite,
prima zi de lucru se constituie într-o
încercare care poate avea, în timp,
rezultate pozitive sau negative. Este
nevoie, de la început, de o bună comunicare și informare asupra sarcinilor și responsabilităților pe care le are
salariatul din depozit, de transmiterea
corectă a mesajelor informatizate, cât
și a celor transmise „clasic”. Problemele apar atunci când, din prima zi de
lucru, mesajele informatizate privind
sarcinile de lucru sunt „contrazise” de
cele transmise verbal.
Indiferent dacă este vorba de
șoferi, de personalul tehnico-administrativ sau de lucrătorii din depozit, acestea sunt strategii care s-au dovedit
eficiente, în includerea noilor angajați,
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Antidot la furtul
șoferilor buni

încă din prima zi, într-un sistem de
valori proactive și productive.

3 nevoi de bază
Strategia de menținere a angajaților vechi presupune, de asemenea,
metode adecvate. Indiferent dacă ne
referim la șoferi, la personalul tehnicoadministrativ sau la lucrătorii din depozit, pentru menținerea lor în firmă
trebuie satisfăcute cele trei nevoi prin-

cipale, cu privire la locul de muncă:
nevoia de siguranță, nevoia de recunoaștere și nevoia de apartenență.
Cu alte cuvinte, oamenii își doresc
siguranță, confort și protecție din partea companiei (nevoia de siguranță),
au dorința de a ieși în evidență, de a
obține recunoaștere, de a se simți importanți în ochii altora (nevoia de recunoaștere), și le place să aibă sentimentul că aparțin unei echipe (nevoia
de apartenență).

În piața transporturilor, a devenit
o obișnuință ca firmele concurente
(din țară sau din străinătate) să „fure”
șoferii de la o firmă care a investit resurse importante în ei (bani, timp etc.).
Pentru a evita astfel de situații, transportatorii trebuie să-i aibă în vedere
pe șoferii cei mai buni și să implementeze pentru aceștia o politică internă
de retenție.
psiholog pr. Cristian SANDU
cabinet de psihologie autorizat
psih.cristian.sandu@gmail.com
0751.364.575

PUBLICITATE
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Nimeni nu contestă faptul că principala metodă de menținere a unui
angajat este nivelul salariului. La fel
de adevărat este, însă, și faptul că, nu
de puține ori, un simplu mulțumesc
sau o recunoaștere a meritelor în fața
colegilor este mult mai importantă pentru angajat decât o mărire salarială.
Nu sunt de neglijat nici recompensele și bonificațiile precum: asigurarea
de sănătate, pensia privată, tichetele
de masă, voucherele de vacanță, cadourile la ocazii speciale.

Relația șofer-dispecer
ECHIPA

În transporturile rutiere, relația dintre dispeceri și șoferi e printre
cele mai importante din domeniu, dar trebuie să recunoaștem că
este și relația care generează multe tensiuni, de ambele părți.

U

neori, șoferul crede că dispecerul nu dorește să comunice
cu el, că nu e atent la problemele cu care se confruntă, la fel, dispecerul este nemulțumit că șoferul nu
îi transmite rapid informațiile solicitate,
că nu ține seama de indicațiile date.
Fiecare crede că are dreptate și, de
aici, pot apărea dificultăți în relația dintre șoferi și dispeceri, dificultăți care
se răsfrâng negativ atât asupra cursei
ce trebuie efectuată, cât și asupra eficienței generale a firmei de transport.
În realitate, sunt multe situații în care
fie șoferii, fie dispecerii greșesc, în
abordarea relațiilor dintre ei.
Pentru a deveni o relație optimă,
benefică atât pentru firmă, cât și pentru cei doi parteneri (șofer și dispecer),
aceasta trebuie să aibă la bază câteva
elemente esențiale:
comunicarea
percepția statutului
capacitatea de persuasiune
sau toleranță
renunțarea la ideile preconcepute.
Comunicarea între șofer și dispecer reprezintă elementul fundamental
pentru o relație pozitivă. O comunicare clară, transparentă va face ca
partenerii să înțeleagă mai bine care
sunt problemele cu care se pot confrunta în timpul cursei și îi va ajuta să
relaționeze pozitiv și să acționeze
rapid, eficient. Câteva aspecte de luat
în considerare:
Referindu-ne la comportamentul comunicațional al șoferului, trebuie
precizat că acesta, în nicio situație
(așa cum se mai întâmplă...), nu trebuie să se certe cu dispecerul. Prin
ridicarea tonului, printr-o atitudine ver-

Cristian
Sandu

bală agresivă, șoferul nu obține altceva decât o creștere a tensiunii.
La rândul său, dispecerul trebuie să înțeleagă și starea de stres
în care se poate afla șoferul.
Dispecerul nu trebuie să abordeze discuțiile cu șoferii de pe
„poziții de forță”, de autoritate nejustificată.
Este nevoie ca fiecare dintre
cei doi să transmită un mesaj corect de la bun început, deoarece, odată transmis și receptat, în unele cazuri,
acesta este ireversibil.
Pentru o relație normală, bazată pe încredere și stimă reciprocă,
atât șoferul, cât și dispecerul trebuie
să cunoască și să înțeleagă activitatea celuilalt. Astfel, șoferul și dispecerul devin familiari cu gradul de dificultate, de stres și volumul de muncă
al fiecăruia dintre ei.

Ca în viață,
apar blocaje...
Ca și în viață, relația dintre șofer
și dispecer va cunoaște și blocaje.
Este greu de ales o variantă optimă

pentru evitarea acestor sincope relaționale, întrucât trebuie, de fiecare dată, să existe adaptare, în funcție de
persoană și de contextul în care aceasta se realizează. Un bun echilibru între persuasiune și toleranță
poate avea, în timp, bune rezultate.
O altă problemă serioasă care, prin
rezolvare, poate îmbunătăți semnificativ relația dintre șofer și dispecer
este cea legată de percepția „tradițională” a acestor relații. Ambii parteneri consideră, și acum, că relația
dintre ei este una tensionată și concurențială prin definiție. Un bun autocontrol, o evaluare corectă a situațiilor și a raporturilor care pot crea
tensiuni, capacitatea celor doi parteneri de a se evalua corect sunt
premisele unui comportament adecvat, care va genera relaționare adecvată situațiilor cu care se confruntă.
Nu sunt puține cazurile când șoferul sau dispecerul sunt, într-adevăr,
persoane dificile:
Negativiștii sunt persoanele
care au mereu ceva de comentat.
Sunt cei care se plâng, critică și judecă
permanent. De asemenea, sunt aproape imposibil de mulțumit.
Superiorii sunt cunoscuți
drept atotștiutori. Le place să încerce
să impresioneze și să compare.
Interacțiunea cu aceste persoane, indiferent că se caracterizează
prin negativism sau tendințe de superioritate, nu este ușoară, dar nu imposibilă. Cu tact, fără să urmărim să-i
schimbăm, încercând să-i înțelegem,
putem, în timp, să ajungem la un numitor comun, la un echilibru care să
atenueze posibilele tensiuni.
Nu putem încheia considerațiile
privind relația șofer-dispecer fără să
amintim și de patronul firmei de
transport, care, prin atitudinea sa,
poate influența pozitiv sau negativ această relație. O atitudine fermă, dar
conciliantă, care să tempereze eventualele derapaje comunicaționale sau
comportamentale ale dispecerilor sau
șoferilor, va avea ca efect o colaborare
eficientă a acestora, benefică atât pentru cei în cauză, cât și pentru firma de
transport.
psiholog pr. Cristian SANDU
cabinet de psihologie autorizat
psih.cristian.sandu@gmail.com
0751.364.575
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Cum primești și cum dai
vești mai puțin plăcute
Nimănui nu îi place să primească sau să dea vești proaste, dar,
în prezent, din păcate, nu ducem lipsă de astfel de informații.
Veștile rele circulă mult mai repede decât cele bune, dar nu cred
că transportatorii trebuie să cedeze acestei avalanșe. Trebuie să
fie pregătiți și pentru astfel de situații.

E

ste necesar să facem, însă, o
deosebire între veștile proaste
generate de anumite situații și
evenimente reale și zvonuri sau fake
news. Încercând o definiție a veștilor proaste, putem spune că ele reprezintă informațiile care influențează neplăcut și, uneori, drastic
viziunea omului asupra viitorului.
Deseori, primim vești pe care, de fapt,
nu dorim să le auzim. Important este
ca, atunci când primim o astfel de veste, să ne străduim să avem o atitudine
pozitivă și să vedem paharul pe jumătate plin, indiferent de circumstanțe.
Nu este ușor să primești
vești rele, dar, când ele apar, trebuie sa știm cum să le înfruntăm.
Impactul unei vești proaste poate
fi mai mare sau mai mic, în funcție de
gravitatea ei, dar și de potențialul
neuro-psihic al celui care o primește.
Trăirile, la aflarea unei vești proaste,
sunt de natură fiziologică și psihică și
diferă de la individ la individ.
Pentru a ameliora consecințele în
plan psihologic, la aflarea unei vești
proaste, este nevoie, în primul rând,
să gândim corect. Nu trebuie să ne
fixăm neapărat pe vestea proastă pe
care am primit-o, nu trebuie să reacționăm exagerat, nu trebuie să ne lamentăm.
Trebuie să aflăm cât mai
multe informații despre această situație, cât mai multe detalii.
Pentru a putea merge mai departe,
trebuie să înveți să fii pozitiv, chiar și
în aceste momente. O atitudine pozitivă va îmbunătăți stima de sine și modul în care abordăm problemele. Secretul pentru a le face față este să
știm cum să transformăm o veste
proastă într-o oportunitate. Trebuie să
acceptăm situația așa cum este, trebuie să ne gândim la ceea ce trebuie
făcut mai departe, analizând bine toate
fațetele problemei, pentru a lua o
decizie corectă.
Trebuie să acceptăm că
există și situații pe care nu
le putem controla.
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Trebuie să putem renunța, atunci
când nu mai avem ce face, și să ne
axăm atenția asupra altor probleme.
Renunțarea nu e o înfrângere, nu trebuie să ne simțim vinovați sau neputincioși, atunci când nu mai putem
rezolva nimic. În astfel de situații, renunțarea poate fi cea mai înțeleaptă
decizie care poate fi luată.

Ce facem când
trebuie să
transmitem vești
neplăcute
Așa cum există o strategie privind
comunicarea în general, există și metode de transmitere a veștilor proaste,
metode care, pe de o parte, să atenueze impactul asupra celui care primește vestea, iar, pe de altă parte, să
estompeze imaginea nefavorabilă a
celui care dă această veste.
Transmiterea unei vești proaste poate genera tensiune, conflicte,
nesiguranță, poate afecta starea de
spirit a șoferilor și poate demotiva.
Totuși, uneori, trebuie să le transmitem
șoferilor (și celorlalți angajați) și lucruri
mai puțin plăcute, iar, în astfel de momente, strategia de comunicare
joacă un rol esențial.
Pentru a transmite o veste
proastă, transportatorul trebuie să

dețină, la rândul său, suficiente informații. Astfel, va putea lămuri orice
neclarități pe care șoferii le-ar putea
avea, iar, cu cât răspunsurile la acestea vor fi clare și elaborate, cu atât va
scădea și gradul de incertitudine și
riscul apariției zvonurilor și a răspândirii de informații eronate.
Pentru a evita circulația informațiilor nereale, care s-ar putea răspândi în rândul șoferilor, este nevoie
să se acționeze cu transparență.
Transportatorii trebuie să fie onești în
răspunsuri, oferind șoferilor informațiile
de care au nevoie.
Amânarea sau ascunderea
veștilor proaste nu vor face decât să
înrăutățească situația.
Atunci când veștile proaste
sunt comunicate față în față cu șoferul,
și limbajul non-verbal joacă un rol
extrem de important.
Deși trebuie să arate implicare
și grijă față de șofer, transportatorul
nu trebuie să se scuze, lăsând impresia de nesiguranță sau de neputință,
pentru că, astfel, aceleași sentimente
vor apărea, automat, și în rândul șoferilor.
psiholog pr. Cristian SANDU
cabinet de psihologie autorizat
psih.cristian.sandu@gmail.com
0751.364.575
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Comunicarea empatică...
în logistică sau transporturi

C

e a făcut el, pe scurt, a fost
să devină conștient de efectele distructive, negative ale etichetării oamenilor. Astfel, a ajuns la
concluzia că o lume a înțelegerii este
posibilă prin eliminarea limbajului care
acuză, stigmatizează, critică, emite
pretenții. Marshall Rosenberg a dezvoltat o metodă, cunoscută sub numele de CNV (comunicare non violentă),
care ne conectează la ceea ce împărtășim noi toți, în experiența noastră
umană: nevoi, dorințe, vise, valori.
Valoarea acestui tip de
comunicare constă în
centrarea pe modurile în care
ne putem satisface propriile
nevoi, contribuind, în același
timp, la satisfacerea nevoilor
celorlalți.
Am ales ca subiect pentru acest
articol empatia în comunicare, pe care
Marshall Rosenberg o definește astfel:
„Empatia este o înțelegere plină de
respect a ceea ce trăiesc ceilalți. În
loc să oferim empatie, adeseori avem o înclinație puternică de a oferi
sfaturi sau asigurări și de a explica
propria noastră poziție sau sentimentele pe care le avem. Totuși,
empatia ne cere să ne eliberăm mintea și să îi ascultăm pe ceilalți cu întreaga noastră ființă.”

De ce acest subiect?
Pentru că ascultarea este partea
cea mai neglijată, neexersată și neexplorată a comunicării. E timpul să
învățăm să fim prezenți în ascultare,
pentru a găsi, apoi, vindecare, satisfacție, împlinire, în relațiile noastre.
Empatia este intenția de a ne conecta cu sentimentele și nevoile celuilalt. Poate nu întâmplător avem acest
imperativ în toate religiile lumii: iubește
pe aproapele tău ca pe tine însuți.
Când ascultăm cu empatie, o facem
ca și când ar fi propriile noastre gânduri: fără judecată, fără analiză, sugestii, povestiri motivaționale menite să îl
corecteze pe celălalt, să îl pună pe
drumul bun.

Iată câteva moduri
în care obișnuim
să eșuăm

Andreea
Dragomir

Cum recunoaștem și
manifestăm empatia
în comunicare
Suntem atenți la sentimentele și nevoile celeilalte persoane.
De curând, am auzit o scurtă istorie reală despre cum era să eșueze
o tranzacție imobiliară, chiar în cabinetul notarului. Nu este legată de transport sau logistică dar, cu personaje
diferite și un alt obiect al contractului,
o putem întâlni oricând și aici. O persoană vindea o casă cu grădină. La
notar, a menționat, brusc, că a plantat
un strat de ceapă recent și dorește
să poată culege ceapa peste un timp,
când va fi gata de recoltare. Cumpărătorul a fost uluit de această cerință și
a spus că este imposibil, dat fiind că
el are planuri imediate cu proprietatea.
Tranzacția era să eșueze, fără ajutorul
cuiva din cabinetul notarial, care a putut identifica corect nevoia din spatele
comunicării vânzătorului. Nu despre
ceapă era vorba, ci despre nevoia de
a fi asigurat că oricând simte nevoia,
poate reveni în acel loc (casa părintească), pentru a-și alina dorul și nostalgia. O dată primită asigurarea că
este binevenit oricând, lucrurile au
intrat pe un făgaș normal.
Să oferim empatie nu înseamnă că noi suntem de acord
neapărat cu celălalt sau că vom
face ce ni se cere. Oferind empatie
putem să satisfacem nevoile reciproce
de legătură, compasiune, înțelegere.
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L-am cunoscut, cu ani în urmă, la București, pe doctorul în
psihologie Marshall Rosenberg, cu ocazia lansării cărții sale,
„Comunicarea non violentă”. Un concept nou, cât se poate de
atrăgător și care poate fi aplicat cu succes în transporturi sau
logistică. Mai ales astăzi, când stresul a atins o cotă nouă.

Sfătuim: Cred că ar trebui să...
Regretăm: Este îngrozitor. Ea
nu are niciun drept să îți facă asta.
Consolăm: Lasă că o să fie
bine. Ai trecut tu prin lucruri mai
rele.
Educăm: Poți să înveți din
asta.
Explicăm: Nu am vrut să sune
așa, dar...
Evaluăm: Dacă nu ai fi fost
așa neatent...
Rezolvăm: Ceea ce te va ajuta
este...
Interogăm: Cum te simți?
O luăm înainte: Să vezi ce mi
s-a întâmplat mie... e nimic ce ai
trăit tu!
Punem punct: Nu-ți face griji.
Nu e atât de rău.
Istorisim: Asta îmi aduce
aminte de vremea când…
Compătimim: Bietul de tine…

Empatia nu depinde de cuvinte, adeseori este tacită. Este acea
ascultare care ne face să ne simțim
văzuți, conținuți fără judecată, cu interes real, autentic.
Ascultarea este o atitudine a inimii,
o dorință autentică de a fi cu celălalt
care atrage și vindecă în același timp.
Dacă nimeni nu v-a spus până
acum „Mulțumesc pentru că
m-ai ascultat! Mă simt mai
bine acum!” nu e timpul
pierdut.
Ascultând empatic, nu vom da
întâietate propriilor noastre gânduri,
emoții și experiențe, ci vom încerca să
înțelegem realitatea celui pe care îl
ascultăm.
Iar, cu puțină disciplină interioară
și practică, putem învăța să ascultăm... cu empatie.
Andreea DRAGOMIR
trainer comunicare
andreea@focuspeinima.ro
www.focuspeinima.ro
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Tehnici pentru
ședințele online
Am aflat o parte dintre secretele ședințelor online de la un
specialist în domeniu, Cătălin Chirilescu, senior trainer &
managing partner Attitude Training. Având o experiență de peste
12 ani, Cătălin livrează cu succes întreaga arie de programe de
soft-skills & leadership.

E

ste expert în livrare și training
design de programe de învățare experiențială, cu un puternic caracter dinamic, interactiv, practic
și cu impact. Fost campion național și
balcanic la scrimă și NLP Master, are
la activ peste 10.000 de ore de training
livrate, peste 2.500 de ore de business
coaching și peste 50 de companii în
portofoliu.

Cum pregătim
o ședință online?
Trebuie să avem grijă pe
cine invităm la ședință. Nu
toți au ce să caute acolo.
Este bine să trimitem un email de informare înainte,
să le blocăm în calendar ora și data
și să transmitem care este obiectivul
discuției și dacă au ceva de pregătit.
Ar fi bine să începem informal, cu aprecieri și mulțumiri
adresate participanților, pentru că și-au
dedicat timpul pentru a fi împreună cu noi.
Le prezentăm obiectivul,
le spunem cât durează și
care sunt regulile „jocului”. Atenție!
Aceste reguli nu trebuie comunicate
într-un stil foarte agresiv, ci cât se poate de prietenos.
În cadrul desfășurării propriuzise a ședinței, există câteva
tehnici. Trebuie să le oferim tuturor
posibilitatea să se implice și să le
atragem atenția dacă divaghează. La
fel, dacă sunt acolo pentru a-și plăti polițe.

Le scriem pe hârtie și încercăm să
găsim o frază prin care le putem trata.
Sunt participanți cărora le
poate fi FRICĂ, în ședință, că se pot
face de râs. Există fraze care, folosite
de facilitator, îi pot ajuta să depășească această frică. Iată doar un exemplu:
„Să știți că aș vrea să avem o ședință
foarte deschisă; nu există răspunsuri
corecte sau greșite, nu ne urmărește
nimeni, dați-vă voie să vă spuneți
punctul de vedere așa cum simțiți.
Suntem aici să ne ajutăm unii pe alții,
nu să ne judecăm și dorim să ajungem
la niște rezultate valoroase împreună.”
Participanții ar putea avea o
FRUSTRARE legată de timp. În acest

caz, pentru a o distruge, putem spune
că „... avem o oră la dispoziție și o să
fie o sesiune foarte interactivă și cu
foarte multe discuții. Așa că o să treacă foarte repede timpul și o să vă rog
să vă spuneți punctul de vedere, astfel
încât să putem construi răspunsuri valoroase. Vom lucra structurat și rapid,
astfel încât să ne putem întoarce la
activitățile noastre cât de repede
posibil.”
O FIȚĂ des întâlnită este cazul
în care un participant crede că „le știe
pe toate”, că este „cel mai bun” și începe ședința cu ideea că nu are, de
fapt, rost să participe, că știe despre
ce e vorba. Mod de abordare: „Știu

Dacă avem participanți care vorbesc mult și fără rost, sunt anumite
tehnici pe care le putem folosi pentru a-i întrerupe.

Tehnica
„Distruge 3F”
Ca facilitatori ai ședinței, trebuie
să ne gândim, cu câteva ore înainte,
la FRICILE, FRUSTRĂRILE și FIȚELE participanților la ședința noastră.
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Cum rezolvăm
situațiile conflictuale
Foarte important este să stabilim regulile de la bun început, pentru ca, dacă se întâmplă ceva, să revenim la ele.
Dacă se deviază de la subiect,
putem întrerupe discuția cu rugămintea de a o aduce înapoi la firul
roșu, fără supărare, astfel încât să ne
integrăm în timp.
Dacă apare situația în care
două persoane ajung să intre în conflict una cu cealaltă, intervenim și îi
întrerupem, politicos, reamintindu-le
regulile prezentate la început și necesitatea încadrării în timp.

Tehnica „Apropo”
Cred că tuturor ni s-a întâmplat să
întâlnim persoane care vorbesc mult
și nu neapărat la obiect. În acest
caz, trebuie să ținem minte că orice
om trebuie să respire. Dacă ne confruntăm cu un astfel de participant, îi
urmărim pauza de respirație și intervenim pe această pauză folosind
cuvântul „apropo”.
Aici sunt două trucuri importante:
Volumul vocii noastre trebuie să fie un pic mai ridicat decât
al său, pentru a ne putea auzi (mai
ales în varianta online, unde s-ar putea să spunem de două ori, chiar).
Ritmul vorbirii în secundele
următoare trebuie să fie un pic mai
alert decât al interlocutorului. Dacă
spun „apropo” și fac o pauză, el o să
continue să vorbească. „Apropo de
ceea ce spuneai, aș avea o scurtă
completare și aș vrea să spun că…”
– și abia de aici încolo încetinim ritmul.
În ședințele online,
se folosește mai des numele
persoanei căreia i te adresezi.
Mare atenție ca această întrerupere să nu fie agresivă. Când îi pronunțăm numele celuilalt, dacă nu punem
accentul cum trebuie, s-ar putea să
iasă ceva nepotrivit.

Cătălin
Chirilescu

vocea se poate lucra, prin traininguri
de public speaking. La fel, să fim structurați se învață. Sunt exerciții pentru
a transmite mesaje clare. La fel și modul de a interacționa cu oamenii. Iar
proiectarea unei secvențe video este
foarte simplă.

Cum oferim un
feedback corect

Se pot folosi și sinonime sau expresii similare: „vizavi de ceea ce spuneai”, „în completarea a ceea ce spuneai...” etc. Dar, fiind vorba de mai
multe cuvinte, scad șansele de a-l întrerupe.

Captarea și
menținerea atenției
În captarea atenției și menținerea
interesului, trebuie să îi punem în prim
plan pe ceilalți.
Vorbește despre ei, vorbește
cu ei, încearcă să
interacționezi cât mai mult cu
ei, chiar dacă o faci printr-o
întrebare retorică.
Un truc este realizarea unui „cocktail” de elemente:
Trebuie să ne orientăm către
mai multe zone, să îl luăm prin învăluire.
Trebuie să ne folosim și vocea
pentru a-i capta atenția. Există mai
multe tipologii de voci, de tonalități,
care pot fi combinate.
Trebuie să fim structurați, să
transmitem mesaje clare.
Spune o glumă, fii un povestitor bun, vorbește în imagini și analogii, spune o poveste inspirațională în
care să te vulnerabilizezi.
Întreabă-i dacă e clar, vorbește
cu participanții.
Proiectează o secvență video.
Combină toate aceste elemente
timp de 5-6 minute și o să menții atenția trează.
Nu trebuie, însă, să ne ridicăm
standardele foarte sus. Este posibil
să existe unele lucruri pe care să nu
le putem face... să nu fim buni povestitori, să nu știm să spunem glume...
NU este nicio problemă. Dar pregătirea ne poate ajuta; să repetăm gluma
respectivă în fața oglinzii de câteva
ori ne poate ajuta să formăm o neurocale mai bună. Pe măsură ce exersăm, iese din ce în ce mai bine.
Dacă tot nu iese, ne putem folosi
de celelalte resurse prezentate. Cu

Aici vorbim, pe de o parte, de bune
practici și, pe de altă parte, de tehnici
pe care le putem folosi.
Bune practici:
Să ai grijă cum să cadrezi mesajul, să îl obișnuiești pe celălalt cu
ideea, mai ales când este un mesaj
constructiv.
Să eviți cât de mult posibil
cuvântul „dar” și să îl înlocuiești cu
„cu toate astea”, deoarece „dar” poate
declanșa comportamente defensivagresive.
Să eviți să dai feedback la
nivel de persoană și să îl dai la nivel
de comportament.
Să fii specific și să oferi exemple concrete.
Tehnici:
SBI – Situation Behaviour Impact – într-o anumită situație, ai avut
un anumit comportament, care a condus la un anumit impact...
... după care apare imediat un
„feed-forward” – o sugestie pentru
viitor.
Toate acestea sunt valabile atât la
ședințele online, cât și în cazul celor
față în față, indiferent despre cine e
vorba: colegi, clienți, furnizori, colaboratori etc.
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că sunt multe persoane cu foarte multă experiență aici, în cadrul ședinței,
și care au mai participat la discuții pe
această temă. Chiar vă rog să interveniți, ori de câte ori simțiți nevoia,
astfel încât să completați ceea ce spun
colegii. Veniți cu împărtășiri din experiența voastră, cu detalii și exemple,
astfel încât să ajungem la un rezultat
bun împreună.”
Trebuie să ne gândim de dinainte
la câteva dintre aceste F-uri și la cum
anume le vom aborda, în câteva minute, la începutul ședinței, pentru a le
dezamorsa.

Finalul unei ședințe
este extrem de
important
Bune practici:
Sintetizează ce spun oamenii
și trage concluziile foarte clar, raportat
la ce s-a discutat.
Nu încheia fără un plan de
acțiune (cine ce face și până când).
Încearcă să te încadrezi în
timp.
Apreciază-le prezența și prestația în cadrul ședinței.
Încheie în forță, poate cu ceva
inspirațional, motivațional.
Important este ce facem și după
ședință. Este indicat să trimitem un
e-mail participanților, după ce s-a terminat ședința, pentru a le transmite
clar ce s-a discutat și planul de acțiune. Astfel, fiecare o să știe ce are de
făcut.
Și, evident, oferă-ți sprijinul!
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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ECHIPA

Managementul
timpului, în lucrul
de acasă
Una dintre schimbările impuse de perioada de pandemie COVID-19
este lucrul de acasă. Am aflat câteva sugestii în ceea ce privește
organizarea acestei activități de la Marius Dumitrenco-Keller,
trainer și psihoterapeut.

M

ulte dintre tehnicile pe care
le aplicam în lucrul la birou
nu se mai potrivesc și în lucrul de acasă. Cu toții, suntem în curs
de a învăța și nu există formule standard pe care să le folosim. Observăm
că, dintr-o dată, nu mai există bariere.
Serviciul era alt spațiu, aveam mintea
pregătită pentru asta. Acum, toate sunt
în același loc. Oamenii sunt sclavii rutinelor, care, dintr-o dată, s-au schimbat. Dintr-o dată, lucrurile au început
să se amestece într-o așa măsură,
încât mulți dintre noi au ajuns la concluzia că muncesc mai mult.
Este o diferență uriașă a modului
de lucru între persoanele care au copii
și cele care nu au. Aceasta e prima
provocare și una dintre cele mai mari.
A doua provocare apare atunci când
și partenerul lucrează online și trebuie
găsite spațiile necesare.

Crearea și
menținerea unei stări
mentale
corespunzătoare
Înainte de a vorbi despre managementul timpului, sunt câteva lucruri
care se află la bază:
Primul ține relația cu partenera
sau partenerul de viață, pentru că trebuie să ne împărțim altfel timpii în
care ne ocupăm de copii, în așa fel
încât să putem să ne îndeplinim și
celelalte sarcini. Toate acestea consumă timp.
Al doilea aspect pe care ar trebui să îl învățăm este să tratăm în continuare activitățile profesionale ca
pe activități profesionale, începând
de la a avea aceleași rutine zilnice.
Recomandări:
Setarea foarte clară a orelor
între care să lucrăm, programul efectiv
de lucru.
Delimitarea spațiilor și planificarea agendei, în special în cazul
video-apelurilor programate, pentru a
nu ne suprapune, pe cât posibil, sau,
dacă ne suprapunem, să avem soluții
dinainte, pentru a nu intra în panică.
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Marius
DumitrencoKeller

Planificarea mesei, o anumită
oră la care să mâncăm și chiar meniul,
dacă gătim sau comandăm.

Sugestii pentru
familii cu copii
Planificarea împreună cu partenerul sau partenera (tot în funcție
de agenda pe care o avem), a secțiunii din cele 8 ore de lucru care îi
revine fiecăruia, pentru a supraveghea copiii. Nu trebuie neapărat să le
dedicăm întreaga atenție, în această
perioadă, ci să supraveghem situația
și să răspundem eventualelor întrebări
sau probleme.
Implicarea copiilor în diferite
activități.
Planificarea judicioasă a folosirii dispozitivelor de comunicare.
Dacă avem un grup de prieteni
care au copii de aceeași vârstă, o altă
idee este să organizăm, împreună
cu ei, întâlniri virtuale pentru copii,
sub comanda unuia dintre adulți, prin
rotație.
Dacă unul dintre soți trebuie
să meargă în continuare la serviciu și
celălalt rămâne singur acasă cu copiii,
în orele în care avem nevoie să lucrăm, trebuie să ne folosim de tehnologie, pentru a-i ține ocupați, dar
controlându-le conținutul: filme educative etc.
Trebuie să asigurăm, la intervale de o oră și jumătate două, un
timp în care efectiv să ne jucăm cu

ei, 15-20 de minute. Este nevoie de
aceste intervale în care să le dedicăm
tot timpul, pentru că, altfel, se vor
plictisi și vor cere atenție.
Nu trebuie să îi excludem și
să îi încuiem afară, ci să anunțăm onest că avem copii și că este posibil
să apară în cadru oricând. Mai ales
că, dacă nu interzicem asta, scade
riscul de a apărea mereu. Devine interesant în momentul în care e interzis.
Prioritățile legate de interacțiune ar fi bine să fie planificate în perioada în care și copiii sunt ocupați
cu ceva.
Pentru perioadele de liniște, în
care nu trebuie să interacționăm cu
cineva, o soluție ar fi să lucrăm înainte de a se trezi ceilalți din casă,
o oră jumătate sau două.
O recomandare și pentru birou, și pentru acasă: să delimităm sloturi de timp în care să nu fim deranjați, dacă nu este urgent.

Timp pentru noi
Dacă am terminat la 5, de
exemplu, ne rezervăm o jumătate de
oră să stăm cu căștile pe urechi și să
ascultăm muzică, sau să citim.
Să ne oferim pauze și nouă înșine, așa cum făceam la serviciu. În
ceea ce privește alternarea timpului de
lucru cu pauzele, o sugestie este folosirea „tehnicii roșiei”, care poate fi
aplicată oriunde lucrăm. Timp de 20
de minute ne ocupăm DOAR de un
singur lucru, timp în care poate să se
întâmple orice. Apoi, 10 minute pauză
de la sarcina respectivă. Urmează alte
20 de minute de lucru – poate fi aceeași sarcină, dacă nu am terminat-o,
sau o alta nouă, dar UNA SINGURĂ.
După a doua repriză de 20 de minute,
se ia o pauză mai lungă, 15-20 de minute, în care facem altceva, probabil
tot lucruri legate de serviciu, dar care
nu implică un grad înalt de concentrare.
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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CAMIOANE.
SERVICII

„Chiar dacă știi calea,
mai întreabă o dată.” n
Proverb coreea

CAMIOANE. SERVICII

VW Caddy al V-lea
Cea de a cincea generație a utilitarei Caddy a fost lansată în 2020.
Face parte din categoria selectă a utilitarelor pentru care istoria
garantează. Încă de la momentul lansării, s-a spus că acest Caddy
este cel mai digitalizat din toate timpurile.

D

e la debutul său pe piață, în
1979, și până acum, Caddy a
fost produs în peste 3.000.000
de exemplare. În noua versiune cu
ampatament lung, Caddy Maxi, pot fi
încărcați, acum, doi europaleți.
Detaliile au fost desenate de la
zero iar modelul se bucură, pentru prima oară, de platforma modulară MQB.
Mulțumită acesteia, noile tehnologii
de ultimă generație își fac debutul:
sisteme de asistență inovatoare, care
sporesc siguranța și confortul, sisteme
Infotainment și de operare digitalizate
și interconectate. Toate fac din Noul
Caddy un smartphone pe roți. O altă
față nouă este tehnologia Twindosing,
care face motoarele TDI mai curate ca
niciodată, conform oficialilor. În paralel,
au fost îmbunătățite semnificativ cockpitul și spațiul oferit în habitaclu, dar
și în zona cargo. În afară de latura de
digitalizare și conectivitate în pas cu
vremurile, noul Caddy a primit și 6 sisteme de asistență complet noi, din
cele 19 cu care este echipat.

Evidentul
Optic, utilizarea platformei MBQ
este evidentă, datorită ampatamentului mărit. Designerii s-au folosit de avantajul tehnic existent, pentru a realiza pe
această bază o caroserie complet reproiectată. La interior, Caddy atrage cu
soluții high-tech și semnificativ mai mult
spațiu. La interior, arhitectura elementelor de afișare și operare este complet
nou dezvoltată: interfețele interactive
pentru șofer și pasagerul din față
formează, acum, noul „cockpit digital”.

Mai și mai
Caddy Cargo este echipat cu uși
spate noi, executate complet din tablă,
fără deschidere a geamurilor (mai bună protecție antifurt). Printre detaliile suplimentare ale echipării standard Cargo,
se numără geamuri electrice față,
oglinzile exterioare reglabile electric, o
frână de parcare electronică cu funcție
Auto-Hold, noile faruri H7 și iluminare
cu LED a numărului de înmatriculare.
Opțional, se pot adăuga cotiere pentru
scaune. Dimensiunile exteriorului și
interiorului au fost modificate în așa fel
încât spațiul de încărcare a fost îmbunătățit semnificativ. Caddy Cargo poate
depozita, transversal, un europalet, Este
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disponibilă și o versiune Caddy Maxi, cu
ampatament lung și o nouă lățime a ușii
glisante, mărită de la 701, la 840 mm,
față de generația anterioară. Suprafața
de încărcare este mai lată și ea cu
11 mm, ceea ce face să încapă și un al
doilea europalet. Volumul maxim de depozitare este de 3,3 mc pentru Cargo
și 4 mc pentru Maxi.

Ergonomia
și siguranța,
îmbunătățite
Scaunele, proaspăt concepute,
mult mai ergonomice (Ergo AGR) și
sunt dezvoltate special pentru cei care
petrec mult timp în mașină, având multiple reglaje. Pe lângă reglarea longitudinală și în înălțime, se mai poate ajusta înclinarea scaunului și adâncimea
pernei. Totodată, există și un suport
lombar, pe 4 direcții.
După cum aminteam, Caddy beneficiază de o serie de sisteme ce
cresc nivelul de siguranță. 19 sisteme
sunt prezente la bord, șase dintre acestea fiind în premieră pe Caddy: Travel Assist (deplasare asistată, nivel 2),
ACC cu Stop & Go (reglarea automa-

tă a distanței), Trailer Assist (sistem
de asistență la parcare pentru remorcă), sistem de asistență la schimbarea
benzii (integrat în senzorul radar din
spate), asistent pentru ieșirea din parcare (integrat în senzorul radar din
spate) și Emergency Assist (oprire
asistată în caz de urgență).

Motorizări
Sunt disponibile două motoare TDI
de 2 litri, cu puteri cuprinse de 75 și
122 CP, un TSI pe benzină, de 1,5 litri
și 116 CP, și un TGI, 1,5 litri, pe gaz
natural, de 130 CP. Modelele TDI dispun, în plus, de o injecție dublă pentru
AdBlue (Twindosing), reducându-se
semnificativ emisiile noxe. Toate se
aliniază normelor Euro 6. Pe versiunea TDI de 122 CP există opțiunea
transmisia DSG cu 7 trepte, cu ambreiaj dublu și cu tracțiune față. Pentru
această motorizare, există și o versiune 4MOTION, cu tracțiune integrală, cuplată la o cutie de viteze manuală, cu 6 trepte.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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FORD TRUCKS

Consolidare
și dezvoltare
Piața, în 2020, a fost una presărată cu încercări. Cefin Trucks
a reușit, în ciuda acestora, să încheie anul pe poziția de lider,
cu Ford Trucks, pe segmentul vehiculelor municipale și de
construcții.

C

efin Trucks a continuat creșterea, planul de investiții a rămas nemodificat, iar dezvoltarea operațiunilor post-vânzare a
continuat. Obiectivele anunțate la începutul lui 2020 au fost îndeplinite,
fiind depășit pragul de 10% cotă de
piață, la final de 2020 Ford Trucks
reușind să ocupe locul 4 în topul mărcilor de vehicule comerciale, cu un
market share de peste 12%. Trendul
de a extinde permanent rețeaua de
servicii post-vânzare la nivel național
s-a menținut.

Consolidare
Estimarea companiei pentru 2020
a fost că se vor vinde între 5.200 și
5.800 de vehicule de peste 16 t și nu
a lipsit mult ca această țintă să fie
atinsă. Acum, potențialii clienți știu de
existența soluției Ford Trucks și o iau
în calcul ca o alternativă viabilă, mai
ales pe nișa construcțiilor și a vehiculelor municipale. Se așteaptă o creștere și pe latura de transport internațional, unde F-MAX este considerat
un produs matur, deja cunoscut și testat, iar rețeaua europeană de dealeri
s-a extins, în 2020. Cea națională numără, în ianuarie 2021, 19 service-uri

bine echipate, cu sisteme de diagnosticare și stoc de piese, dintre care
șapte sunt proprii.

Vehicule rulate
Anul proaspăt încheiat a fost unul
bun pentru vânzările de vehicule rulate,
în cele două direcții ale activității sale:
achiziții de la traderi din Europa pentru terți – și aici vânzările au fost la
nivelul anului anterior – și vehicule pentru care compania se ocupă de achiziție, stocare, pregătire și livrare – unde
creșterea față de 2019 a fost de peste
20%. În 2020, au fost 350 de vehicule
provenite din trade-in, adică 70% din
vânzările de camioane noi, iar, în 2019,
aproape toate vânzările de camioane
noi au fost prin trade-in.

Principii și obiective
Filozofia Cefin Trucks este aceea
că fiecare schimbare este o oportunitate, iar criza COVID-19 poate fi privită
și în acest mod. Vor fi disponibile fonduri europene pentru dezvoltarea unei
infrastructuri moderne și asta poate fi
cheia dezvoltării economice a României. Conducerea companiei este încrezătoare și spune că prioritățile nu

au fost modificate de criză. Scopul
este acela de a face din Ford Trucks
una dintre primele 3 mărci de pe piața
vehiculelor comerciale grele (peste
16 t), din România. Un alt obiectiv, pe
termen mediu, este acela de a mări
rețeaua națională de service multimarcă, pentru vehicule comerciale.
Celor 7 unități proprii deja existente li
se vor alătura încă 4, în următorii 4 ani,
dar se va continua și colaborarea cu
parteneri.
Anul 2021 este unul special pentru
Cefin Trucks, compania aniversând
25 de ani de existență a operațiunilor
în România, precum și livrarea vehiculului Ford Trucks cu numărul 2.000. A
doua mie de unități a fost vândută în
18 luni, jumătate din timpul necesar
pentru a vinde prima mie. Obiectivul
este unul realizabil, dacă ținem cont
de faptul că 600 de unități au fost comercializate în 2020, pe segmente
dificile, așa cum sunt transporturile
specializate, și unde este mai complicat să vinzi flote întregi, așa cum se
întâmplă cu vehiculele destinate transportului internațional. Pe acest sector
de vehicule specializate, de regulă,
se vând 1-2 unități fiecărui client.
Totuși, Cefin Trucks a livrat și flote,
cea mai mare dintre ele, de 35 de gunoiere, fiind la AVE Bihor, în timp ce
numărul cel mai mare de F-MAX comandate de un singur client a fost 11.

Cercetare
și dezvoltare
Cercetarea și dezvoltarea reprezintă priorități pentru Ford Trucks, astfel că, în primul trimestru din 2021,
F-MAX va oferi noi soluții tehnice și
echipări ce au rolul de a spori confortul. Producătorul promite surprize și
în ceea ce privește șasiul. Propulsia
alternativă este un trend la care Ford
Trucks a aderat, compania lucrând,
deja, la vehicule electrice. Însă aceasta nu va fi unica soluție propusă, detaliile nefiind încă dezvăluite.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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SCHMITZ CARGOBULL

MKI – bene montate
și în România

I

ndiferent că discutăm de transportul de agregate sau de șantier, piața s-a dezvoltat și Schmitz Cargobull
a răspuns solicitărilor, livrând un număr
important de semiremorci basculabile
de 24 și 28 mc. În același timp, cererea
pentru bene pentru șasiuri 8×4 a crescut
mult, în special pentru cele de 18 mc,
iar Schmitz Cargobull a încheiat anul
trecut ca lider de piață pe acest segment.
Pentru a răspunde cât mai bine solicitărilor și având în vedere că livrarea
unui autoșasiu 8×4 cu benă este destul
de lungă, Schmitz Cargobull a dezvoltat
două linii de montaj – pe lângă cea
clasică de la Gotha, Germania, a fost
dezvoltată și o colaborare cu Romtrailer
(partener de service Schmitz Cargobull).
Astfel, a apărut opțiunea de a monta
bene pe șasiu și în România.

Bena MKI poate fi livrată în mai multe
configurații/dotări: prelată cu acționare
electrică, oblon hidraulic, pereți de
Hardox cu diverse grosimi, bena poate
fi termoizolantă (pentru menținerea
asfaltului la o temperatură optimă).
Proiectul, demarat și finalizat anul
trecut, presupune producția benei în
Germania și transportul acesteia în
România, pentru montaj. Întregul proces, de la comandă la asamblare și
livrare, durează între șase și opt săptămâni.
Bena MKI poate fi montată pe orice
autoșasiu 8×4, Schmitz Cargobull având
nevoie doar de numele producătorului
de autoșasiu.
Anul trecut s-au montat, în total,
peste 200 de bene pe șasiu, adică mai
mult decât dublu față de 2019.

Faptul că, în partea a doua a anului, a apărut și opțiunea asamblării în
România, a ajutat la atingerea acestor
rezultate.
Disponibilitatea este foarte importantă în construcții, iar calitatea produselor Schmitz Cargobull asigură o funcționare continuă, fără sincope, la care se
adaugă o longevitate bună, datorată calității materialului folosit și a asamblării.
În 2020, au fost livrate peste 500 de
semiremorci basculabile și peste 200 de
bene. Iar 2021 se anunță, de asemenea,
a fi un an foarte bun, având în vedere
și utilizarea fondurilor europene. Mai
multe informații puteți obține și vizionând
standul Schmitz Cargobull din cadrul
expoziției online ZIUA CARGO Virtual
Show. Puteți face acest lucru accesând
virtualzc.ro
PUBLICITATE

CAMIOANE. SERVICII

În ultimii ani, s-a înregistrat o creștere constantă a cererii în
construcții, iar 2020 a fost un vârf al deceniului. Este vorba despre
volume care nu au mai fost înregistrate din perioada 2007-2008.

Soluția Viasat
CAMIOANE. SERVICII

Pentru Viasat Systems România, parte a Viasat Group, anul tocmai
încheiat a fost unul dificil, așa cum a fost resimțit de întreaga
piață, însă eforturile suplimentare ale echipei au dat roade.

D

eși situația generală a fost una
imprevizibilă, Viasat Systems
a reușit să fructifice avantajul
produselor sale, ViaTrack – soluția de
management de flotă de la distanță
fiind unul dintre purtătorii de lauri.

Parteneriat solid
Grație colaborării cu Ford Trucks,
peste 600 de camioane sunt echipate
cu sistemul ViaTrack. Încă de la intrarea pe piața din România, în 2017,
Ford Trucks a ales ca partener de
monitorizare flote compania Viasat
Systems: toate camioanele Ford Trucks
comercializate pe piața românească
includ standard un abonament pe doi
ani la sistemul de management de flotă
prin GPS, ViaTrack, produs de Viasat.

Expansiunea
telematică
Serviciile telematice au devenit, în
ultimii ani, indispensabile atât pentru
urmărirea și planificarea activităților,
cât și pentru optimizarea costurilor și
a programului de lucru al vehiculelor,
iar reducerea costurilor de întreținere
a flotelor operaționale se poate face
utilizând programe de gestiune care
să permită vizualizarea sintetica a datelor (cheltuieli de întreținere, atenționări pentru revizii, schimb anvelope,
asigurări). Un program de fleet management cum este ViaTrack permite
alocarea în curse ținând cont de disponibilitatea mașinii sau șoferului, urmărindu-se, în primul rând, sincronizarea
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cât mai bună între comenzi (rutele de
parcurs) și disponibilitatea parcului
auto, dar și optimizarea rutelor, stilul
de condus, mentenanța susținută a
vehiculelor.
Concret, ViaTrack reprezintă soluția profesională de monitorizare și
management al flotei auto prin GPS.
Este o soluție flexibilă, ce permite
adaptarea în funcție de tipul vehiculelor și activității acestora. Permite
contactul permanent cu flota auto, setarea de rapoarte periodice de monitorizare și stabilirea de alerte rapide
pentru situații speciale.
Avantajele ce pot veni în urma
folosirii unei astfel de soluții sunt reducerea numărului de kilometri parcurși, a muncii administrative, a costurilor cu mentenanța și se poate crește
eficiența șoferilor.
ViaTrack este disponibil în mai
multe variante. În funcție de ceea ce
doresc să afle/controleze în legătură
cu flota, transportatorii pot alege între
pachetele:
Basic – potrivit firmelor cu flotă
de autoturisme (vânzări, distribuție,
servicii etc.)
Effective – potrivit firmelor cu
flotă de autoturisme (vânzări, distribuție, servicii etc.)
Advanced – potrivit firmelor
cu flota de camioane (transport intern
și internațional, salubritate, construcții
etc.)
Security – potrivit firmelor cu
flotă de camioane care transportă
marfă cu valoare ridicată (țigări, medicamente, electronice etc.)

Prețul de la care pornește primul
pachet, cel Basic, este de 5,5 euro/lună, la început de 2021.

Dezvoltare
adiacentă
Anul 2020 a adus succes pentru
Viasat Systems și pe alte linii de business. Zona de insurance fost un alt domeniu unde s-a performat, cu ajutorul
soluției implementate în urmă cu trei ani
alături de Groupama. Finalul lui 2020
a adus o serie de proiecte noi, pentru
ramura transportului de marfă cu valoare ridicată și pentru soluții de securitate avansate. Pe lângă România,
produsele companiei au piață de desfacere și în alte țări europene, precum
Polonia sau Italia. La momentul actual,
început de 2021, Viasat Systems este
furnizorul de soluții telematice și security care asigură cele mai complete
servicii din Europa pentru cerințele din
piața transportului de țigarete.
Dezvoltarea nu se oprește aici.
Debutul lui 2021 nu a însemnat doar
continuarea proiectelor demarate în
2020, ci a adus prospecte interesante
în mai multe domenii noi:
zona moto & biciclete
furnizare servicii pentru soluții
integrate Smart City
utilaje.
Viasat Systems prognozează o
creștere a cifrei de afaceri cu peste
30 de procente, pentru 2021.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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CTE TRAILERS

Rezultate bune în 2020,
creștere în 2021

S

căderile de vânzări din gama
destinată transportului internațional au putut fi parțial compensate prin gama de construcții.
Pentru gama Krone, cea mai afectată la momentul de blocaj, ritmul vânzărilor a început o recuperare lentă,
după luna aprilie (luna cu cele mai
slabe rezultate).
La celelalte game de semiremorci
noi, destinate segmentului de construcții – MEILLER, MAX Trailer, Faymonville
– scăderile au fost mici și pentru o perioadă scurtă.
Totodată, pe segmentul de vânzări
semiremorci Used, au fost depășite
țintele programate.
„Pe segmentul construcțiilor, am terminat 2020 cu rezultate mult mai bune
decât în 2019. Practic, pe semiremorci
basculabile, ne-am dublat volumul de
unități vândute”, a precizat Ovidiu

Pintilie, director comercial CTE Trailers.
În ceea ce privește semiremorcile
agabaritice, nivelul bugetat a fost atins,
singurele neajunsuri fiind unele decalări
apărute la termenele de producție.
În ceea ce privește carosările de
bene MEILLER...
„Au fost două-trei luni, în perioada
martie-mai, în care autoșasiurile partenerilor noștri nu au mai ajuns la noi
în curte, din cauza închiderii complete
a unor fabrici sau a unor întârzieri a
subfurnizorilor. Acest fapt a dus la un
decalaj considerabil în puterea noastră
de a ne onora comenzile ulterior și,
din acest punct de vedere, a fost o
perioadă complicată. În a doua parte
a anului, activitatea s-a aglomerat și
a trebuit să reorganizăm echipele de
montaj, pentru a recupera. Am reușit
să terminăm 2020 cu o cifră de afaceri
satisfăcătoare”, a declarat Adrian
Anghelea, director departament carosări CTE Trailers.

Optimism rezervat,
pentru 2021
În acest an, CTE Trailers țintește
recuperarea a cel puțin jumătate din
scăderile înregistrate pe gama Krone
și continuarea creșterilor pe segmentul
de construcții și vehicule rulate.
„Deja avem peste 90 de bene comandate și ne-am propus să terminam
anul cu 200 de bene montate și livrate,
față de 140 anul trecut”, a spus Adrian
Anghelea.

Pe lângă comercializarea de vehicule, CTE Trailers oferă o paletă largă de servicii:
Service-ul finalizat anul trecut
la Ciorogârla – o investiție făcută de
la zero. Este un service de ultimă generație pentru semiremorci, cu servicii
integrate.
Carosări – bene basculabile,
cârlige MEILLER și macarale Atlas și
Penz.
Distribuție piese de schimb și
un depozit de piese de schimb în Ciorogârla, de 650.000 de euro.
Serviciu de închiriere trailere.
Trade-in – preluarea de semiremorci rulate care să se constituie
avans pentru unele noi.
Parcare securizată pe platforma recent realizată în locația de la
Ciorogârla.
Urmează extinderea gamei de activități în Arad și deschiderea unui nou
punct de lucru în nord-vestul țării.

CAMIOANE. SERVICII

CTE Trailers a terminat anul 2020 cu rezultate bune,
în ciuda dificultăților întâmpinate.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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IVECO

Camionul conectat
cu telefonul
MYIVECO Easy Way App este aplicația pentru Android și iOS
destinată șoferilor, care face parte din pachetul gratuit de servicii
conectate, Smart Pack.

A

plicația are rolul de a traduce
noile servicii de conectivitate
oferite odată cu lansarea
S-Way MY19 în confort și conveniență
pentru șoferi.
Orice vehicul înscris în portalul
MYIVECO poate avea până la patru
telefoane împerecheate, printr-o conexiune securizată, nu doar Bluetooth,
ci și Wi-Fi.
Raza de acțiune este de până la
100 m de la vehiculul cu care este împerecheat terminalul.
Procedura de împerechere se
poate face doar după ce șoferul este
definit în portalul MYIVECO, ceea ce
înseamnă că va avea o parolă și un
user unic, atât pentru aplicație, cât și
pentru MYIVECO.

Funcții
Afișarea informațiilor referitoare la performanțe în timp real
– poate înlocui ecranul Infotainmentului, în caz că vehiculul nu este echipat cu așa ceva, și afișează inclusiv
parametrii stilului de condus urmăriți,
pe lângă consumul de combustibil,
distanță, utilizarea frânelor, presiune
în pneurilor etc.
IVECO Non Stop – scurtătura
pentru conectarea la serviciul
non stop de asistență Iveco – înlocuiește necesitatea de a mai avea un
buton dedicat în cabină pentru punerea în legătură directă cu call center-ul
IVECO.
Remote Assistance:
Funcția prin care se autorizează
inițializarea diagnosticării de la
distanță. În lipsa ecranului cu touch din
bord, șoferul poate inițializa procedura
de diagnosticare de la distanță, utilizând aplicația instalată pe telefon. Acordul șoferului este necesar, deoarece conectarea cu atelierul trebuie
securizată printr-un cod cunoscut de
ambele părți implicate.
b Funcția prin care i se afișează
șoferului operațiunile pe care trea
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buie să le îndeplinească, pentru a putea face o sesiune de la distanță, și
prin care poate fi informat de eventuale update-uri de software pe care le
poate face când se află în pauză, fără
a mai trece pe la unitățile service.
Control cabină:
Încuiat/descuiat uși – de la o distanță de maximum doi metri.
Funcția este de ajutor în caz de blocare involuntară a ușilor, cu cheia în
vehicul.
b Controlul geamurilor ușilor – cu
scopul de a pregăti climatic vehiculul pentru momentul în care șoferul
va urca în cabină.
c Controlul trapei electrice – cu
scopul de a pregăti climatic vehiculul pentru momentul în care șoferul
va urca în cabină.
d Controlul luminilor interioare –
luminile principale, de citit, sau
ambientale, cu funcție de control al
intensității pentru fiecare și comandă
rapidă pentru aprins/stins toate luminile.
a

e

Control radio/Bluetooth player.

Control pentru sistemul de climatizare și HVAC.
g Control pentru sistemul de încălzire în staționare, cu posibilitatea
de a-l programa.
h Control pentru sistemul de climatizare în staționare, cu posibilitatea de a-l programa.
f

O tastă rapidă favorită, configurabilă, care poate deschide, cu o
atingere, telefonul independent de vehicul, sau oricare dintre funcțiile de mai
sus.
Scopul aplicației, pe lângă cel de
a crea mai mult confort șoferului, este
de a-l ajuta să administreze ușor și
rapid funcțiile de conectivitate cu care
sunt dotate toate IVECO S-Way.
Aceste funcții pot ușura interacțiunea cu atelierele de reparații, sau chiar
pot elimina unele vizite, care ar însemna abateri de la traseul prestabilit.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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IVECO

Gazul natural ar putea fi alternativa eficientă pentru un transport
prietenos cu mediul, iar, în varianta biometan, pot fi atinse țintele
extrem de ambițioase pentru emisiile de carbon.

I

VECO continuă să promoveze
vehiculele cu motorizare pe gaz,
fără a pierde din vedere, însă,
varianta electrică. Pentru România,
chiar dacă, în prezent, cifrele sunt încă
modeste, potențialul utilizării gazului
în transporturi este însemnat și deja
putem consemna echilibrarea interesului între cele două tehnologii disponibile – CNG și LNG.

LNG în dezvoltare
Gazul natural lichefiat (LNG) începe să convingă și transportatorii români,
prin avantajele oferite în cazul misiunilor
de tonaj și pe distanțe lungi – LNG egalează performanțele diesel în materie
de operare, păstrând eficiența financiară superioară, specifică gazului.
Bineînțeles, CNG rămâne tehnologia recomandată pentru gama ușoară
și pentru orice altă aplicație care nu
suferă din cauza unei frecvențe mai
mari a alimentărilor, iar camioanele
LNG pot opera fără dificultate pe distanțe lungi (transport internațional).
De altfel, în cazul LNG, asigurarea
unui rulaj consistent și evitarea staționărilor îndelungate fac parte din rețeta
pentru un TCO optimizat.
„Calculele legate de TCO arată că
un camion alimentat cu gaz natural devine cu atât mai eficient, cu cât rulează
mai mult. Practic, un rulaj bun/eficient
pentru un camion LNG ar trebui să
atingă cel puțin 500.000 km, pentru întreaga durată de exploatare a respectivului autovehicul. Sigur, această cifră
este influențată și de evoluția prețurilor
la LNG și motorină”, a explicat Eduard
Jiros, Alternative Propulsion Business
Development la IVECO Romania.

ATENȚIE!
LNG-ul are punctul de fierbere la
-162 grade Celsius, motiv pentru care,
după una-două săptămâni de staționare
a camionului, dacă temperaturile exterioare sunt și mai ridicate (vara), LNGul începe să se încălzească și se
transformă din lichid în gaz, fiind eliberat
treptat din rezervor în atmosferă.
Aceasta se traduce în practică prin ne-

voia de a realimenta după o staționare
mai mare de 5 săptămâni chiar dacă
rezervorul era plin, adică nerecomandat
celor care nu folosesc relativ constant
(sau doar sezonier) această tehnologie.
Legislația locală pentru LNG este
în lucru și este posibil ca anul acesta
să o vedem finalizată. În acest context,
a apărut interes și din partea dezvoltatorilor de stații LNG. Arad, Timișoara,
Cluj Napoca, Suceava, București și
Constanța sunt primele orașe vizate.

Fără taxe de drum,
în Germania
Taxele de drum reprezintă un capitol important în transportul internațional, iar, în Germania, cel puțin în următorii trei ani, toate autovehiculele
propulsate cu gaz natural (CNG sau
LNG) vor fi scutite de la plata taxei de
autostradă (până în decembrie 2023).
„Este și motivul principal pentru
care avem, deja, transportatori români
care au achiziționat camioane IVECO
LNG”, a precizat Eduard Jiroș.
Iar avantajele create pentru vehiculele cu gaz sunt abia la început. În
Italia se creează coridoare (autostrăzi)
cu reduceri importante privind taxa de
autostradă, pentru autovehicule LNG.
Este de așteptat ca și Austria, Franța
și Spania să adopte măsuri similare.

Biometan, pentru
atingerea țintelor
de mediu
Pentru a atinge țintele de neutralitate din punct de vedere al emisiilor
de carbon, pe termen lung, vehiculele
electrice cu baterii sau hidrogen reprezintă tehnologiile care răspund acestui
deziderat, iar IVECO, deja, dezvoltă
astfel de camioane.
„Anul acesta, vom începe producția camionului electric pe baterii, iar cel
pe hidrogen este programat pentru
2023. Însă, transportul trebuie să fie
profitabil și este de așteptat ca, inițial,
tehnologiile cu hidrogen să fie destul
de scumpe.
Totuși, transportul greu pe distanțe
lungi necesită combustibili cu o densi-

LNG – așteptări mari,
în 2021
Pentru anul acesta, IVECO Romania
estimează că va livra aproximativ
200 de camioane LNG. În 2020, au
fost achiziționate, în România,
aproximativ 100 de camioane noi pe
gaz (majoritatea LNG).

tate mare de energie, adică o tehnologie încă scumpă, ceea ce înseamnă
că utilizarea directă a energiei electrice
(doar baterii), nu va reprezenta de asemenea o atracție în piață din punct
de vedere al profitabilității în transporturi decât dacă statul va «încuraja»
prin subvenții la achiziție sau prin diverse alte măsuri regăsite in alte piețe,
sau așa cum am văzut local in segmentul autoturismelor (RABLA PLUS).
În transportul rutier greu și în transportul internațional, hidrogenul și bioLNG-ul vor domina în scenariul «gazului optimizat». Alături de partenerul
Nikola, IVECO își propune ca, până
în 2030, să dezvolte în Europa o rețea
de cel puțin 70 de stații de alimentare
cu hidrogen. Chiar dacă România nu
ține deloc pasul cu vecinii europeni în
cursa pentru decarbonizarea transportului, IVECO recomandă să ne uităm
la trend-ul actual și să grăbim procesul
prin investiții într-o economie circulară,
chiar prin implementarea diverselor
proiecte de producție biometan, la
care IVECO se alătură atunci când
sunt implicate și autovehicule”, a
amintit Eduard Jiroș.
Gazul, deși în varianta fosilă nu
poate rămâne o opțiune de carburant
alternativ după 2030, în varianta biometan arată mult mai bine. Calculele
arată, pentru biometan, o reducere cu
95% a amprentei de carbon. Iar mașinile care, astăzi, utilizează gaz fosil
pot trece fără nicio problemă la biometan. Noile tehnologii permit acest lucru,
fără a fi necesare modificări tehnice
sau impunerea anumitor amestecuri
între biometan și gazul natural (fosil).

CAMIOANE. SERVICII

Drumul spre
neutralitate CO2

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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MAN

Noul TGX,
instrumentul
profesioniștilor
Recent lansatul MAN TGX pășește în 2021 cu titlul de Camionul
Anului, o certificare a calităților sale. Pentru prima dată
în 20 de ani, constructorul german a dezvoltat un camion
complet nou, pentru a răspunde cerințelor în schimbare
ale industriei transportului.

E

rgonomia postului de conducere, sistemele de asistență,
conectivitatea, reducerea consumului cu până la 8% – sunt câțiva
dintre pilonii pe care se bazează TGX.

Preocupare
pentru șofer
Postul de conducere a primit „o
nouă viață”. Acesta este elegant, ergonomic și spațios. Aerul modern din cabină este inspirat din limuzinele de
lux. Însă nu este vorba doar de design
și calitatea materialelor. Constructorul
german a gândit cu mare atenție fie-
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care detaliu, pentru a asigura o bună
funcționalitate, acționarea intuitivă a
comenzilor și confort. Un exemplu grăitor îl reprezintă suportul pentru mână,
în vederea unei acționări cât mai precise și fără efort a MAN Smart Select,
instrumentul ce controlează displayul 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
autovehiculului. 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.

Feeling și
funcționalitate
Scopul constructorului cu această
„schimbare la față” nu a fost imaginea,
ci, mai degrabă, ideea de a reîntări
și, totodată, împrospăta imaginea cla-

................................................................................................................................................ ianuarie 2021

precum acționarea luminii în spatele
cabinei, avariile, închiderea geamurilor
și blocarea portierei din dreapta. Însă,
aceste butoane pot fi configurate și
pentru alte funcții. Astfel, șoferii vor
putea să reducă numărul de urcări
(inutile) în cabină.
Un scaun nou pentru șofer echipează noua generație MAN. Acesta
are multiple ajustări, fiind foarte confortabil și, împreună cu volanul (ajustabil pe o plajă largă), poate asigura
poziția optimă de condus, indiferent
de înălțimea conducătorului auto. În
staționare, volanul poate fi poziționat
la orizontală (ca o măsuță). De apreciat este și faptul că scaunul din dreapta poate fi întors către interiorul cabinei
– mai mult confort în perioadele de
relaxare pentru șofer.
Postul de conducere este caracterizat de volanul cu numeroase comenzi și cele două display-uri – soluție
deja clasică pentru autovehiculele moderne. De apreciat plasarea comenzilor legate de cutia de viteze pe maneta din partea dreaptă a volanului.
Funcțiile sunt ușor de accesat, șoferul
putând opta între cele trei moduri de
rulare – Efficiency, Performance,
Manoeuver.
De asemenea, frâna de parcare
acționată electric se activează automat, la oprirea motorului și se dezactivează la plecarea de pe loc, de asemenea, automat. Pentru situațiile de
trafic intens și ambuteiaje, șoferii vor
aprecia foarte mult funcția de pilot
adaptiv, completată cu asistența activă
la păstrarea benzii. Astfel, camionul
va accelera, frâna și opri în funcție de
mașina din față, iar volanul va ajusta,

automat, direcția pentru a păstra camionul în centrul benzii. Această funcție este activă între 0 și 60 km/h. La
viteze superioare, funcția ACC rămâne
disponibilă, însă asistența la păstrarea
benzii se activează doar atunci când
apare riscul părăsirii accidentale a
acesteia.

CAMIOANE. SERVICII

sică a brandului, având grijă, în același
timp, să facă ușor identificabilă noua
generație, prin câteva elemente de
design. Oglinzile laterale au fost depărtate de stâlpii cabinei și, totodată,
aduse puțin mai în spate. Astfel, a fost
crescută vizibilitatea în partea laterală,
aspect foarte important în cazul trecerilor de pietoni sau la intrarea în
sensuri giratorii. Oficialii MAN au confirmat faptul că, într-un viitor apropiat,
va fi disponibilă și opțiunea de înlocuire a oglinzilor laterale cu camere.
Un aspect foarte util îl reprezintă
butoanele amplasate pe portiera șoferului, în partea de jos a acesteia.
Astfel, o serie de comenzi vor putea
fi accesate de către conducătorul auto,
fără a fi necesar să urce în cabină.
Modelele prezentate la lansare propun, pentru aceste butoane, funcții

Consum
mai mic cu 8%
Gama de motoare Euro 6 Step D,
introdusă în 2019, își demonstrează
potențialul complet pe noua generație
de vehicule MAN. Capacitatea acestora poate fi de 9, 12,4 sau 15,2 litri,
iar puterea livrată este cuprinsă între
330 și 640 CP. 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
la momentul conceperii acestui camion.
Informații pe larg puteți obține și
vizionând standul MAN din cadrul expoziției online ZIUA CARGO Virtual
Show. Puteți face acest lucru accesând virtualzc.ro
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Pași către viitor
Eficiență, siguranță, fiabilitate și confort – aceștia sunt stâlpii care
ghidează Mercedes-Benz în conturarea serviciilor oferite, dar,
mai ales, în producția camioanelor.

I

ar rezultatele se văd, inclusiv la
cele mai noi modele: camionul
electric eActros este, de doi ani,
în teste la clienții Mercedes-Benz din
Europa, iar, de anul acesta, va demara
producția de serie. Pentru că s-a dovedit a fi un real succes, eActros va
fi continuat de un model destinat transportului pe distanțe lungi – eActros
LongHaul – un camion electric, pe
baterii, ce va asigura o autonomie de
aproximativ 500 de kilometri, ce corespunde unei capacități de transport
de 25 de tone, așteptat să intre în producția de serie în 2024.
„Este responsabilitatea noastră de
a asigura un transport sustenabil, de
aceea ne poziționăm ca un partener
tehnologic de încredere”, a arătat
Valeriu Zaharia, CEO Mercedes-Benz
Trucks & Buses România.
O altă noutate a fost prezentarea,
în premieră mondială, a MercedesBenz GenH2, primul camion cu propulsie alternativă, cu hidrogen. Spre
deosebire de eActros, care funcționează pe baterii și este mult mai
potrivit pentru transportul urban de

mărfuri, GenH2 asigură o autonomie
de aproximativ 1.000 de kilometri, pentru o capacitate de transport de 25 de
tone, fiind mai potrivit pentru transporturile lungi. Acest model va fi dat
în probe clienților din Europa, pentru
a fi testat, în condiții reale de transport,
începând din 2023.

Siguranța – la un nou
nivel
Un alt proiect major pentru
Mercedes-Benz Trucks este siguranța
rutieră, ce se concentrează în jurul viziunii „Zero accidente”. Și aici sunt
noutăți: asistentul la viraje Sideguard
Assist, care este, deja, disponibil ca
dotare opțională din 2016, devine, începând din vara acestui an, un sistem
activ.
„Pentru că toți cei care au urcat
vreodată într-o cabină de camion știu
câte unghiuri moarte există și cât de
dificil poate fi să le urmărești, într-o
intersecție aglomerată. De aceea,
Sideguard Assist va deveni un sistem
activ, care, pe lângă avertizările vi-

zuale și sonore, va putea frâna autonom, în eventualitatea unei coliziuni
cu, de exemplu, un pieton sau biciclist”, a explicat Valeriu Zaharia.
Mercedes-Benz Trucks România
este un furnizor de produse și servicii
integrate, menite să optimizeze exploatarea camioanelor, pentru obținerea unui TCO (cost total de operare)
cât mai bun.
Amintim dintre acestea TruckStore,
brandul sub care sunt comercializate
camioane rulate, și Mercedes-Benz Financial Services, care pune la dispoziția clienților servicii atractive de finanțare.

Noutățile 2021
Pentru 2021, Mercedes-Benz a
pregătit noutăți interesante.
Actros F poate fi, deja, comandat.
Noul model de camion vine în întâmpinarea transportatorilor care își doresc
aceeași calitate premium MercedesBenz, însă pun mai mult accent pe funcționalitate și eficiență.
Dintre caracteristicile modelului,
amintim:

GenH2 și eActros
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Cabină lată de 2,5 m.
Intrare și tunel motor joase.
Oglinzi clasice.
Acces cu patru trepte în ca-

Actros F

bină.

ziasm și ne bucură să vedem această
deschidere către nou și în România”,
a precizat Catalin Barbur, sales manager Mercedes-Benz Trucks.
În ultima perioadă, segmentul de
construcții a cunoscut o revigorare.
Iar la acest capitol, Mercedes-Benz
oferă modelul Arocs, care are o capacitate de configurare, carosare și
personalizare extrem de vastă.

Serviciile
post vânzare
De multe ori, acestea fac diferența
când vine vorba despre rentabilitatea
generală a unui camion și contribuie
semnificativ la determinarea TCO.
Este recomandabilă alegerea unui
pachet de servicii integrat – camion +
contract de service, astfel asigurându-se predictibilitatea costurilor.
„Serviciile noastre post vânzare
completează oferta colegilor de la
vânzări, în același mod personalizat,
pentru fiecare domeniu sau aplicație
în parte. Portofoliul nostru de produse
este în permanență adaptat și flexibil,
astfel că fiecare contract de service
sau pachet de garanție poate fi perActros Edition 2

sonalizat în funcție de nevoile reale ale
unui transportator”, a explicat Cristian
Dragan, after sales manager Trucks
& Bus.
Un alt serviciu important este
Service24h, care asigură remedierea
defecțiunilor neașteptate, cu ajutorul
unităților mobile de intervenție (4 din
5 defecțiuni pot fi reparate pe loc). Valabilitatea acestor servicii la nivel internațional este un alt aspect extrem
de important.
Mercedes-Benz Trucks are, în
România, o rețea extinsă de ateliere
de service, 27 de parteneri la nivel
național și peste 1.700 de ateliere în
întreaga Europă.
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Patru variante de putere, de
la 330 până la 530 CP.
Telecomandă.
Frână de parcare electronică.
Actros F poate fi echipat cu Multimedia Cockpit, sistem de navigație,
climatizare automată și climatizare în
staționare.
La capitolul siguranță, sistemul
ABA 5 intră în dotarea standard. PPC
și Sideguard Assist se pot adăuga
opțional.
Cabina mai joasă a autovehiculului
asigură o bună manevrabilitate în trafic.
Cea de-a doua noutate majoră
oferită în 2021 este Actros Edition 2,
o ediție limitată de numai 400 de
unități, care încorporează cele mai ridicate cerințe la nivel de eficiență, confort, design și tehnologie. Este un camion al detaliilor, de la elementele de
design și vopseaua specială, și până
la dotările la cel mai înalt nivel: cockpit
din piele, ecran special de pornire pentru displayul principal, capitonaj de
înaltă calitate a ușilor, lumină ambientală în opt culori, pat cu lățime de 900
mm etc.
Aplicația TruckTraining este integrată în displayul secundar.
„Astăzi, ne putem lăuda cu cel mai
ridicat nivel de tehnologizare, ceea ce
face din camioanele noastre vehicule
eficiente, economice, fiabile, prietenoase cu mediul, orientate spre nevoile
șoferilor și proprietarilor de flote. Noul
Actros, lansat în 2018, a ajuns, deja,
în parcul a sute de companii de transport din România, iar reacția proprietarilor în urma utilizării acestui camion a
fost uimitoare. Noile inovații ale Actros,
dintre care amintesc Mirror Cam, Multimedia Cockpit, PPC îmbunătățit sau
ABA 5 au fost îmbrățișate cu mult entu-

TruckStore
În România, TruckStore dispune
de o suprafață de stocare a camioanelor de peste 20.000 mp, în care puteți găsi, în permanență, sute de autovehicule comerciale rulate, multibrand
și din toate categoriile de vârstă, rulaj
și configurații.
Vehiculele TruckStore au proveniență atât autohtonă, cât și din alte
state europene, iar toate vehiculele
sunt verificate.
„Vehiculele noastre beneficiază de
garanția TruckStore, ce are acoperire la
nivel European și presupune o intervenție
minimă a utilizatorului. În funcție de
vechime, rulaj, stare estetică și tehnică,
cele 3 niveluri de garanție TruckStore –
Gold, Silver, Bronze – pot acoperi o
perioadă de până la 12 luni”, a precizat
Virgil Titirișcă, TruckStore Manager.
Finanțarea și Trade-in sunt alte servicii importante oferite pentru camioanele comercializate de TruckStore.
Informații pe larg puteți obține și
vizionând standul Mercedes-Benz din
cadrul expoziției online ZIUA CARGO
Virtual Show. Puteți face acest lucru
accesând virtualzc.ro
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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VOLVO TRUCKS

Cea mai nouă
generație de vehicule
Anul trecut, Volvo Trucks a lansat patru autocamioane noi,
cu accent puternic pus pe mediul de lucru al șoferului, pe siguranță
și productivitate. Cele patru autocamioane pentru transportul de
mare tonaj: Volvo FH, FH16, FM și FMX, reprezintă aproximativ două
treimi din livrările Volvo Trucks. De asemenea, constructorul suedez
pregătește o gamă completă de camioane electrice, utilizarea
acestora câștigând din ce în ce mai mult teren, la nivel mondial.

A

nticiparea unei cererii de transport în creștere pune presiune
asupra disponibilității șoferilor
profesioniști din întreaga lume. În Europa,
de exemplu, estimările arată că sunt
vacante aproximativ 20% din totalul
locurilor de muncă pentru șoferi. Pentru
a ajuta clienții să recruteze și să păstreze
cei mai buni șoferi, Volvo Trucks s-a concentrat puternic pe dezvoltarea noilor
autocamioane, pentru a le face mai
sigure, mai eficiente și mai atractive pentru șoferii bine pregătiți.

Nouă cabină pentru
Volvo FM și Volvo FMX
Volumul interior crescut cu
până la un metru cub.
Vizibilitate mai bună, datorită
geamurilor mai mari, liniei coborâte a
ușilor și oglinzilor noi.
Volan echipat cu funcție de înclinare a coloanei, care permite reglarea, într-o mai mare măsură, a poziției
de condus.
Pat inferior poziționat mai sus
decât în cazul versiunilor anterioare, ofeVolvo FM
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rind un confort mai mare și generând spațiu suplimentar de depozitare dedesubt.
Cabină de zi cu un nou compartiment de depozitare de 40 de litri,
cu iluminare interioară pe peretele din
spate.
Confortul cabinei îmbunătățit
printr-o izolație sporită.
Unitate de climatizare controlată cu senzori, cu filtru de carbon.
Disponibile, acum, și ca vehicule pentru servicii de urgență cu
cabină pentru echipaj, cu capacitate
de până la nouă persoane.

Nouă interfață pentru
șofer, pe toate
modelele
Facilitează vizualizarea și
gestionarea diferitelor funcții, ceea ce
reduce stresul și factorii perturbatori.
Panoul de instrumente este
complet digital, cu un ecran de 12 inch
care ajută șoferul să selecteze informațiile necesare în orice moment.
Ecranul lateral suplimentar de
9 inch, ușor de accesat, este disponibil

pentru Infotainment, navigație, informații de transport și monitorizare camerei video.
Funcțiile pot fi controlate prin
butoanele de pe volan, prin comandă
vocală sau prin ecranul tactil și panoul
de bord de control.

Sisteme îmbunătățite
de siguranță
Faruri cu fază lungă adaptivă
pentru Volvo FH și Volvo FH16. Sistemul dezactivează automat segmente
selectate ale fazei lungi LED, atunci când
autocamionul se apropie de traficul din
față sau de un alt vehicul din spate.
Control adaptiv al vitezei de
croazieră (ACC) pentru viteze ce
ajung la 0 km/h.
Pilot automat cu asistență la
coborâre, care activează automat frânele de serviciu atunci când este necesară o forță de frânare suplimentară
pentru a menține o viteză constantă
în pantă.
EBS în standard, o condiție
necesară pentru caracteristicile de siVolvo FH cu I-Save
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guranță, cum ar fi Avertizarea de coliziune cu frână de urgență și Controlul
electronic al stabilității.
Direcția dinamică Volvo, cu
Asistență pentru păstrarea benzii de
rulare și Asistență de stabilitate, disponibile opțional.
Sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere.
Vizibilitatea poate fi îmbunătățită și mai mult prin adăugarea unei
camere video, pe partea pasagerului,
montată pe oglinda din dreapta, care
oferă pe ecranul lateral o perspectivă
complementară asupra fiecărei părți
a autocamionului. Sunt disponibile,
opțional, până la 9 camere de luat vederi, pentru o vizibilitate îmbunătățită,
de jur împrejurul vehiculului.

Motoare eficiente și
lanțuri cinematice
alternative
Pe multe piețe, Volvo FH și
Volvo FM sunt disponibile cu motorul
Euro 6 alimentat cu LNG.
Noul Volvo FH poate fi echipat
cu un nou și eficient motor diesel Euro
6, inclus în pachetul I-Save, care poate
oferi economii de combustibil de până
la 10%.
Pachetul I-Save include:
➢ motorul Volvo de 13 litri cu tehnologie Turbo Compound (Volvo D13TC)
cu 460 CP (2.600 Nm) sau 500 CP
(2.800 Nm)
➢ I-See bazat pe hărți – folosește
informații despre ruta planificată pentru a utiliza energia cinetică a autocamionului
Volvo FMX

➢ sistem de schimbare a treptelor
de viteză I-Shift cu software optimizat
pentru operațiuni de transport pe distanță lungă (modul Eco)
➢ I-Cruise cu I-Roll, care reglează
viteza pentru a reduce semnificativ
consumul de combustibil
➢ punte spate cu un consum eficient de combustibil
➢ oprire la ralanti
➢ pompă de servodirecție pentru
situații de urgență cu debit variabil
➢ pachet complet pentru deflectorul de aer.

Noul Volvo FH
Cabină de dormit mai joasă,
cabină de dormit normală, Globetrotter,
Globetrotter XL și Globetrotter XXL.
Motoare: D13 Step D, cu 420,
460, 500 sau 540 CP. Versiuni de 460
și de 500 CP, cu tehnologia Turbo
Compound, și pe gaz, cu puteri maxime de 420 sau 460 CP.
Volvo FH cu I-Save pentru
Euro 6 este disponibil pe piețele selectate.
Sistem de schimbare a treptelor de viteză: I-Shift/I-Shift Dual Clutch
cu pachete software pentru diferite
domenii de aplicare.

Noul Volvo FH16
Cabină de dormit mai joasă,
cabină de dormit normală, Globetrotter,
Globetrotter XL și Globetrotter XXL.
Motoare: versiuni diesel cu
standarde de emisii diferite. D16K cu
Euro 6 Step D este disponibil cu 550
CP/2.800 Nm, cu 650 CP/3.150 Nm
și cu 750 CP/3.550 Nm.
Sistem de schimbare a treptelor de viteză: I-Shift cu pachete software pentru diferite domenii de aplicare.

Noul Volvo FM
Cabină de zi, cabină de zi
joasă, cabină de dormit joasă, cabină
de dormit, Globetrotter, cabină pentru
echipaj.
Motoare: D11 Step D (330,
380, 430 sau 460 CP) sau D13 Step D

(420, 460 sau 500 CP). Motoare pe
gaz cu 420 sau 460 CP.
Sistem de schimbare a treptelor de viteză: I-Shift cu pachet de
software pentru diferite aplicații de
transport.
Faruri: cu halogen sau LED.

Noul Volvo FMX
Cabină de zi, cabină de zi
joasă, cabină de dormit joasă, cabină
de dormit, Globetrotter, cabină pentru
echipaj.
Un nou volan cu opțiunea de
înclinare a coloanei volanului pentru
o poziție mai ergonomică de deplasare.
Motoare: D11 Step D (330,
380, 430 sau 460 CP), sau D13 Step
D (420, 460, 500 sau 540 CP). Pot
rula pe motorină sau pe HVO.
Sistem de schimbare a treptelor de viteză: I-Shift și I-Shift cu trepte de forță, cu pachete software pentru
diferite aplicații de transport.
Faruri: cu halogen sau LED.

CAMIOANE. SERVICII

Interior Volvo FH16

Oferta electrică
În 2019, a început vânzarea
modelelor Volvo FL Electric, cu sarcina
totală de 16 tone, și Volvo FE Electric
de 27 de tone. Proiectate pentru distribuție, colectarea deșeurilor și alte aplicații de transport urban.
În prezent, se realizează teste
cu camioanele grele electrice Volvo
FH, Volvo FM și Volvo FMX, care vor
fi utilizate pentru transport regional și
pentru operațiuni de construcții urbane, în Europa. Aceste camioane vor
avea o masă totală în combinație de
până la 44 t. În funcție de configurația
bateriilor, autonomia poate ajunge la
300 km. Vânzările încep anul acesta,
iar producția de masă va începe în
2022.
Obiectivul Volvo Trucks este
de a avea o gamă completă independentă de combustibili fosili până în
2040.
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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RENAULT TRUCKS

Puternică orientare
către electromobilitate
Mulți operatori de transport, la nivel european, se gândesc să facă
un pas în direcția electrificării, iar alții l-au făcut, deja. Iar Renault
Trucks vine în sprijinul acestora cu produse și soluții atent
dezvoltate.

A

stfel, gama Renault Trucks Z.E.,
constând în utilitara Renault
Master Z.E., Renault Trucks D
Z.E. și Renault Trucks D Wide Z.E., de
la 3,5 la 26 t, acoperă toată paleta de
utilizări urbane, de la distribuție și livrare
de mărfuri, la colectarea deșeurilor.
Master Z.E. este disponibil deja din 2018,
iar modelele D și D Wide Z.E. au început,
anul trecut, să fie produse în fabrica de
la Blainville-sur-Orne.
Tot mai mulți transportatori și operatori de distribuție din Europa încep să
se orienteze către vehiculele electrice,
ca parte a politicii lor de decarbonizare.
Unii dintre ei merg, chiar, mai departe.

Rhyner Logistik
instalează panouri
solare...
Un camion Renault Trucks D Wide
Z.E. de 26 t integral electric s-a alăturat flotei de o sută de camioane a
transportatorului elvețian Rhyner
Logistik. Acesta aprovizionează, acum, supermarketurile Denner din
Zürich și suburbii, respectând, în ace-

Master Z.E.

lași timp, mediul și calitatea vieții rezidenților locali.
Pentru a duce această abordare mai
departe, Rhyner Logistik a decis să monteze panouri solare pe caroseria vehiculului, pentru a furniza energie verde
unității frigorifice. Sistemul este potrivit

în mod particular transportului sub
temperatură controlată, deoarece, tocmai
atunci când temperaturile exterioare sunt
ridicate – și soarele este puternic – este
cea mai mare nevoie de răcire.
Convinsă fiind că mobilitatea electrică este cea mai eficientă modalitate
D Wide Z.E.
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D Z.E.

de a obține neutralitatea din punctul de
vedere al emisiilor de carbon, Rhyner
Logistik a achiziționat, de asemenea, o
stație de încărcare rapidă. Pentru a
optimiza autonomia, camionul este
încărcat cu electricitate la depozit, în
timpul operațiunilor de încărcare a
mărfii. Deoarece camionul este condus
în mediu urban, care necesită frânări
repetate, recuperarea energiei conduce
la economii de 20-30%, care se traduc
prin kilometri adiționali. Este o abordare
globală care obține un rezultat optim.

Alte exemple demne
de urmat
Grupul Delanchy, unul dintre cei
mai mari operatori francezi de transport
de fructe de mare și produse proaspete, a avut ambiția de a comanda,
anul trecut, primul camion de serie
model D Z.E care a ieșit de pe linia de
producție de la Blainville-sur-Orne (Calvados). Din 2017, Delanchy avea deja
în utilizare un prototip Renault Trucks
D de 13 t integral electric, pentru a face
livrări la Halele Lyon-Paul Bocuse.
De asemenea, Grupul Carlsberg a
contractat, anul trecut, 20 de unități D
Wide Z.E. Aceste camioane 100% electrice, de 26 t, au fost livrate gradual,

pe parcursul anului și sunt operate de
către fabrica de bere Feldschlösschen,
subsidiara elvețiană a Grupului.
Aceste 20 de unități Renault Trucks
D Wide Z.E. de 26 t parcurg rute zilnice
de livrare între 100 și 200 km, pentru
aprovizionarea clienților fabricii de bere
de la cele 15 centre logistice ale producătorului, din Elveția.

Oferta electrică
Renault Trucks
Renault Trucks Master Z.E.:
GVW: 3,1-3,5 t
Motor electric de 57 kW
Cuplu maxim: 225 Nm
Viteză maximă: 100 km/h
Stocare energie: baterii
Li-Ion de 33 kWh
Autonomie în ciclu NEDC:
200 km
Autonomie în condiții reale
de operare: până la 120 km
Încărcare 7 kW AC
Renault Trucks D Z.E.:
GVW: 16 t – Masă: 16,7 t
Ampatamente disponibile:
4.400 și 5.300 mm
Motor electric 185 kW
(130 kW continuu)

D Wide Z.E.

Cuplu maxim motor electric:
425 Nm
Cuplu maxim axă spate:
16 kNm
Cutie de viteze cu două trepte
Stocare energie: baterii Li-Ion
totalizând între 200 și 400 kWh
Autonomie în condiții reale
de operare: până la 400 km
Încărcare 20 kW AC și
150 kW DC
Renault Trucks D Wide Z.E.:
GVW: 26 t – Masă: 27 t.
Ampatamente disponibile:
3.900 mm și altele, la comandă
Două motoare electrice totalizând 370 kW (260 kW continuu)
Cuplu maxim motoare
electrice: 850 Nm
Cuplu maxim axa spate:
28 kNm
Cutie de viteze cu două trepte
Stocare energie: baterii
Li-Ion, 200-265 kWh
Autonomie în condiții reale
de operare: până la 180 km
Încărcare 20 kW AC și
150 kW DC.
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

D Wide Z.E.
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Depozite.
Echipamente

„Dacă-ți plac numai ai
lucrurile ușoare, o să
probleme; dacă-ți placzolvi.”
problemele, ai să le re reean
Proverb co

DEPOZITE. ECHIPAMENTE

2021 ar putea fi
un an al surprizelor...
... plăcute. Este concluzia la care am ajuns în urma unei discuții
purtate cu Vlad Mustață, Associate Industrial Agency Colliers
International, pe tema tendințelor acestei perioade în zona pieței
locale de spații industriale.

A

ceasta după ce piața de spații
industriale și logistice și-a încheiat, în România, cel mai
puternic an din istorie. Specialiștii din
cadrul Colliers International sunt de părere că 2021 nu ar trebui să fie prea
diferit, întrucât se mențin premisele și
tendințele recente care au susținut dezvoltarea depozitelor. Este vorba despre
creșterea comerțului electronic, despre
necesitatea de a răspunde unei extinderi rapide a schemelor moderne de
retail la nivel național, și, bineînțeles,
despre nevoia înlocuirii stocului vechi
și necompetitiv (inclusiv din punct de
vedere al siguranței). Există, de asemenea, un potențial pentru afaceri pe
fondul Brexitului și al revizuirii relațiilor
dintre UE/SUA și China.
Retailul continuă să fie sub presiune, dar consultanții Colliers International
văd motive de optimism. Creșterea
vânzărilor online a depășit-o cu mult pe
cea a magazinelor tradiționale, în 2020,
o tendință care se va menține și anul
acesta.

Sale and Lease Back
pe piața industrială,
între tendințe
În perioada de pandemie, zona
spațiilor industriale a beneficiat de o
atenție sporită și de o optică puțin
schimbată din partea investitorilor, care
au început să așeze astfel de investiții
în portofoliile lor. Iar, în acest context,
s-a putut remarca, potrivit lui Vlad
Mustață, înmulțirea tranzacțiilor de tip
Sale and Lease Back, atât la nivel
european, cât și la nivelul României.
„Logistica a mers bine, în general,
mai ales pe zona FMCG, care nu a
fost la fel de puternic afectată precum
domeniul automotive”, spune Vlad
Mustață. Dar, în ciuda crizei, în pre„2020 a fost un an record, din
punctul de vedere al proiectelor
concretizate pe piața spațiilor
industriale, și a reflectat acțiunile
demarate în 2019. Dar faptul că o
parte importantă dintre proiecte nu
a fost amânată reprezintă un
semnal pozitiv.”
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„Sper că, în 2021, se vor debloca
proiectele puse în așteptare anul
trecut. După un an cu lockdown,
companiile ar trebui să considere
că pot beneficia de o anumită
predictibilitate, pentru că 2021 nu
poate fi mai rău decât 2020.”

de spații cu fonduri europene, neconcretizate însă, din cauza problemelor
pe care le ridică achiziția de terenuri
și obținerea de autorizații pentru construcție.

Oază de stabilitate

Vlad Mustață, Associate Industrial
Agency Colliers International

zent sunt companii din industria auto
care analizează România pentru investiții noi în producție.

Speranțe din
industria auto
„Sunt proiecte care au fost pornite
în 2020 și se vor finaliza în 2021, chiar
dacă mai puține decât în cursul anului
trecut. În plus, sperăm ca proiectele
care au fost puse în așteptare anul
trecut să se deblocheze în cea mai
mare parte. De asemenea, ne putem
aștepta la investiții în producție, anul
acesta, și chiar suntem în discuții cu
câteva companii care analizează țara
noastră, în majoritate din industria
auto, sector pentru care zona Transilvaniei este foarte atractivă, datorită
forței de muncă bine calificate și centrelor universitare. Există interes și
pentru Moldova, dar aici există în continuare problema accesului”, a mai
arătat Vlad Mustață.
El a remarcat și numărul important
de discuții purtate pentru construcția

De remarcat faptul că piața spațiilor industriale pare să reprezinte o
oază de stabilitate, în această perioadă caracterizată de neprevăzut, chiar
dacă, spre deosebire de anii trecuți,
zona de forță majoră este mult mai
bine definită în contracte, incluzând
elemente precum stare de urgență
sau alertă. În rest, lucrurile nu s-au
schimbat, din punctul de vedere al perioadelor contractuale, inclusiv chiriile
rămânând constante sau cu o ușoară
tendință de scădere, în special datorită
concurenței dintre dezvoltatori, care
au continuat să construiască și în
2020, chiar dacă într-un ritm mai redus
decât în 2019. Iar, în această situație,
cei care au nevoie de spații noi pot
găsi soluții într-o perioadă relativ
redusă.
„Marii dezvoltatori își țin un stoc
speculativ drept tampon, pentru a face
față unor cereri spontane. În același
timp, achiziționează terenuri, pe care
le pregătesc, din punctul de vedere
al autorizațiilor, pentru dezvoltări noi,
astfel încât, în 6-12 luni, să poată oferi
un spațiu solicitat”, a mai menționat
consultantul Colliers, care apreciază
că și în 2021 chiriile se vor menține
la un nivel constant, piața românească
oferind soluții la nivel european pentru
orice tip de cerere.
Important este însă să ai lângă
tine un consultant bun, care să te așeze în zona care ți se potrivește.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro
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Tendințe 2021
Pe măsură ce întreaga lume începe să se gândească la un „nou
normal” într-un mediu de afaceri post-COVID, TAPA Asia-Pacific a pus
în discuție câteva dintre schimbările din supply chain la care ne-am
putea aștepta, anul acesta.

A

nul trecut, COVID-19 a luat
prin surprindere supply chainurile globale și a expus multe
vulnerabilități din structurile, operațiunile și sistemele acestora. Pentru a
menține afacerile pe linia de plutire,
supply chainurile au adoptat noi procese și tehnologii, pentru reducerea
costurilor și îmbunătățirea vizibilității.
Supply chainurile circulare
le înlocuiesc pe cele lineare
Experții au constatat că producătorii își rotesc supply chainurile prin
demontarea produselor lor și prin reintroducerea acestora în circuit sub formă de materii prime. Această tendință
este alimentată de către regulile mai
stricte impuse de autorități în ceea ce
privește deșeurile și reciclarea, pentru
încurajarea supply chainurilor „verzi”.
În timp ce supply chainurile circulare
ajută companiile să reducă deșeurile,
conduc și la reducerea costurilor cu
materiile prime și riscul antrenat de
volatilitatea prețurilor, din cauza disponibilității. Supply chainurile cu operațiuni sustenabile vor profita și de
avantaje din partea autorităților, precum și de preferința clienților, din ce
în ce mai preocupați de impactul asupra mediului al deciziilor lor de cumpărare.
Supply chainuri și rețele
înalt integrate
În 2021, vom vedea supply chainuri mai conectate, pe măsură ce com-

paniile construiesc integrări digitale
cu sistemele furnizorilor, distribuitorilor
și operatorilor de 3PL.
Adoptarea Supply-Chain-asaService (SCaaS)
Există o tendință în creștere de adoptare a SCaaS sau a unor modele
similare, pentru externalizarea activităților operaționale, precum producția,
managementul inventarului sau logistica. Echipele de management al
supply chainului vor deveni mai mici
și mai concentrate pe decizii strategice. De exemplu, turnurile avansate
de control digital și tehnologia cloud
oferă managerilor de supply chain o
perspectivă panoramică, informații
aflate foarte la îndemână, reducând
supraîncărcarea angajaților și costurile
conexe mentenanței și infrastructurii
necesare.
Logistica elastică se afirmă
ca prioritate
COVID-19 ne-a învățat importanța
rezilienței și flexibilității în supply chain,
pentru a face față fluctuațiilor pieței.
Multe companii adoptă, astăzi, o abordare flexibilă a activităților logistice și
de distribuție, care să le permită să se
ajusteze cu ușurință în funcție de
schimbările pieței. Această tendință
este alimentată, de asemenea, de
apariția tehnologiilor avansate, cum
ar fi inteligența artificială, care poate
ajusta operațiunile fără perturbări prea
puternice.

O mai mare transparență
end-to-end
Consumatorii și autoritățile cercetează amănunțit supply chainurile și
pot solicita, în curând, mai multă transparență în ceea ce privește practicile
acestora, inclusiv în ceea ce privește
impactul social și asupra mediului. În
timpul pandemiei, s-a înregistrat o
creștere a criminalității, a aprovizionării
non-etice și a muncii forțate. Astfel,
unele companii au început să ofere
rapoarte în privința operațiunilor și a
furnizorilor lor. Experții se așteaptă la
necesitatea unei mai mari vizibilități
în ceea ce privește impactul asupra
anumitor aspecte sociale și recomandă supply chainurilor să construiască
o mai mare vizibilitate end-to-end,
ceea ce va îmbunătăți reputația mărcii.
Puterea Internetului Lucrurilor (IoT)
Companiile implementează tot mai
multe dispozitive IoT, pentru a îmbunătăți eficiența operațională și vizibilitatea prin capturi și analiză de date.
Un exemplu este utilizarea senzorilor
GPS pe camioanele de distribuție,
pentru urmărirea în timp real a livrărilor. Tehnologiile IoT sunt din ce în ce
mai mult implementate și la nivelul depozitelor, pentru îmbunătățirea vizibilității producției și pentru managementul inventarului.
AI, AR, și automatizarea VR
Astăzi, multe sisteme tradiționale și
instrumente analitice nu mai sunt în
stare să facă față complexității proceselor interconectate din supply chain.
Sunt adoptate din ce în ce mai multe
sisteme de inteligență artificială (AI),
combinate cu învățarea automatizată
în multe domenii, cum ar fi logistica,
depozitarea și managementul inventarului. Automatizarea elimină eroarea umană și reduce costurile pe termen
lung. Unele companii studiază și oportunitățile realității augmentate (AR) și ale
realității virtuale (VR) pentru a previziona
utilizarea produselor în condiții realistice.
sursa: Vigilant, decembrie
traducerea și adaptarea:
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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CEA MAI BUNĂ SOLUȚIE DE STIVUIRE AUTOMATĂ
A PALEȚILOR DISPONIBILĂ ÎN ROMÂNIA

Dexion oferă PALOMAT
Pentru a crește la maximum eficiența producției, a unităților de
ambalare, a depozitelor și a îmbunătăți mediul de lucru, PALOMAT
dezvoltă și produce distribuitoare de paleți care creează ordine și
eficiență, în mediile de lucru unde sunt manipulați aceștia.

P

este 12.000 de PALOMAT-uri au fost livrate la nivel
mondial, dintre care 1.000 au fost create special pentru
solicitările specifice ale clientului.
„Colegii noștri de la Dexion Germania au realizat avantajele pe care acest sistem le aduce clienților lor și au început un parteneriat pentru furnizarea oficială a sistemului
PALOMAT. După un an de colaborare fructuoasă, în care
ne-au fost livrate utilaje de cea mai bună calitate și o asistență extrem de utilă din partea echipei PALOMAT, ne-am
extins parteneriatul în mai multe țări și, acum, putem furniza
această gamă de produse interesantă și clienților noștri din
România”, a declarat Cristian Androne, director național de
vânzări pentru Dexion România.
Ideal pentru companii care au nevoie să manevreze paleți
goi la nivelul podelei, PALOMAT are o capacitate maximă de
până la 25 de paleți. Cu ajutorul unui motostivuitor obișnuit,
paleții sunt așezați în distribuitor, unde sunt apoi stivuiți eficient
și automat. Pentru a accesa diferitele funcții, se utilizează un
panou tactil situat pe lateralul utilajului.

Rastelul de paleți PALOMAT automatizează manipularea
paleților, crește eficiența la stivuirea și scoaterea din stivă a
paleților și protejează angajații de acțiuni dificile, cum ar fi
ridicarea manuală a paleților grei.

Avantajele sistemului
Economisirea spațiului, un loc de muncă ordonat
Optimizarea fluxului de paleți
Reducerea semnificativă a mișcărilor necesare
cu motostivuitorul
Costuri reduse cu paleții
Eficiență sporită
Nu este necesară manipularea manuală a paleților
Timp redus petrecut pentru fiecare palet
Mai puține răniri la spate, degete și picioare
Mai puține absențe cauzate de bolile profesionale
Sistem „Lean” – eficiență crescută cu resurse mai
puține.
PUBLICITATE
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Calitate și performanță
Cu o experiență de peste 100 de ani în domeniul echipamentelor
pentru depozite, STILL pune la dispoziția clienților săi o gamă
completă de produse moderne și de înaltă calitate, pentru orice
tip de aplicație.

C

hiar dacă produsele de bază
ale constructorului german
sunt stivuitoarele cu furci,
STILL nu se limitează la acestea, ci
oferă soluții holistice și personalizate, printre care se numără rafturi,
software de automatizare și managementul flotelor etc., alături de diferite
forme de achiziție, pentru a se potrivi
perfect necesităților clienților. De asemenea, producătorul asigură, pe întregul teritoriu al României, servicii de
reparații și întreținere specializate,
cu ajutorul unor tehnicieni bine pregătiți, care pot să reacționeze rapid solicitărilor clienților. Nu în ultimul rând,
trebuie subliniat faptul că STILL a fost
dintotdeauna un pionier în ceea ce
privește electromobilitatea. Utilajele
sale electrice au convins piața, iar tehnologia STILL Li-Ion stă la baza
acestei afirmații. Tehnologia STILL LiIon oferă o soluție globală armonizată
într-un mod optim, care include utilajul,
bateria Li-Ion și încărcătorul.

Gamă de produse
premium
Gama de produse STILL include
stivuitoare electrice cu furcă, stivuitoare diesel și pe gaz, selectoare,
transpaleți, utilaje de transport și remorcare, convoaie industriale etc. Stivuitoarele electrice și-au adjudecat,
în ultimii ani, mai multe premii International Forklift of the Year, inclusiv
cel de anul trecut, în ciuda pandemiei
de coronavirus, care a marcat puternic
industria.
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Astfel, în 2020, la categoria „Stivuitor cu contragreutate până la 3,5 t” premiul mult dorit a ajuns încă o dată la
compania de intralogistică din Hamburg,
care a intrat în competiție cu noul stivuitor electric RX 60-25/35.
Cu acest nou model electric din clasa de greutate de 2,5 până la 3,5 t,
STILL oferă o alternativă fiabilă la stivuitoarele cu motoare cu combustie.
Jurații au fost deosebit de impresionați
de viteza de ridicare generată de
motorul pompei de 25 kW al RX 60.
Echipa de testare a măsurat o viteză
fără sarcină mai mare de 66 cm/sec.
și a jurizat: „Un record în această clasă”. Totodată, STILL RX 60-25/35 a
stabilit, de asemenea, noi standarde
în combinația testată de accelerare,
conducere și ridicare. În acest test a
obținut o productivitate de 363 de paleți

în opt ore. „Productivitatea măsurată nu
a fost niciodată atât de mare într-un
test IFOY”, a fost concluzia juriului.

STILL neXXt fleet
STILL neXXt fleet este cel mai inovativ și cel mai puternic portal web de
optimizare a aplicației utilajelor industriale. Sistemul stabilește noi standarde în ceea ce privește accesibilitatea,
disponibilitatea, transparența, atitudinea prietenoasă în fața utilizatorului și
metodele de vizualizare.
STILL neXXt fleet adună toate
informațiile relevante pentru utilizator
într-un singur câmp, pe care le analizează rapid în vederea optimizării.
Despre STILL neXXt fleet pe scurt:
privire de ansamblu asupra
tuturor datelor relevante despre flota
de stivuitoare și mașinile utilitare într-o
singură aplicație
vizualizare clară
acces online de pe orice dispozitiv
datele sunt combinate în siguranță pe serverele STILL
configurare individuală cu 9 aplicații: Fleet Overview, Cost Reporting,
Maintenance Control, Fleet Usage, KPI
Monitor, Truck Life Analysis, Service
Report Plus, Data Plus
notificări – fie ca mesaje de
sistem, fie ca mesaje de poștă electronică – anunț automat, dacă sunt
depășite anumite valori sau termene
limită.

................................................................................................................................................ ianuarie 2021

DEPOZITE. ECHIPAMENTE

Maparea proceselor
în supply chain
Așa cum o spune și cuvântul (map = hartă), e nevoie de o hartă
pentru a te orienta. Ce ați face dacă v-ați propune sa mergeți
într-o drumeție pe un munte pe care nu ați mai fost vreodată?
Sau dacă ați vrea să vizitați un oraș? Cum vă orientați?
Folosind o hartă, nu? Acum, folosim hărți virtuale dar tot hărți
sunt. La fel este și cu procesele într-o companie.

U

n consultant are nevoie să
vadă harta de ansamblu a
proceselor, așa cum un constructor are nevoie de o hartă topografică a locului unde construiește,
pentru a ști ce soluții tehnice trebuie
să adopte. Fără să știi cum arată „topografia” activităților din companie, nu ai
cum să vezi unde și cum poți optimiza.
Așadar dacă dorim să răspundem
la întrebarea „De ce să facem o mapare a proceselor?” putem da cel puțin
răspunsurile de mai jos:
Este o mare posibilitate de
a identifica oportunități de optimizare și este o precondiție în demararea oricărui proces de optimizare.
Ajută la înțelegerea funcționării organizației.
Harta proceselor este extrem
de utilă în procesele de instruire internă a personalului, mai ales în cazul
noilor angajați.
Harta proceselor este, de
asemenea, un foarte bun instrument
de marketing în relațiile cu acționarii,
furnizorii, partenerii și, mai ales, clienții.
Dar, mai ales, harta proceselor
este necesară atunci când se implementează o nouă aplicație software
(fie înlocuind un software vechi, fie o
primă implementare). Modelarea unei
aplicații software nu poate fi făcută
fără această mapare.

Când ar trebui
sa facem o mapare
a proceselor?
Iată câteva răspunsuri la această
întrebare:
Atunci când dorești să faci un
benchmarking intern, care să te ajute
să identifici cum și de ce unele business
unit-uri (sau departamente) au performanțe mai bune și altele mai proaste.
Atunci când încerci să identifici ce anume nu funcționează corect. O root-cause analysis este inutilă
fără identificarea punctelor vulnerabile
și critice de pe harta proceselor.
Așa cum am spus, în mod indirect, și mai sus, o aplicație software
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Romeo
Dumitru

Pasul 7: formalizarea livrabilelor acestui proiect: schema proceselor, proceduri, instrucțiuni de lucru etc.

Exemplu:
implementarea unei
aplicații software
Pentru a ieși din „sinergia faptelor”
și „recursul la universalitate”, vom coborî
în „meandrele concretului”, luând în discuție cel mai folosit caz în care se face
o mapare a proceselor: implementarea
unei aplicații software. Voi încerca să
punctez câteva aspecte importante care
să ajute la evitarea unor capcane, la
identificarea oportunităților de îmbunătățire, la abordarea provocărilor și piedicilor inerente unei schimbări.
(fie ea un TMS, un WMS, un ERP sau
orice altă aplicație software) nu poate
fi modelată și implementată fără o
desenare de procese.
Buuun... deci am decis că trebuie
să facem această mapare de procese.

Cum procedăm?
De unde începem?
Aceasta mapare este, în esență,
un proiect și atunci el trebuie abordat
ca atare:
Pasul 1: obțineți sponsorizarea
zonei executive a companiei
Pasul 2: creați echipa de
proiect
Pasul 3: creați echipa de proiect și desemnați Project Managerul
Pasul 4: lucrul în echipă pentru
identificarea și desenarea în draft a
hărții proceselor, așa cum sunt ele în
acel moment
Pasul 5: analiza proceselor
actuale din perspectiva:
➢ bottle-neck-urilor
➢ redundanțelor
➢ value-chainului
➢ flexibilității și adaptabilității la
schimbări etc.
Pasul 6: redesenarea proceselor, pentru satisfacerea tuturor criteriilor utilizate la Pasul 5

Capcane
În primul rând, nu trebuie să
uităm că, structural, ființa umană are
o reticență primordială la schimbare. De aceea, o schimbare trebuie
precedată de o campanie de comunicare foarte bună, în interiorul organizației, menită să prezinte avantajele
aduse tuturor de această schimbare.
În consecință, ca un corolar,
alegeți cu mare atenție membrii
echipei de proiect a implementării
aplicației software. Rezistența la
schimbare este în codul nostru genetic
și este exacerbată atunci când acea
schimbare ne poate scoate din zona
noastră de confort. Membrii echipei
trebuie să fie, la rândul lor, cei mai
mari sponsori ai acestei schimbări.
În ceea ce privește leadership-ul proiectului de IMPLEMENTARE a aplicației software, este de evitat
a fi dat IT-iștilor. Implementarea trebuie coordonată de cineva din zona
operațională. Persoana respectivă
trebuie să beneficieze de întreaga viziune, atât a activității modelate prin
aplicația software, cât și a impactului
activității atât în amonte, cât și în aval,
pe supply chain.
Acolo unde se poate (și se
vrea!!), este de preferat ca maparea
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O schemă de proces arată cam așa:

noile condiții ale pieței (traduse prin redesenare procese care duc la modificări de setări).

Atenție!
Cu sau fără firma de consultanță,
CEA MAI IMPORTANTĂ IDEE este
că Pasul 6 din procesul de mapare
(REdesenarea proceselor), precum și
setările aplicației software să fie făcute
respectând principiile menționate la
Pasul 5, având permanent în cap următorul principiu:
„Modelați procesele după nevoile de business și de eficiență
operațională... NU modelați procesele după oameni/utilizatori!”.

proceselor DAR ȘI REDESENAREA
proceselor să fie făcută de un „ochi
străin”... adică o firmă de consultanță
care să facă parte și din echipa de
implementare a aplicației software.
„Ochiul străin” va vedea mult mai ușor
redundanțele, risipa de resurse, tiparele „așa am făcut întotdeauna”, care
sunt frâne în schimbare etc.

Când faceți maparea proceselor, gândiți-vă întotdeauna că implementați acel software pentru un timp
mai îndelungat, iar piața este veșnic
în schimbare și e bine să setați architectural acel software, astfel încât
să vă permită, în viitor, schimbări și
dezvoltări ușor de făcut, pe baza
cărora să vă puteți adapta aplicația la

Modelarea proceselor după oameni duce, FĂRĂ EXCEPȚII, la:
CREȘTEREA ineficienței
operaționale
frustrări în cadrul organizației
aducerea argumentului „V-am
spus eu că nu trebuia făcut” pe buzele
celor din companie care s-au împotrivit
schimbării.
Romeo DUMITRU
logistics manager Euroccoper
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Reinventarea proceselor,
în supply chain
Companiile și, chiar, industrii întregi au fost și sunt încă forțate
să își regândească și să își remodeleze lanțul de aprovizionare.
Iar viteza cu care s-a reușit realizarea comunicării online
a depășit imaginația noastră.

E

xistă scenarii și ipoteze despre
încheierea crizei dar, cu toate
acestea, un lucru este sigur –
va avea un impact major la nivel economic și financiar global, cu ramificații
care se vor resimți în lanțurile de aprovizionare globale, de la materiile prime, la produse finite.
Testul reinventării va fi trecut de
companiile care și-au construit planuri
de management al riscului, nu numai
în propria companie, ci împreună cu
partenerii din supply chainurile din
care fac parte.

Cum arătă
companiile care
reușesc să facă față
testului
Companiile care au mai multe surse de aprovizionare din mai
multe zone geografice.
Companiile care nu sunt foarte influențate de factorii de risc sunt cele
care nu și-au pus ouăle în același coș
și și-au diversificat lanțurile de aprovizionare din perspectivă geografică, de
la furnizori locali, la furnizori îndepărtați,
pentru a reduce riscurile din orice țară
sau regiune. Un exemplu pentru brandurile proprii este acela că un articol provine de la mai mulți furnizori. Produsele
cheie și materiile prime strategice sunt
de proveniență diferită, cu strategie de
stoc clară, bazată pe independența față
de furnizori, cu scopul protecției față de
perturbările din lanțul de aprovizionare.
Companii care sunt mai bine
pregătite decât altele.
Aceste companii au definit furnizori
cheie, cu care și-au construit relații puternice și au creat mecanisme și au pus
sisteme în funcțiune, pentru a oferi vizibilitate extinsă în supply chain, pentru
a înțelege mai bine riscurile și întreprinde acțiuni specifice bazate pe prioritățile
lor. În cazul lor, implementarea sistemelor informatice performante și integrarea cu sistemele partenerilor din supply
chain a devenit obiectiv strategic, reușind crearea acestei vizibilități în lanț.

Adriana
Pălășan

geografic, sau au furnizor unic pentru
produse cheie. Nu au vizibilitate suficientă asupra întregului supply chain,
pentru a identifica riscurile.
Cei care nu au sisteme informatice suficient de avansate pentru
a gestiona, în mod inteligent, stocurile
și a urmări evoluția acestora în timp.
Firmele din marile centre comerciale și din zonele aglomerate,
care au fost închise prin reglementări
și care au intrat pentru o perioadă în
zona forței majore, fără alt debușeu
decât vânzarea on-line. Și în acest
caz, dacă s-a investit strategic în dezvoltarea platformelor de vânzare, impactul a putut fi atenuat, într-o mai
mare sau mai mică măsură.

Ce ne-a învățat
această criză?
Din perspectiva forței de muncă:
Educați angajații asupra simptomelor și prevenirii COVID-19 și, în
general, asupra altor riscuri potențiale.
Mai bună disciplină în relația
cu ceilalți și respectarea regulilor impuse de companie și autorități.
Obligativitatea existenței unor
planuri de succesiune extinse pentru
managementul superior.

Instaurarea metodelor de lucru
flexibil în activitatea curentă.
Îmbunătățirea atenției asupra
planificării forței de muncă. Dezvoltarea de soluții pentru creșterea agilității
în cazul unui absenteism crescut.
Realizarea de investiții în sisteme informatice și hardware care să corespundă și desfășurarea activității la
distanță.
Din perspectiva furnizorilor:
Faceți cu atenție un audit și o
analiză a riscului furnizorilor de nivel 1.
Asigurați-vă că utilizați în mod
constant surse alternative de aprovizionare.
Realizați integrarea sistemelor
și vizibilitate cât mai extinsă în supply
chain (amonte și aval).
Realizați planuri de contingență pentru eventualele închideri ale fabricilor furnizorilor.
Din perspectiva operațiunilor interne:
Stabiliți politici clare de stoc și
sisteme inteligente de monitorizare în
timp real.
Realizați planuri de contingență pentru eventualele închideri ale fabricii/lor proprii.
Realizați planuri alternative
pentru logistica de distribuție și securizați capacitățile de producție, depozitare și transport.
Dezvoltați o organizare agilă
pentru producția/distribuția proprie.
Investiți în sisteme de previzionare și planificare a producției.
Stabiliți strategii de management al stocurilor.
Lanțurile de aprovizionare au
devenit extrem de sofisticate și vitale
pentru competitivitatea multor companii.
Adriana PĂLĂȘAN
managing partner Supply Chain
Management Center
și președinte ARILOG

Companii
în dificultate
Companii care s-au bazat pe
o singură zonă, din punct de vedere
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Pasageri
„Dacă vezi că vântul
devine uragan, lasă-te
la pământ.”
Proverb arab

PASAGERI

Scăderi majore, în zona
de transport persoane
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Numărul companiilor licențiate de ARR, la finalul anului 2020, pentru
transportul de persoane contra cost scăzuse cu 368, față de sfârșitul
lui 2019, ajungându-se la 3.283, față de 3.651, în urmă cu un an.
Iar aceasta în condițiile în care și pe parcursul anului 2019 un număr
important de cărăuși de persoane își închiseseră porțile.

P

andemia a afectat și segmentul celor care realizează transport de persoane în cont propriu, numărul lor diminuându-se, de
la 2.618 la finalul lui 2019, la 2.413 la
sfârșitul lui 2020. De menționat că, pe
parcursul anului 2019, această zonă
consemnase creșteri.
Parcul a scăzut și el, de la 32.936 de
unități, la 28.770. Puțin peste 500 dintre
vehiculele de transport persoane înregis-

trate au an de fabricație 2020, în situația în care 1.764 au fost produse în 2019.
Peste 4.778 dintre flotele
certificate pentru transport
persoane au sub 5 vehicule.
De menționat că peste 79% din
parcul total se află, deja, în proprietatea companiilor licențiate pentru
transport în interes propriu sau contra

cost, fără să facă obiectul unor contracte de leasing sau închiriere.
Cifra este motivată inclusiv prin
vechimea flotei, la nivel național. Un
număr de aproximativ 5.900 de autobuze au o vechime de până la 5 ani
(inclusiv) și circa 5.750 au între 5 și
10 ani, restul fiind mai vechi.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro
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Operatori
licențiati
de ARR
An

An

Nr.
operatori
4.986
5.462
5.932
6.151
6.148
6.269
5.696

2013
2014
2015
2016
2017
2018
ianuarie 2019
ianuarie 2020
ianuarie 2021

Nr.
autovehicule
22.063
23.499
27.425
28.503
30.835
31.079
32.046
32.936
28.770

Top 10 operatori de transport persoane
Denumire
SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI (STB)
MADCOM D.L.S.
GRUP ATYC
PITO TRANS
CT BUS
RATBV
LIVIO DARIO
TUR CENTO TRANS
COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI
TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS

Parc
1.316
342
324
294
213
213
195
191
158
151

Parc în funcție
de vechime
An
fabricație
1981-1990
1991-1996
1997-2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Nr.
autovehicule
134
741
2.421
879
988
1.124
1.079
1.218
1.736
2.022
3.466
712
542
618
1.036
1.167
1.153
1.793
1.115
960
1.535
1.764
529
14

PUBLICITATE

PASAGERI

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Parc licențiat
de ARR
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ANADOLU AUTOMOBIL ROM

Accent pe carburanți
alternativi
Anadolu Automobil Rom reprezintă, în România, mărcile Isuzu, Temsa,
Karsan și SOR, oferind nu doar o gamă largă de modele, ci și numeroase
variante de motorizări alternative, atât electrice, cât și CNG.

M

ulțumită varietății de branduri avute sub umbrela sa,
importatorul reușește să
acopere toate segmentele transportului de călători – autobuze și autocare, vehicule cu o varietate largă de dimensiuni, de la capacități mici, pornind
de la 6 m lungime și până la autobuze
articulate, de 18 m. Practic, Anadolu
Automobil Rom reușește să acopere
orice solicitare de transport – urbană,
interurbană și turistică.
Anul trecut, Anadolu Automobil
Rom a livrat 97 de autovehicule, autobuzele urbane ocupând, așa cum era
de așteptat, în această perioadă, o
poziție dominantă. De asemenea, este
remarcabil numărul mare de autobuze
electrice livrate – 75 de unități.
Distribuția pe mărci este:
Isuzu Citibus – 9 unități
Isuzu Citiport – 4 unități
Isuzu Novo Lux – 1 unități
Isuzu Novo Ultra – 2 unități
Karsan Atak electric –
14 unități
Karsan Jest – 6 unități
Karsan Jest electric –
16 unități
SOR EBN 9.5 – 10 unități
SOR NS 12 – 35 de unități.

Noutățile 2021
În acest an, Anadolu Automobil
Rom își întărește portofoliul de produse, prin trei noi modele, realizate de
Isuzu: Grand Toro (diesel), Kendo
(CNG) și NovoCiti Volt (electric).

NovoCiti Volt este un autobuz
100% electric, cu o lungime de 8 m
și o capacitate de 46 de pasageri. Motorul dezvoltă o putere de 255 kW și
un cuplu de 2.355 Nm. Capacitatea
bateriilor este de 211 kWh (opțional
269 kWh sau 142 kWh), asigurând o
autonomie de 300 km (350, respectiv
180, în variantele opționale de baterii).
În plus, este asigurată o garanție de
opt ani pentru baterii. Design modern,
lumini LED, uși generoase, cameră
pentru mers înapoi, aer condiționat,
podea coborâtă, sistem de monitorizare a stilului de condus – sunt câteva
dintre punctele forte ale autobuzului.
Isuzu Kendo este un autovehicul
construit pentru maximizarea eficienței. Pe de o parte, dimensiunile generoase asigură transportul unui număr
mare de pasageri, iar, pe de altă parte,

motorizarea CNG înseamnă reducerea costului cu carburantul. Kendo are
12,99 m lungime și poate transporta
până la 63 de pasageri pe scaune.
Motorul Cummins CNG are o cilindree
de 8.900 cmc și dezvoltă o putere maximă de 320 CP, precum și un cuplu
maxim de 1.356 Nm. Transmisia automată este ZF Ecolife. Suspensiile sunt
pneumatice față/spate. Vehiculul dispune de 5 butelii pentru gaz, a câte
304 l fiecare. Astfel, atinge o capacitate totală de 1.520 l. Cala pentru bagaje are un volum de 7,5 mc.
Cu o lungime de 8,5 m, modelul
Grand Toro este echipat cu un motor
diesel Cummins, cu o cilindree de
4.500 cmc. Acesta dezvoltă o putere
maximă de 210 CP și un cuplu maxim
de 850 Nm. Transmisia poate fi ZF
manuală, sau, opțional, se poate merge pe o transmisie automată Allison.
Suspensia față este pe arcuri parabolice din aliaj de oțel, iar pe spate
pneumatică. Sistemul de frânare pneumatic este pe discuri față/spate. Cala
de bagaje oferă un spațiu de 4,6 mc.
În ceea ce privește pasagerii, sunt disponibile mai multe configurații. Standard, Grand Toro dispune 35 de locuri
pe scaune + 1 scaun pentru însoțitor
de bord (+ un loc în picioare dacă se
optează pentru versiunea de clasa 2).
Opțional, există și configurația cu 37 de
locuri pe scaune + 6 în picioare.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Citaro Hybrid, în
topul preferințelor
Chiar dacă transportul de pasageri traversează o perioadă dificilă,
Mercedes-Benz România a înregistrat performanțe notabile, în 2020,
și are proiecte importante și în acest an. Am discutat cu Bogdan
Aldea, bus sales manager Mercedes-Benz România, despre rețeta
care a dus la aceste rezultate.
ZIUA CARGO: Cum ați
traversat anul 2020?
Bogdan Aldea: Având în vedere
dificultățile de la începutul anului, precum și restricțiile de circulație și transport generate de pandemia COVID-19,
2020 a fost o provocare pentru noi și
clienții, respectiv partenerii noștri. A
trebuit să ne reorganizăm exemplar,
pentru a compensa neplăcerile create
de criza sanitară, astfel încât derularea
contractelor să nu fie influențată, iar
clienții noștri să resimtă cât mai puțin

impactul pandemiei în derularea
contractelor. În ciuda acestor condiții,
anul trecut am finalizat o serie de proiecte importante, astfel că ne putem
mândri cu rezultate extraordinare
pentru divizia Bus în România.
Ne puteți oferi detalii
legate de contractul
pentru București?
Încă de la pregătirea documentației, oferta pentru PMB a reprezentat
o mare provocare pentru noi, nu nu-

mai datorită complexității tehnice a
produsului ofertat (130 de unități
Mercedes-Benz Citaro Hybrid), dar și
prin pachetul de servicii complementar
acestuia.
Este un contract prin
care toate grijile
operatorului sunt preluate
și gestionate de către
compania noastră –
Mercedes-Benz Trucks
& Buses România.
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scăderea emisiilor, le oferă partenerilor
noștri o rentabilitate excelentă pe termen
lung.

Pentru a crește calitatea serviciilor,
precum și pentru scurtarea timpului
de imobilizare, ne organizăm logistic,
la fiecare punct de operare a vehiculelor, ceea ce reprezintă o facilitate
excelentă pentru partenerii noștri.
Bogdan
Aldea

În acest sens, am înființat un atelier de service la sediul utilizatorului,
care beneficiază de toate echipamentele și dotările necesare, personal bine
instruit, precum și un stoc de piese și
consumabile, pentru a reduce pe cât
de mult posibil, timpul de staționare/imobilizare a autobuzelor. Această
organizare va oferi clientului certitudinea că, pe parcursul viitorilor opt ani
de colaborare, activitatea se va desfășura la cel mai înalt nivel de profesionalism.
Sunt și alte contracte
câștigate în România?
Așa cum am menționat anterior,
anul trecut, s-a concretizat o serie de
proiecte la care am lucrat în ultima
perioadă, astfel încât am încheiat 2020
cu aproximativ 200 de unități vândute,
mare parte dintre acestea fiind autobuze urbane, achiziționate de operatori de transport, în urma unor licitații
publice.
Mare parte dintre solicitările primite, în ceea ce privește autobuzele de
transport urban, se îndreaptă către soluții
cu poluare redusă, ceea ce este de
apreciat. De departe, autobuzul Citaro
Hybrid este în topul preferințelor clienților
noștri, oferind aceeași fiabilitate și costuri
scăzute de operare consacrate de
modelul Citaro, coloana vertebrală a
rețelei de transport din Europa, din care
s-au vândut aproape 60.000 de unități.
Desigur, Citaro Hybrid, cu ale sale efecte
benefice majore în ceea ce privește

Cum vedeți anul 2021,
în România? Dar la nivel
global?
Deși efectele pandemiei sunt resimțite în continuare, considerăm că
2021 va fi un an de revenire economică și susținem această afirmație
având în gând o serie de proiecte planificate, care nu au fost concretizate
în 2020, însă așteptate să producă
efecte în acest an.
Aveți o estimare legată de
numărul de unități ce va
face obiectul licitațiilor,
în 2021?
Având în vedere interesul crescut
pentru schimbarea și modernizarea
parcurilor, cu vehicule ce beneficiază
de o tehnologie puțin poluantă, precum și faptul că proiectele de finanțare
europeană sunt în derulare, în continuare, estimăm aceeași tendință și în
2021 și mizăm pe un interes crescut
al operatorilor de transport pentru autobuzele noastre urbane, care și-au
dovedit, deja, fiabilitatea și rentabilitatea generală.
Care este abordarea
Mercedes-Benz față de
carburanții alternativi?
Este clar că viitorul aparține vehiculelor cu poluare zero, referindu-ne, aici,
la cele electrice. În acest sens, modelul
Mercedes-Benz eCitaro este într-o continuă perfecționare, pentru a oferi
clienților noștri o autonomie crescută și
o capacitate maximă de transport.

Am ajuns, deja, la a
doua generație de
acumulatori și, cu siguranță,
nu ne oprim aici.
Tot în portofoliul de autobuze urbane, regăsim și vehiculele propulsate cu
hidrogen, tehnologia fuel cell. Acestea
oferă aceleași avantaje ca și autobuzele
convenționale, în ceea ce privește
capacitatea de transport și autonomia.

Care sunt principalele
modele Mercedes-Benz
care considerați că se
potrivesc pieței
românești?
Clienții noștri apreciază calitățile
și versatilitatea autocarelor noastre
pe distanțe scurte și avem în minte,
aici, modelul Intouro, proaspăt relansat
și modernizat. La capitolul transport
internațional, oferta este și mai bogată:
Mercedes-Benz Tourismo și autocarele din portofoliul Setra și-au dovedit
deja eficiența, randamentul, fiabilitatea
și costurile reduse de operare, la numeroase companii de transport românești, dar mai ales confortul și siguranța oferite pasagerilor.
În ceea ce privește transportul
public, autobuzele urbane MercedesBenz Citaro cred că nu mai au nevoie
de nicio prezentare, susținând deja
transportul călătorilor în mai toate
orașele importante din Europa. Chiar
și în București, anul trecut, câteva dintre unitățile comandate de Regia de
Transport, în 2008, au atins o bornă
importantă – peste un milion de kilometri, fiind în continuare active în parcul operatorului.

PASAGERI

Majoritatea ofertelor a fost
însoțită și de un pachet postvânzare generos, ce include
nu doar servicii de garanție
extinsă, dar și servicii de
întreținere și mentenanță.

De altfel, pe lângă tehnologiile de
viitor pe care le propunem, Daimler
Buses are deja în paleta de produse
sisteme de propulsie ecologice, cum
ar fi, de exemplu, autobuzele dieselhibrid sau cu propulsie cu gaz natural
comprimat (CNG).

Fiabilitatea vehiculelor
Mercedes-Benz este
incontestabilă, iar acum,
prin modelul Mercedes-Benz
Citaro Hybrid, putem oferi
un autobuz urban complet,
cu calități tehnice
remarcabile și un efect
pozitiv asupra
protejării mediului
înconjurător, o soluție ideală
până la consolidarea
infrastructurii necesare
introducerii vehiculelor
electrice.
Cum vedeți celelalte
segmente de transport –
turistic și regional?
Având în vedere faptul că 2020 a
fost un an în care operatorii din segmentul turistic au fost mai reticenți în
ceea ce privește investițiile noi și ținând cont de deblocarea transportului
internațional, considerăm că, în anul
2021, transportul turistic și cel regional
vor reveni în actualitate.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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OTOKAR

PASAGERI

Soluții complete

82

Producătorul turc oferă soluții pentru orice nevoie de transport –
autobuze solo și articulate, cu motorizări diesel, gaz sau electrice,
vehicule interurbane cu capacitate medie și mare, precum și
autocare turistice.

T

ransportul urban este foarte
bine acoperit de Otokar, atât
din punct de vedere al dimensiunilor autovehiculelor și, implicit, al
capacităților de transport, cât și al motorizărilor disponibile.
Gama este deschisă de Navigo C,
cu o lungime de 7,72 m și o capacitate de până la 46 pasageri, fiind echipat cu un motor Cummins de 180 CP.
Agilo C poate transporta până la 63
de pasageri, având o lungime de 8,38
m și un motor Cummins de 145 CP.
Vectio C poate fi livrat în două variante de lungime, de 9,26 și 10,10 m.
Poate transporta până la 78 de pasageri și are un motor Cummins de
280 CP. Autobuzul este echipat cu o
transmisie automată Voith Diwa.
Kent C este cel mai cunoscut model, având 12 m lungime, în variante
de motorizare diesel, gaz și electric.
e-Kent C (varianta electrică) este
echipat cu axă electrică ZF AVE 130,
cele două motoare electrice dezvoltă
împreună 240 kW. Pachetul de baterii
este disponibil în 3 alternative diferite,
de 6, 8 și 10 module, ce au o capacitate de 210, 280 și respectiv 350 kWh.
Autonomia maximă variază de la o
configurație la alta, în funcție de configurația bateriilor selectate, dar depășește, în medie, 300 km, conform testelor SORT efectuate. Având o unitate
performantă de management al bateriilor și al sistemului de răcire pe bază
de lichid, autobuzul poate fi operat fără
probleme pe o plajă largă de temperaturi. Capacitatea maximă de transport poate ajunge până la 100 de
persoane, asta în funcție de configu-

rația bateriilor, a echipamentelor auxiliare și a reglementărilor cu privire la
masa maxim autorizată din țara unde
sunt operate.
Kent CNG, pe gaz natural comprimat, este disponibil în versiunile de 12
și 18 m lungime, fiind propulsat de un
motor Cummins, ce dezvoltă 320 CP.
Kent C cu motorizare diesel este,
de asemenea, disponibil în cele trei
variante de lungime: 10,8 m, 12 m,
respectiv 18 m. Astfel, capacitatea de
transport poate ajunge la 164 de pasageri. Motorizarea poate fi Cummins
de 300 CP sau, în cazul modelului articulat, DAF MX 11 ce dezvoltă 369 CP.

Transport interurban
Și la acest segment Otokar oferă
o gamă largă de produse, cu vehicule
de la 7,8 m lungime și până la 13,26 m
lungime și capacități de transport de
la 37, la 63 pasageri.
În urmă cu un an a fost prezentată
și versiunea cu intrare joasă, Kent U
LE, care poate fi folosită cu succes
pe rutele suburbane. Aceasta are
12,2 m lungime și o capacitate de
transport de până la 73 de pasageri;
este propulsată de motorul Cummins
de 6,7 l și 300 CP, în tandem cu transmisia ZF Ecolife.
Gama interurbană este completată
de modelele: 7,8-8,5 m Navigo U, 9 m
Vectio U LE și Vectio U, 12-13 m
Territo U și Territo U SHD (versiunea

cu facelift a Territo U) și 12,2 m Kent
U LE.

Transport Turistic
Pentru cursele turistice, Otokar
propune modelele Mega și Ulyso T.
Probabil cel mai potrivit pentru piața
românească este modelul de capacitate
medie Mega, de 8,5 m lungime – o soluție eficientă și economică pentru transport interurban, curse de convenție,
precum și scurte excursii. Vehiculul are
35+1 locuri și este propulsat de un
motor Cummins de 4,5 l, ce dezvoltă
180 CP. Transmisia este manuală,
Eaton, cu 6+1 trepte, iar suspensia este
asigurată prin arcuri parabolice pe
puntea față și perne de aer pe spate.
Opțional se pot comanda cutia de viteze
automată și retarderul Telma. Mega
oferă, în echiparea standard, geamuri
duble, frigider, sistem audio-video,
monitor LCD, încălzire auxiliară și
agregat de aer condiționat de 18 kW.
Cu o lungime de 10,1 m, Ulyso T
oferă o capacitate de până la 43 de
locuri și dispune de un motor Cummins
de 320 CP.
Oferta de vehicule este completată
de servicii post-vânzare în toată țara.
Pe lângă atelierul de reparații din
București, Otokar dispune de o rețea
de 13 service-uri partenere.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Lupta pentru
supraviețuire
Presiunea asupra transportatorilor a crescut continuu și, până în
septembrie, deja foarte multe firme au redus activitatea sau chiar
au tras mașinile pe dreapta.

P

ractic, în toamna anului 2020,
s-a intrat într-o perioadă de
criză profundă.
Transportul internațional a fost
la pământ, din start. Probabil, a fost
cel mai afectat dintre toate segmentele
de transport de persoane. A existat o
scurtă perioadă de revenire, dar apoi
situația s-a degradat, devenind asemănătoarea cu perioada de lockdown,
când, din cauza restricțiilor, lumea a
fost în imposibilitatea de a mai călători.

Daniel
Micu

foarte mici, pe unele curse de convenție.
Au fost și operatori care au mers
strict în litera legii, construind paravane pentru șoferi. În rest, au transportat
pasageri la capacitatea vehiculului.
Acolo unde beneficiarii au acceptat
acest lucru, situația a fost salvată.

În ultimele șase luni ale lui
2020, transportul internațional
a funcționat la 20% față de
anul 2019.
Totodată, sezonul de vară nu a
adus nimic bun pentru operatorii de
chartere, care nu au avut clienți pentru
destinații precum Bulgaria sau Grecia
– surse tradițional bune de venit
pentru perioada verii.
Iar transportul internațional a rămas într-o situație dezastruoasă și
după perioada sărbătorilor de iarnă.
Transportul interjudețean a mers
la o capacitate foarte redusă. Doar
cursele cele mai importante, care leagă orașele mari, sau care leagă orașele importante de București au mers
mai bine, însă și acolo s-a simțit din
plin lipsa studenților, care constituie
o componentă foarte importantă pentru transportul interjudețean.
La transportul județean, problemele sunt similare, cu un flux de pasageri diminuat la 50% (doar în cazurile
fericite s-a ajuns la 60%) față de 2019.
Astfel, și aici au fost curse suspendate
și grafice de circulație modificate. Iar
numărul mic de pasageri a dus la o
reducere importantă a veniturilor.
Peste tot s-a simțit
lipsa pasagerilor
și, implicit, lipsa
încasărilor; de aici,
au apărut presiuni
asupra costurilor
și în special asupra salariilor.

84

Redresarea ar putea avea loc în
toamnă – începe noul an școlar,
crește numărul persoanelor
imunizate și se mai diminuează
teama de infectare.

Pirateria a explodat

Foarte multe firme au renunțat la
șoferi. Dacă, în primăvara anului trecut, piața forței de muncă era pustie,
în cazul șoferilor, în toamnă deja puteai face angajări, însă puține firme
aveau nevoie de șoferi suplimentari.
Cursele regulate speciale au fost
singurele care au permis operatorilor
de transport să supraviețuiască în condiții mai bune, dar și aici a existat o
presiune mare din partea majorității
beneficiarilor.
S-a insistat pe reducerea numărului de pasageri transportați cu un vehicul (un loc liber lângă fiecare pasager), ceea ce, practic, înseamnă
reducerea la jumătate a capacității de
transport.
Au fost negocieri destul de dure
între beneficiari și transportatori, pentru că și companiile-clienți au simțit
din plin șocul pandemiei și nu erau
dispuse să plătească dublu sau măcar
75% în plus pentru creșterea numărului de vehicule necesare pentru
transportul angajaților.
Au fost operatori care, efectiv, nu
au avut de unde să mai scadă tarifele,
pentru că s-a mers și înainte pe cotații

Aici, situația este delicată de ani
de zile și măsurile care s-au luat au
fost unele punctuale, pe o zi-două,
după care „pirații” au revenit la vechile
obiceiuri.
În zonele peri urbane din jurul
marilor orașe, sunt „pirați” cu mașini
de 8+1 locuri, care merg în fața autobuzelor ce operează pe cursele regulate, mai ales pe cursele județene.
În ultima perioadă, inclusiv cei
care făceau transport
internațional cu vehicule de
8+1 locuri s-au reprofilat
(din cauza restricțiilor apărute
la trecerea granițelor) pe
transportul național suburban,
crescând și mai mult
„pirateria”.
Reacția autorităților a fost mai slabă decât se așteptau operatorii, iar
efectele pirateriei sunt resimțite în foarte multe județe. „Pirații” se adaptează
repede la realitățile pieței, având și
mijloace de transport mici – 8+1 locuri.
Pentru operatorii licențiați... nu te
poți adapta la o situație în care transContextul actual impune o
prelungire până în 2023 a
valabilității licențelor de traseu
județene.
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Autoritățile ar trebui să se
concentreze pe protejarea celor
care lucrează legal. Ar fi cea mai
benefică măsură pentru operatorii
de transport la momentul actual,
pentru că „pirateria” este în
dezvoltare și afectează foarte mult
veniturile, care, în mod normal,
ar fi încasate de operatorii de
transport.

porți 5 călători cu un autovehicul de
30 sau 50 de locuri.
Sistemul de transport regulat la nivel
național este clar depășit, în acest
moment, și este blocat din cauza
„obiceiurilor” de la precedentele licitații,
când s-a plecat de la niște situații care
nu aveau nimic în comun cu realitatea.
Sunt foarte multe trasee pentru care
autorizația prevede că trebuie să se
circule cu autobuz de 28 de locuri, dar
de fapt ai putea face față cu un microbuz de 19 locuri. De asemenea, sunt
curse cu frecvențe foarte mari, care
nu-și mai au justificarea sub nicio formă.
Pasagerul s-a obișnuit, de ani de
zile, cu curse la 10-15 minute, una după
cealaltă. Acum, când ești forțat de
împrejurări să scazi frecvența la o cursă
pe oră, este clar că apar nemulțumiri.
Pirații speculează aceste probleme, iar transportatorii ajung să facă
curse cu 2-3 pasageri (eventual abonați), ceea ce înseamnă, la final, pierderi importante.
Trebuie să mai adăugăm aici substanțele dezinfectante și pregătirea
specială a autovehiculelor în contextul
pandemiei – paravane montate în spatele șoferului, măști etc. Au fost costuri
care s-au adăugat într-o perioadă în
care veniturile au scăzut constant și
abrupt.

Problema gratuității
pentru elevi
Chiar dacă școlile se redeschid,
acest lucru se face cu o anumită teamă și nu pentru toate clasele. În mod
tradițional, pasagerii pentru cursele
județene sunt elevii de gimnaziu și de
liceu și, astfel, începerea școlilor nu
va aduce un plus important operatorilor de transport.
De asemenea, ne lovim din nou de
problema abonamentelor la elevi, care
nu a fost rezolvată și nici nu știm cum
și când se va rezolva. Sigur, a fost o
perioadă de acalmie, în condițiile în
care cursurile școlilor au fost suspendate.
Mai mult decât atât, avem și legarea decontărilor de prezența la cursuri
a elevilor. Nu cred că este rolul operatorilor să urmărească dacă elevii pe
care îi transportă se duc sau nu la
școală. Alături de perspectivele necla-
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re privind termenul în care recuperezi
banii... discutăm de alte sume pe care
operatorii trebuie să le disponibilizeze,
într-o perioadă atât de dificilă.

Toate facilitățile
trebuie folosite
Facilitățile legate de timpul redus
de lucru (Kurzarbeit) pot fi utilizate în
această perioadă, inclusiv pentru șoferi, acolo unde s-a redus numărul de
curse.
Accesarea granturilor a fost, de
asemenea, o gură de oxigen pentru
multe firme. Banii au fost utilizați în
mare parte pentru achitarea restanțelor acumulate în ultima perioadă –
furnizori și bugetul de stat.
Astfel, veniturile au putut fi canalizate pe plata salariilor pentru păstrarea angajaților, în speranța că situația se va redresa cât mai curând. Banii
au venit mai târziu decât se așteptau
operatorii, dar este foarte bine că au
venit.
Reluarea plății ratelor reprezintă
o altă lovitură pentru firmele de transport. Au fost nouă luni de liniște și
acum trebuie să ne gândim bine cum
putem acoperi și aceste rate.
Au fost situații în care s-au obținut
eșalonări, acolo unde băncile și societățile de leasing au manifestat deschidere. Însă este greu de anticipat
în ce măsură acest lucru se va generaliza.

Conservarea –
scopul principal
Singura opțiune astăzi este să
conservăm cât mai bine ceea ce
avem.
Măsuri de luat în calcul:
Reducerea la maximum a
costurilor.
Optimizarea curselor pe trasee, chiar cu riscul de a crea nemulțumiri în rândul pasagerilor și a primăriilor.
Sunt primării care fac presiuni asupra transportatorilor să nu mai suspende curse. Însă toată lumea trebuie să
înțeleagă că discutăm de o activitate
comercială și, chiar dacă nu ne aștepDacă economia se repornește și
se deschid și școlile, este posibil
ca transportul județean să iasă
primul din criză, urmat de
transportul interjudețean, ajutat și
de deplasarea studenților. Ultimul
segment care își va reveni va fi
transportul internațional, mai ales
că și companiile aeriene sunt în
criză și este de așteptat ca acestea
să apeleze la prețuri promoționale
și oferte speciale, având, totodată,
avantajul vitezei de deplasare.

tăm la profit în această perioadă, nici
pierderile nu pot fi susținute.
Pentru optimizarea curselor, trebuie să ținem cont, în primul rând, de
părerea șoferilor. Mai ales pe traseele
județene, ei cunosc foarte bine călătorii. Când un șofer face un traseu de
peste 10 ani, deja știe pe toată lumea
care călătorește cu el și atitudinea șoferului este deosebit de importantă.
Șoferul poate să explice
pasagerilor situația și chiar
să stabilească, împreună cu
aceștia, într-o anumită
măsură, adaptarea
programului.
Comunicarea șoferilor cu pasagerii
este esențială și trebuie să încurajăm
comunicarea acestora cu călătorii și cu
conducerea societății. Este un lanț în
care șoferii sunt cei care asigură transmiterea informației dintr-o parte în alta.
Managementul ar trebui că ofere
impiegaților și șefilor de coloană informațiile, pe care să le împărtășească
șoferilor. Aceștia din urmă trebuie conștientizați asupra aspectelor generate
de criză, să le transmită pasagerilor
și să preia feedback de la aceștia.
Traseele trebuie evaluate săptămânal.
Evaluarea săptămânală este cea
mai elocventă, pentru că sunt variații
importante în funcție de ziua săptămânii.
Venitul per kilometru raportat la
costul per kilometru este cel mai bun
indicator. Bineînțeles, este important
să ai la dispoziție soluții IT care să îți
ofere date precise.
În funcție de profitabilitatea
fiecărei curse, stabilim pașii
care trebuie făcuți.
Reducerea frecvenței curselor și
stabilirea orelor la care cursele rămase
sunt operate se va realiza în funcție
de fluxul pasagerilor. Scopul principal
este păstrarea unei încărcări cât mai
bune a mașinilor.
Majoritatea firmelor se află într-o
situație limită și, acum, se iau măsuri
de la o săptămână la alta pentru creșterea șanselor de supraviețuire. Iar
starea de incertitudine va continua,
probabil, în următoarele șase luni. Iar
apoi... Depinde de flexibilitatea fiecăruia și de capacitatea de a mobiliza
pe cei din jur – șoferi, clienți, pasageri
– pentru a repune afacerea pe roți la
volumele normale, imediat ce acest
lucru va fi posibil. Practic, o luăm iarăși
de la zero.
Daniel MICU
consultant transporturi
dmcibinconsulting@gmail.com
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Noutăți fiscale,
în 2021
Multe dintre ajutoarele de stat acordate, anul trecut, companiilor
și PFA afectate de pandemia COVID-19 au fost păstrate de Guvern
și pentru prima jumătate a anului 2021. Prin Ordonanța de Urgență
226, publicată în Monitorul Oficial, pe 31 decembrie 2020,
s-au prelungit termene și s-au operat modificări în domeniul
fiscal-bugetar, în privința eșalonării simplificate, amnistiei fiscale,
restructurării financiare, rambursării TVA etc.
toriul altor state. Sumele nu se cumudemnizația este de 75% din salariul
Termene prorogate
Până la 31 martie 2021, inclusiv – pentru anularea dobânzilor
și penalităților aferente obligațiilor
fiscale principale, pentru contribuabilii cu datorii la buget pe 31 martie
2020.
Până la 31 martie 2021 – amnistia fiscală la penalități (OUG
69/2020).
Până la 31 martie 2021, eșalonarea simplificată a datoriilor persoanelor fizice și firmelor, sub sancțiunea decăderii. La cerere, debitorul
poate anexa graficul de eșalonare, cuprinzând cuantumul propus al ratelor
de eșalonare.
Până la 15 martie, inclusiv,
pentru depunerea declarației unice
privind impozitul pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoane fizice.
Până la 31 martie, pentru
rambursarea TVA, cu control ulterior.
Până la 25 mai, inclusiv,
pentru plata impozitului pe venit și
a contribuțiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice.
Până la 25 mai, inclusiv, termenul prevăzut pentru depunerea
formularului 230, „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la
3,5% din impozitul anual datorat”.
Până la 31 decembrie 2021,
termenul privind dotarea cu aparate
de marcat electronice.
Șomajul tehnic subvenționat (OUG 30/2020, OUG 120/2020).
În toate domeniile de activitate cu
restricții pentru afaceri, din cauza pandemiei (inclusiv la angajatorii cu activitatea suspendată din cauza infectărilor cu coronavirus), statul continuă să
subvenționeze, la cerere, indemnizațiile de șomaj tehnic plătite de angajatori salariaților suspendați. Banii se
cer lunar, pentru luna anterioară. In-

brut al angajatului suspendat, însă
statul acoperă cel mult 75% din câștigul salarial mediu brut pe 2020, adică
maximum 4.072 de lei.
Indemnizația pentru PFA-urile
și alți profesioniști cu activitate întreruptă (OUG 30/2020): ajutorul este
de 75% din câștigul salarial mediu
brut pe 2020, adică maximum 4.072
de lei.
Indemnizația pentru PFA-urile cu
activitate redusă (OUG 132/2020)
este de 41,5% din câștigul salarial mediu brut pe 2020, adică 2.253 de lei.
Decontarea parțială a salariilor anumitor șomeri angajați
(OUG 220/2020): angajatorii primesc,
timp de 12 luni, 50%, dar nu mai mult
de 2.500 de lei/lună, din salariul unor
persoane din 3 categorii pe care le
încadrează în muncă, în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2021, pe o perioadă
nedeterminată, cu normă întreagă, cu
obligația menținerii contractului minimum 12 luni (ajutor stabilit inițial prin
OUG 92/2020). Beneficiarii sunt cei
cu vârsta de peste 50 de ani, rămași
fără serviciu din motive neimputabile
lor, în perioada stării de urgență sau
de alertă; șomerii între 16 și 29 de
ani; românii din aceleași categorii de
vârstă, concediați din motive neimputabile lor, de angajatorii străini, pe teriLegea 269/2020 prevede că
angajatorii nu plătesc impozit
pe venit și contribuții sociale
pentru sumele în limita unui
plafon lunar de 400 de lei,
acordate angajaților care
desfășoară telemuncă, în scopul
susținerii cheltuielilor cu utilitățile
la locul în care aceștia își
desfășoară activitatea, precum
electricitate, încălzire, apă și
abonamentul de date, dar și
achiziția mobilierului și a
echipamentelor de birou.

lează, pentru același angajat, cu subvențiile acordate angajatorilor care au
încheiat contracte sau convenții cu
AJOFM.
Kurzarbeit (modificare OUG
132/2020): este accesibil la reducerea
cu până la 50% din programul de lucru, în starea de alertă, iar ajutorul statului este o indemnizație acordată în
plus față de salariul redus deja plătit de
angajator – angajatorul suportă cel puțin 50% din salariile întregi ale lucrătorilor săi, iar statul, 75% din diferența
dintre salariile întregi și salariile reduse.
Decontarea parțială a salariaților
sezonieri: pentru trei luni la alegere,
pentru salariații angajați cel mult trei
luni, angajatorii pot cere decontarea
a 41,5% din salariul brut, dar maximum 41,5% din câștigul salarial mediu
brut pe 2020, adică 2.253 de lei.
Decontarea parțială a remunerațiilor zilierilor din domeniile cu restricții: se acordă de la bugetul de stat
35% din remunerația cuvenită zilei de
muncă, dacă aceștia își desfășoară
activitatea în unul dintre domeniile prevăzute la art. 13 din Legea 52/2011,
pentru o perioadă de trei luni, la alegerea beneficiarului de lucrări, dar nu
mai târziu de 30 iunie 2021.
Până la 30 iunie 2021, se
continuă decontarea sumei de
2.253 de lei reprezentând 41,5% din
salariul acordat angajaților care încheie contracte individuale de muncă
pe perioadă determinată de până la
3 luni, la alegerea angajatorului. Banii
provin din bugetul asigurărilor pentru
șomaj, pentru o perioadă de lucru de
8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5%
din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2020, nr.
6/2020, aferent perioadei lucrate.
Începând cu 1 ianuarie 2021,
timp de 90 de zile, sectorul HoReCa
nu mai datorează impozit specific.
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putea fi scăzute din impozitul pe profit
datorat, în limita a maxim 1.500 de
lei/lună pentru fiecare copil.

TVA

Altele

Alexandru Nazare – ministrul Finanțelor și premierul Florin Cîțu

Reduceri de impozite: 2% în
cazul în care capitalul propriu contabil,
prezentat în situațiile financiare anuale, respectiv în raportările contabile anuale pentru sediile permanente ale
persoanelor juridice rezidente în state
aparținând Spațiului Economic European, în anul pentru care datorează
impozitul, este pozitiv. Pentru contribuabilii care au obligația constituirii
capitalului social, capitalul propriu contabil trebuie să îndeplinească, concomitent, condiția de a fi la nivelul unei
valori cel puțin egale cu jumătate din
capitalul social subscris.
Dacă înregistrează o creștere anuală a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul
față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent și îndeplinește concomitent condiția prevăzută mai
sus, reducerile au următoarele valori:
5% – la creștere de până la 5%, inclusiv; 6% – la creștere de peste 5% și
până la 10%, inclusiv; 7% – la creștere
de până la 10% și până la 15%, inclusiv; 8% – la creștere de peste 15%
și până la 20%, inclusiv; 9% – la creștere de peste 20% și până la 25% inclusiv; 10% – la creștere de peste 25%.
Ajustările pentru deprecierea creanțelor devin integral deductibile, fiind eliminat pragul de 30%.
Planuri de motivare și retenție
a personalului, prin acțiuni de tip
Stock option plan.
Consolidarea fiscală la nivel
de grup – va permite societăților din
același grup fiscal să compenseze
profiturile cu pierderile, urmând să plătească impozit doar pe diferență.

Avantajul sub forma utilizării
în scop personal a vehiculelor devine neimpozabil și scutit de contribuții sociale și pentru angajații microîntreprinderilor sau al societăților care
datorează impozitul specific unor activități, fără alte condiționări.
Toate tichetele cadou acordate de o societate unor persoane fizice care nu sunt într-o relație generatoare de venituri salariale cu aceasta
sunt venituri din alte surse și subiect
de doar 10% impozit pe venit.

Scutiri
de taxe
Se exceptează de la impozitul
pe venit și contribuții costurile suportate de angajatori cu testarea epidemiologică și/sau vaccinarea angajaților.
Se exceptează de la plata
contribuțiilor sociale sumele plătite
de angajator pentru educația timpurie a copiilor angajaților. Aceste
cheltuieli nu vor fi deductibile din perspectiva impozitului pe profit, dar vor

Salariul minim,
majorat
Salariul minim brut pe țară
garantat în plată pe economie a
fost majorat, de la 1 ianuarie 2021,
la 2.300 de lei (3%). Pentru
angajații cu studii superioare,
salariul de bază minim, care nu
include sporuri și alte adaosuri,
se menține la suma de 2.350 de lei
lunar.

Încetarea procedurii fiscale
ori de câte ori există suspiciuni de
ordin penal referitoare la probe încă
din faza inspecției fiscale și sesizarea
organelor penale spre a efectua cercetări, fiind reglementate în mod echilibrat și mecanismele corespunzătoare
de protecție a intereselor contribuabilului și ale organelor fiscale.
Competența de soluționare
a contestațiilor a trecut din subordinea ANAF, în cea a Ministerului Finanțelor Publice.
S-au introdus patru noi cazuri
de nulitate a actului administrativ
fiscal, pentru situațiile în care organul
fiscal nu respectă reglementările legale: prezentarea motivelor pentru care
nu iau în considerare acte administrative/hotărâri judecătorești ce privesc
același tip de problemă pentru contribuabilul în cauză; nu sunt respectare
indicațiile organului de soluționare a
contestației la refacerea inspecției fiscale; emiterea unui act la finalizarea
inspecției fiscale, dacă a fost depășit
dublul termenului legal de derulare a
acesteia); emiterea unui act administrativ la finalul inspecției fiscale, deși
s-au constatat indiciile unei infracțiuni
pentru care se formulează sesizare
penală.
Posibilitatea reexaminării deciziei de soluționare a contestației, la
cererea contribuabilului, dacă apare
un precedent pozitiv – o decizie contrară emisă de Curtea Justiție a UE,
o decizie contrară a Înaltei Curți de
Casație și Justiție sau se descoperă
alte fapte, împrejurări care nu erau
cunoscute la data la care se efectuat
inspecția fiscală.
În cazul în care din regularizarea anuală a dividendelor plătite ca
urmare a distribuirii parțiale în cursul
anului rezultă sume de restituit de la
buget, plătitorul de dividende depune
la organul fiscal o declarație de regularizare cerere de restituire.
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Se poate recupera TVA plătită
la buget pentru facturile mai vechi de
un an, neîncasate de la persoane
fizice.
Se poate desemna un reprezentant fiscal autorizat pentru obligațiile de TVA de către persoanele neînregistrate în scopuri de TVA în
România.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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SFATUL AVOCATULUI

Diurna – veșnica
problemă sau o
problemă veșnică?
Sunt multe de spus privind diurna, iar, în rândurile ce urmează,
vom încerca să punctăm câteva aspecte pe care fiecare
transportator trebuie să le aibă în vedere, atunci când se gândește
că va acorda sau că trebuie să acorde „diurnă” conducătorilor
auto angajați ai societății.

P

rincipalul act care reglementează diurna în legislația națională este Hotărârea Guvernului 518/1995 privind unele drepturi
și obligații ale personalului român trimis în străinătate, pentru îndeplinirea
unor misiuni cu caracter temporar. În
acest act normativ cu trecut glorios,
prezent incert și viitor nesigur, la art.
17 este înserată o recomandare și o
atenționare fiscală.
„Art. 17 (1) Se recomandă agenților economici(...) să aplice în mod
corespunzător prevederile prezentei
hotărâri. (2) În situația în care persoanele juridice prevăzute la alin. (1) acordă drepturi superioare, cheltuielile
efectuate cu această destinație, care
se au în vedere la calcularea profitului
impozabil, nu pot depăși pe cele cuvenite personalului respectiv, în limitele

George
Iacob-Anca

și în condițiile stabilite prin prezenta
hotărâre.”
Tot în acest act normativ intern, la
art. 5 alin. (1) lit. a), este definită noțiunea de diurnă, aceasta fiind: „o sumă
zilnică, în vederea acoperirii cheltuielilor de hrană, a celor mărunte uzuale,
precum și a costului transportului în
interiorul localității în care își desfășoară activitatea”. În același articol,
găsim și ceea ce înseamnă cazare,
respectiv la alin 1 lit. b): „o sumă zilnică, denumită în continuare indemnizație de cazare, în limita căreia personalul trebuie să își acopere cheltuielile
de cazare. Prin cheltuieli de cazare
se înțeleg, pe lângă tarifele sau chiria
plătite, și eventualele taxe obligatorii
pe plan local, precum și costul micului
dejun, atunci când acesta este inclus
în tarif.”
Observăm că între
noțiunea de „diurnă”
și cea de
„cazare/indemnizație
de cazare” există
o diferențiere clară.
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Cât timp legiuitorul român nu
a înțeles să actualizeze
HG 518/1995 toți cei care
aplică legea sunt pasibili de
aplicarea acesteia într-o formă
neactuală, depășită și
contrară nevoilor economice
prezente.

Este de remarcat că au fost scutiți de
la plată (au beneficiat de „amnistie fiscală”) doar cei care nu au plătit sumele
stabilite în plus de organele fiscale
până la data intrării în vigoare a Legii
209/2015.

Dacă acordă diurnă,
angajatorul român nu îi mai
poate deconta angajatului alte
cheltuieli pentru masă sau
transport.

La nivel european, există, deja, soluții jurisprudențiale cu privire la „detașarea” conducătorilor auto care lucrează în transportul rutier internațional.
Ceea ce este mai greu de implementat
este că jurisprudența CJUE referitoare
la Directiva 96/71/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii nu
este aplicată direct, ci doar avută în vedere de către instanțele din România.
Un rol esențial în aplicarea jurisprudenței comunitare revine consultantului juridic/fiscal al societății de
transport.
Deci: ATENȚIE!

În plan intern, organele fiscale au
demarat, începând cu anul 2014, verificări cu privire la impozitul pe salarii
și contribuții sociale achitate și de
societățile care desfășoară activități
de transport. În urma controalelor
efectuate, au fost emise decizii de impunere atât cu privire la debite principale, cât și cu privire la dobânzi și
accesorii. Prin Legea 209/2015 privind anularea unor obligații fiscale, au
fost anulate anumite obligații fiscale
privind indemnizații de delegare, cum
este diurna, pe care organele fiscale
le-au considerat drepturi salariale.

La nivel european...

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

PUBLICITATE

Din punct de vedere terminologic
și al regimului juridic al deplasării conducătorului auto salariat al firmei de
transport din România în străinătate
(UE sau nu), este important de știut
că o diferențiere esențială este făcută
de Codul muncii prin definirea clară și
expresă a noțiunilor de „delegare”
(exercitarea temporară, din dispoziția
angajatorului, a unor activități în afara
locului muncii din contractul de muncă
al conducătorului auto, delegare care
nu poate dura mai mult de 60 de zile)
și „detașare” (care implică schimbarea
temporară a locului de muncă al conducătorului auto din dispoziția angajatorului la un alt angajator, în scopul
prestării unor activități în interesul
acestuia – atenție, nu în interesul „patronului șoferului trimis la muncă
afară”).

tuielilor conducătorului auto peste
costul transportului și cazării) se poate
ajunge în situația în care, în Germania,
o anumită sumă să fie considerată
diurnă/parte a salariului minim, iar în
România să fie considerată o sumă
(cel puțin parțial) impozabilă/nedeductibilă fiscal.
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Următorul act normativ intern cu
implicații în acordarea „diurnei” este
Codul muncii (Legea 53/2003), deși
în acest act normativ relevant nu veți
găsi nicăieri folosită noțiunea de „diurnă”.
Totuși, pornind de la definiția legală
a diurnei, menționată de HG 518/1995,
și prevederile practice existente în
Codul muncii referitoare la delegarea
sau detașarea (salariaților în altă
localitate în interes de serviciu, în țară
sau în străinătate) putem considera
că prevederile Codului muncii trebuie
avute în vedere și corelate cu ceea ce
legiuitorul român al anului 1995 a
înțeles să considere diurna).

Cuantumul diurnei
Cu privire la cuantumul diurnei,
modul de calcul etc., sunt de avut în
vedere și HG 1860/2006 (abrogată în
prezent) și HG 714/2018.
Ce facem cu diurna acordată de
societăți cu sediul în România către
conducători auto care desfășoară activitate în UE? Sunt exprimate păreri
diverse, chiar contradictorii, iar, în lipsa
unui cadru legal clar, acordarea diurnei
este pasibilă de sancțiuni fiscale.

Sancțiuni
Dacă avem în vedere practica privind salariul minim din Germania și
poziția oficială cu privire la diurnă (ca
sumă ce ar reprezenta o sumă în plus
față de o rambursare/restituire a chel-
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PACHETUL MOBILITATE 1
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Prevederi care ne
afectează, în 2021
Pachetul Mobilitate 1 a intrat în vigoare, în 2020, dar aplicarea lui
se va face etapizat. Între timp, cadrul legislativ național a fost
adaptat la noile modificări de la nivel european, Guvernul
adoptând, chiar, la finalul anului trecut, Ordonanța de Urgență 221,
prin care se stabilesc sancțiunile aplicate pe plan local pentru
nerespectarea noilor reglementări.

O

rdonanța de Urgență 221/
2020 a fost publicată în Monitorul Oficial 1329 din 31 decembrie și modifică OG 37 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor
privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor
de înregistrare a activității acestora.
Printre altele, actul normativ așază
în zona abaterilor minore:
nerespectarea obligației de a
aduce șoferii acasă la 4 săptămâni
nerespectarea cerinței privind
păstrarea la sediu a documentelor

care atestă îndeplinirea obligației de
a organiza activitatea conducătorilor
auto astfel încât să se poate întoarce
la sediul companiei sau la domiciliu
nerespectarea obligației de a
nu efectua la bordul vehiculelor perioadele de repaus săptămânal normale și
a oricărei perioade de repaus săptămânal de mai mult de 45 de ore, luată
în compensație pentru perioade de
repaus săptămânal reduse anterioare.
Sancțiunile în cazul acestor abateri
pot consta în avertisment sau o amendă încadrată între 250 și 500 lei
și se aplică operatorului de transport.

Modalitatea de control și
sancțiunile nu sunt, însă,
unitare la nivelul UE, fiind
state care pot aplica corecții
severe pentru neîntoarcerea
acasă a șoferilor sau pentru
petrecerea pauzei
săptămânale la bordul
vehiculelor.

Clarificări
din partea CE
De menționat, Comisia Europeană
a oferit o serie de clarificări privind
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În Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene (JOUE) C19, din
18 ianuarie, au fost publicate
12 anunțuri ale acțiunilor în
anularea dispozițiilor Pachetului
Mobilitate I, introduse de România
și de statele membre UE cu
interese similare.

ge în alt loc decât în centrul operațional al angajatorului sau rezidența sa,
de exemplu pentru o vacanță. În timp
ce șoferul își poate alege locul de
odihnă, acesta nu are nicio posibilitate
de a elibera angajatorul de obligațiile
sale de a organiza munca care să permită întoarcerea regulată „acasă”. Această obligație a întreprinderii de
transport rămâne, indiferent de declarația conducătorului auto.
Cu toate acestea, Comisia Europeană nu a răspuns, până la începutul
anului 2021, la întrebărilor adresate
de transportatorii români, precum clarificarea „locului de reședință” și a
posibilității de organizare a întoarcerii
acasă a șoferilor în centrele logistice
deținute de firmele românești de transport în Europa de Vest.
Șoferii nu trebuie să prezinte niciun document pentru a proba

respectarea interzicerii efectuării
repausului săptămânal normal în
cabina camionului.
În clarificările publicate, Comisia
Europeană reconfirmă precizările
transmise UNTRR și IRU încă din
2019, conform cărora autoritățile naționale de control nu pot solicita șoferilor să prezinte documente care să
dovedească faptul că repausul lor săptămânal normal care precedă inspecția rutieră nu a fost efectuat în vehicul,
iar șoferii pot fi amendați pentru nerespectarea acestei interdicții numai
atunci când sunt prinși efectuând un
repaus săptămânal normal în interiorul
autovehiculului, la momentul controlului.
Cu toate acestea, UNTRR continuă să solicite CE să se asigure că
toate autoritățile de control naționale
aplică proceduri corecte și armonizate
de controlare a respectării interdicției
de efectuare a repausului săptămânal
normal de peste 45 h în cabină, pentru
a stopa controalele și amenzile abuzive ale autorităților franceze și belgiene privind repausul săptămânal normal al șoferilor din ultimii ani. De
asemenea, până la încetarea pandemiei COVID-19, UNTRR a solicitat CE
să se permită șoferilor profesioniști să
își efectueze repausul săptămânal
normal în cabină, pentru a le proteja
sănătatea.
În documentul publicat pe 30 noiembrie 2020, de Comisia Europeană,
sunt clarificate și aspecte legate de
efectuarea compensărilor în cazul efectuării a două perioade de repaus săptămânal reduse consecutive, regula
feribotului, depășirea excepțională a
timpilor de conducere, conducerea în
echipaj, înregistrarea trecerii frontierei.
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modul de aplicare a prevederilor Pachetului Mobilitate 1, pe care UNTRR
le saluta, pentru că țin cont de drepturile omului și lasă la alegerea șoferilor
profesioniști unde să își efectueze
odihna legală. Totodată, CE a reconfirmat precizările transmise UNTRR și
IRU – Uniunea Internațională a Transporturilor Rutiere, încă din 2019, conform cărora autoritățile naționale de
control nu pot solicita șoferilor să prezinte documente care să dovedească faptul că repausul lor săptămânal
normal, care precedă inspecția rutieră,
nu a fost efectuat în vehicul. Dar toate
aceste precizări nu reprezintă decât
recomandări pe care statele membre
le pot sau nu adopta.
Iată principalele clarificări aduse
de Comisia Europeană privind Pachetul Mobilitate 1 – Regulamentul 1054/
2020, așa cum au fost ele menționate
de UNTRR:
Firmele de transport au obligația de a organiza întoarcerea acasă a șoferilor, la centrul operațional
al firmei, sau la locul de reședință
al șoferului, însă, în final, este alegerea șoferilor profesioniști unde să
își efectueze odihna legală.
CE arată că locul în care șoferul
își petrece în cele din urmă odihna
este alegerea acestuia, exemplificând
că un șofer își poate informa angajatorul cu privire la decizia sa de a mer-

Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro
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Implicații generate
de Brexit

96

Regatul Unit nu mai face parte, din prima zi a acestui an,
din Uniunea Vamală UE. Toate bunurile ce intră pe/părăsesc
teritoriul vamal al Uniunii din/către Regatul Unit vor fi, în acest
context, supuse formalităților vamale.

A

ltfel spus, schimburile comerciale cu Regatul Unit devin
operațiuni de import-export,
pentru care se aplică formalități vamale.
În primul rând, operatorii economici care vor efectua formalități vamale în Regatul Unit trebuie să obțină un
număr EORI în UE (RO EORI) și un
număr EORI valabil în Regatul Unit
(GB EORI).
Până la 30 septembrie 2021,
cetățenii români pot
utiliza cartea de identitate,
pentru a intra în Regatul Unit
al Marii Britanii și Irlandei de
Nord.

După această dată, utilizarea pașaportului devine obligatorie. Cetățenii
români care intră, însă, sub incidența
Programului de Înregistrare a Cetățenilor UE (EU Settlement Scheme) vor
putea să călătorească în Regatul Unit
folosind documentele naționale de
identitate până la 31 decembrie 2025.

Permis de acces
în Kent,
din 1 ianuarie
Permisul de acces în Kent (KAP)
este obligatoriu, de la 1 ianuarie, pentru a putea ieși din Regatul Unit prin
Portul Dover sau Eurotunnel. Toate
vehiculele cu masa maximă autorizată
mai mare de 7,5 tone, care efectuează
operațiuni de transport rutier din Regatul Unit către statele UE, trebuie să
obțină un permis electronic (Kent
Access Permit – KAP) înainte de a intra în portul Dover sau Eurotunnel,
pentru a utiliza drumurile cheie din
regiunea Kent. Lipsa acestui permis
conduce la sancționarea transportatorului cu o amendă de 300 de lire sterline.

Frontiera
inteligentă
La birourile vamale de la frontiera
UE-UK, se vor efectua formalități vamale și transporturile vor circula în-

soțite de declarații vamale de export
sau de tranzit.
Pentru facilitarea formalităților la
trecerea frontierei, în Franța, Belgia
și Țările de Jos (Olanda), au fost proiectate aplicații IT, sub conceptul de
Frontiera inteligentă.
Autoritățile vamale franceze au
emis îndrumări suplimentare, cu privire la documentele vamale care trebuie
scanate pentru a putea intra în Franța,
atunci când transportatorii rutieri vin
din Marea Britanie.

Fără CEMT
Conform Acordului dintre UE și
Marea Britanie, de la 1 ianuarie 2021,
atât transportatorii rutieri din UE, cât
și cei din Regatul Unit vor putea efectua operațiuni de transport marfă către
și din orice punct al teritoriului celeilalte
părți, fără a fi necesare autorizațiile
CEMT sau terță țară, cu condiția să
se îndeplinească standardele agreate
privind siguranța și condițiile de
muncă.
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Regulamentele cu privire la
accesul la profesie, calificările
șoferilor, timpii de conducere
rămân valabile, fiind
recunoscute de ambele părți.

Se pot realiza operațiuni de transport rutier bilateral (cel mai mare plus
este că se aplică între UE și UK și nu
intre statele membre, caz în care
transportatorii români ieșeau de pe
piața UE-UK), tranzit și 2 operațiuni de
cabotaj în limita a 7 zile după încheierea unei operațiuni de transport bilateral.

TIR – soluție de
tranzit pentru
transporturile
UK-UE/UE-UK
Transportul rutier de mărfuri dintr-o
țară non-UE către o țară UE sau invers poate fi desfășurat prin utilizarea
sistemului TIR, carnetul TIR servind ca
declarație vamală de tranzit solicitată
de vamă și ca dovadă a existenței garanției necesare. În prezent, Regatul
Unit (la fel ca toate celelalte state
membre UE) este deja parte contractantă în nume propriu la Convenția
TIR. În plus, odată autorizat să utilizeze Carnete TIR, transportatorul poate
beneficia de regimul TIR fără cheltuieli suplimentare în toate Părțile Contractante la Convenția TIR, unde sistemul de tranzit este operațional, în
prezent.

Viitorul este digital
Pe măsură ce comerțul mondial
trece, treptat, la utilizarea soluțiilor
digitale, eTIR reprezintă o soluție unică

pentru secolul XXI, prin valorificarea
noilor tehnologii, având capacitatea
de a contribui la digitalizarea transportului rutier și intermodal. Conceput
inițial ca o soluție pe suport de hârtie,
sistemul TIR oferă acum capacități
complet digitale, făcând tranziturile
internaționale de marfă mai rapide,
mai eficiente și mai sigure. Multe țări
au recunoscut deja potențialul eTIR,
primul transport având loc între Turcia
și Iran, în 2015.
Beneficiile TIR sunt semnificative.
În primul rând, sistemul economisește
timp și bani pentru operatorii de transport și autoritățile vamale, prin facilitarea trecerilor mai rapide ale frontierei. Întrucât măsurile de control vamal
sunt luate în țara de plecare și sunt
acceptate de toate țările de tranzit și

destinație, nu este nevoie de controale
fizice la frontieră, autoritățile vamale
inspectând doar sigiliile TIR.
Securitatea este o caracteristică
cheie a sistemului TIR. Faptul că sigiliul vamal rămâne intact de la începutul până la sfârșitul unui transport rutier
internațional sau al unei călătorii intermodale înseamnă că mărfurile nu pot
fi falsificate, iar taxele vamale sunt
garantate.
Sistemul TIR deschide, de asemenea, calea pentru ca expeditorii să
opteze pentru transporturi intermodale, permițând transportul mărfurilor pe
ruta cea mai eficientă.
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Operatorii din UE care își desfășoară activitatea spre, dinspre sau
prin Regatul Unit vor trebui să dețină
o dovadă de asigurare auto pentru
vehiculul sau remorca lor. O carte verde sau o altă dovadă a asigurării auto
vor fi recunoscute în Regatul Unit.

În mai 2021, carnetul TIR
va fi disponibil și în
versiunea eTIR și va
putea fi utilizat electronic
de cãtre firmele de
transport rutier.

Material realizat pe baza
unor informații puse la
dispoziție de UNTRR
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Arta de... A ÎNVINGE!
„Să ai curajul să spui DA/Să ai curajul să spui NU/Și-n fiecare clipă
grea/Să fii mereu același TU!” (Rudyard Kipling). Pornind de la
versurile lui Rudyard Kipling, în aceste momente de bilanț,
de analiză, după un an care ne-a surprins pe toți, și nu la modul
pozitiv, în care viețile noastre au luat o nouă turnură, în care
ne-am adaptat, din mers, la toate aspectele legate de job-uri,
de sănătate, de familie, de responsabilități, de viață, pur și simplu,
putem spune că fiecare dintre noi a ieșit învingător.

F

iecare dintre noi a luptat, poate
fără să își propună, cu ceva,
pentru ceva: unii au luptat pentru sănătatea lor sau a pacienților, cu
un inamic invizibil numit virus, alții au
luptat pentru viața lor sau a celor dragi,
unii au fost „super eroi”, fie în sistemul
medical, fie în sistemul de ordine și siguranță națională sau apărare, alții pentru că s-au expus, transportând alimente pentru noi toți, din și în țările Uniunii
Europene, unii au trebuit să devină
dascăli, bunici, părinți și elevi „online”,
alții pentru că au transformat casa în
birou sau și-au adaptat joburile la nevoile „pandemiei”... astfel încât putem
spune că fiecare dintre noi... A ÎNVINS.
AM ÎNVINS luptând cu un dușman
invizibil, am învins luptând cu mentalități, am învins adaptându-ne la situații
noi, neprevăzute, am învins luptând în
primul rând cu NOI, cu obișnuințe, cu
credințe, cu cutume, cu standarde, cu
provocări inedite. Cred că fiecare dintre noi a câștigat ceva. Ne-am descoperit abilități, competențe, iar unii dintre noi chiar comportamente care au
conturat caractere.
Și când spun caractere mă refer la
acele comportamente pozitive, la spiritul de solidaritate, la sprijinul moral oferit semenilor, de la banala întrebare: „ai
nevoie de o pâine?” și oferirea ajutorului
pentru persoane aflate în neputință, până
la interpretarea, de pe un balcon, a unei
piese muzicale care să ne facă să
trecem mai ușor perioada dificilă.

Lipsă... de caracter
Nu aș numi CARACTERE comportamente de genul celor ale unui
inculpat „care a oferit unei persoane
fără calitate specială o sumă de bani,
pentru ca aceasta să determine un
medic, asupra căruia avea influență,
să elibereze un certificat medical tip
A(B), necesar preschimbării permisului
de conducere deținut de acesta, fără
ca inculpatul să fie prezent. Totodată,

din suma primită, intermediarul a oferit
o parte din bani medicului.
Ulterior, inculpatul a solicitat SRPCIV
Ialomița preschimbarea permisului de
conducere, prezentând, în acest sens,
certificatul medical obținut prin modalitatea mai sus descrisă, cunoscând
faptul că documentul este eliberat în
fals.”
Câți dintre ei se gândesc la consecințele unui trafic de influență sau
ale unei cumpărări de influență?
Oare inculpatul din speța de mai
sus s-o fi gândit la consecințele faptelor sale? Dacă o stare de sănătate
precară ar fi generat un infarct în trafic
și ar fi produs un accident grav, care
s-ar fi soldat cu răniri sau, mai grav,
deces?
Câți dintre cei care săvârșesc fapte de corupție se gândesc la consecințele lor, la faptul că în locul potențialelor victime ar putea fi membrii
familiilor lor? Câți dintre cei care intenționează să dea mită se gândesc la
răul pe care îl provoacă un astfel de
act? Și totul pentru a eluda legea, totul
pentru „a scăpa” mai ușor, pentru a
găsi o variantă mai facilă de a ajunge
la un scop, la un obiectiv greșit ales.
Asta nu însemnă puterea de a fi „același TU”, ci o dedublare, o disimulare
comportamentală.

Curajul de a spune NU
A avea „curajul să spui NU”, așa
cum au avut doi colegi, „2 agenți de
poliție, care au refuzat sumele de 150
de euro și 200 de lei, pentru a dispune
aplicarea unei sancțiuni contravenționale mai ușoare, fără suspendarea dreptului de a conduce, pentru conducerea
unui autovehicul cu viteza de 124 km/h
în localitate”, acest lucru înseamnă să
ai puterea de a fi TU în permanență și
ASUMAREA misiunii pe care ți-ai
ales-o, misiune care, în această perioadă. a avut un plus de dificultate, pentru
„linia întâi”, în care au fost și ei.

LoredanaFlorentina
Marin

Cred că ar trebui să ne asumăm
cu toții ceea ce facem, precum și consecințele faptelor noastre, să ne gândim la ce poate genera un gest necugetat, un cuvânt sau o faptă, să vedem
și dincolo de actul în sine și de „am
scăpat” acela, de moment.
Cred că, în perioada prin care am
trecut și încă mai trecem, fiecare dintre
noi a fost un învingător, am fost noi,
cu bune și mai puțin bune (îmi place
să cred că din cauza situației dificile
care ne-a impus restricții), că am avut
curaj să spunem DA, când a fost vorba
de solidaritate în fața unui inamic invizibil, sau când a fost vorba de a spune NU, când au fost situații în care
anumite persoane au manifestat „sindromul coruptibilității”.
Să pornim în 2021 cu optimism, cu
încrederea de a fi NOI, de a fi autentici,
cu dorința de a ne căpăta viețile înapoi,
de a lupta pentru normalitate, în toate
domeniile de activitate, iar dacă ne
întâlnim cumva cu „virusul” numit
CORUPȚIE, să ne „vaccinăm” împotriva lui, sunând la Call-center-ul Direcției
Generale Anticorupție 0800.806.806 și
să „ne imunizăm”, păstrându-ne verticalitatea, siguranța de sine în a-i spune
NU!
Aș încheia afirmând: capacitatea
de a lua decizii benefice, corecte, dar
mai ales integre, aceasta înseamnă
arta de... A ÎNVINGE!
Loredana-Florentina MARIN
comisar-șef de poliție
Direcția Generală Anticorupție
Serviciul Prevenire
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