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EDITORIAL

n prieten a venit la mine cu o solicitare... să îi
spunem surprinzătoare. A acumulat o sumă de
bani și își propunea să o investească într-o nouă
afacere. În transporturi, se gândea el.
Sigur, trebuie precizat din start că nu discutăm de o
potențială afacere mare. Unul sau, poate, două camioane,
mai ales că, în afacerea de transport, banii cu care pornești
activitatea nu se referă doar la mijlocul de transport, ci în
special la capitalul de lucru. Trebuie să iei în calcul cele
două sau chiar trei luni în care vei avea costuri operaționale
normale pentru o firmă de transport, însă nu vei înregistra
venituri – termenele de plată „generoase” au devenit, deja,
o tradiție în transportul de marfă.
Bineînțeles, am început să punem pe hârtie toate costurile și să analizăm realitățile pieței. Am vorbit inclusiv cu
câțiva manageri și, chiar, cu clienți, pentru a ne asigura că
nu ne scapă nimic la capitolul costuri și că nu anticipăm venituri nerealiste. Ne-am gândit inclusiv la potențiali oameni,
care să coordoneze activitatea, și la șoferi... Concluzia?
Interesant este faptul că, pe lista cu potențiale îngrijorări,
nu am simțit nevoia să luăm în calcul nici pandemia, și nici
legislația europeană. Dimpotrivă, am considerat că ar fi
fost chiar mai oportun să înceapă noua afacere în transporturi anul trecut. Astăzi, concurența pare să devină mai
puternică, tarifele de transport intră pe un trend ușor descrescător, iar prețul carburantului... Primul lucru îngrijorător
este legat de tarife. O firmă mică nu are, în mod realist,
capacitatea de a negocia și, atunci când aduni kilometrii
pe care îi poți parcurge, calculezi un consum decent și
realist, adaugi veniturile șoferului... și, mai ales, amortizarea!
Aparent, rămâi profitabil, dacă nu apar incidente. Însă, dacă apar? „Sigur apar!” – mi-a spus unul dintre managerii
de transport cu care am vorbit.
Nu vă voi plictisi cu cifrele, însă concluzia a fost că
profitul real obținut de un camion pe lună este undeva la
câteva sute de euro – să spunem, cu optimism, 300. Camionul (second-hand) va fi achiziționat cu banii jos și sigur
că îți dorești o recuperare cât mai rapidă a investiției (în
doi, maxim trei ani), însă, la nevoie, mai „tragi” de camion
și, până la urmă, tot recuperezi banii.
Clienți găsești – un expeditor serios, sau o firmă mai
mare de transport. Îți pot asigura un rulaj de 10, chiar 12
mii de kilometri pe lună, în cazul unui transport internațional
în care camionul realizează și câteva operațiuni pe Comunitate, între plecări și reveniri.
Acum, trebuie să ne gândim la supravegherea activității.
La dimensiunile acestea, nu poți angaja un manager de
meserie. O soluție decentă ar fi ca unul dintre șoferii angajați
să își asume această coordonare. Aici, deja, intrăm în sfera
„supranaturală”. Un șofer de internațional privește ca firesc
să obțină venituri lunare de peste 2.000 de euro – sigur,
în lunile în care este pe camion. Dar să asigure coordonarea
activității? Așteptările deja depășesc 3.000 de euro, pe
lună. Păi în acest caz, prietenul meu, investitor și viitor patron, nu va câștiga această sumă nici pe tot anul.

Clienți care te pot abandona oricând, șoferi care pleacă
când îți este lumea mai dragă, accidente, amenzi... Sunt
probleme și riscuri pe care orice investitor conștiincios le
poate depăși, însă... merită?
Concluzia noastră a fost că nu merită. Poți obține profit,
dar acesta este prea mic. Atunci când ești pe punctul să
investești, poți și chiar este bine să faci comparații. De
exemplu, aceeași sumă de bani poate fi plasată într-un fond
de investiții (riscuri minime și câștiguri foarte mici) sau poți
cumpăra unul sau două apartamente, pe care să le închiriezi
(câștigurile sunt mai mari, dar și efortul depus este unul
mai ridicat). În transporturi, poți obține profit, poate chiar
mai mare decât cel obținut prin închirierea unui apartament
(discutăm de sume similare investite inițial). Nici efortul
depus pentru supravegherea activității nu mi se pare o
problemă. Disfuncționalitatea apare la capitolul „riscuri
asumate”. De la riscuri aproape zero – fonduri de investiții,
riscuri mici – închirierea apartamentelor, ajungem la riscuri
ridicate – transporturile rutiere, iar profitabilitatea nu reflectă
nici pe departe aceste diferențe.
Piața de transport este funcțională, pentru că asigură
acoperirea costurilor, însă nu pune aproape deloc preț pe
riscuri.
Poate va reuși pandemia să corecteze ceea ce experiența acumulată în ani de activitate nu a putut – reevaluarea
riscurilor. Și, foarte important, una dintre prioritățile anului
2021, ar trebui să fie să re/învățăm să spunem „NU”.
Civilizat, argumentat și în ideea educării pieței, dar,
până la urmă, un „NU” hotărât, atunci când câștigurile, calculate corect (și legal, preferabil), nu acoperă riscurile asumate.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Împreună mișcăm lucrurile!
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CUGETARE
„Când cumperi un lucru, gândește-te dacă îl vei
mai putea vinde vreodată.”
Proverb arab

ȘTIRI

ELVEȚIA: TARIFELE HVF SE MODIFICĂ
Consiliul Federal Elvețian a
aprobat o nouă structură
tarifară pentru taxa aferentă
vehiculelor grele, bazată pe
performanță (HVF), începând
cu 1 iulie 2021. Din acel
moment, vehiculele din
clasele de emisii Euro 4 și
Euro 5 vor fi „retrogradate”
de la categoria de impozitare
medie 2 la cea mai scumpă
categorie de impozite: 1.
Reducerea de 10%, care există
din ianuarie 2012, pentru
proprietarii de vehicule
comerciale din clasele de
emisii Euro 2 și Euro 3,
modernizate cu un filtru de
particule, nu se va mai aplica,
de la 1 iulie 2021. Tarifele HVF

PESTE 51.700 DE FIRME
RADIATE ȘI 25.300
DIZOLVATE, ÎN 2020

În 2020, au fost radiate 51.715
firme, iar 25.384 au fost dizolvate,
în timp ce 10.913 și-au suspendat
activitatea, potrivit statisticilor
Oficiului Național al Registrului
Comerțului (ONRC). Vestea bună
este că, în ciuda pandemiei, sunt
mai puține radieri, dizolvări, dar și
suspendări, față de anul 2019.
În privința radierilor, scăderea a fost
cu 49%, iar cele mai multe au fost
în București (8.603 firme, cu
31,47% mai puține față de 2019) și
în județele Cluj (2.446), Timiș
(2.308) și Constanța (2.265).
La polul opus, cele mai puține
radieri au fost consemnate în
județele Ialomița (365), Covasna
(401) și Călărași (431). Pe domenii
de activitate, numărul cel mai mare
de radieri a fost înregistrat în
comerțul cu ridicata și cu
amănuntul, repararea
autovehiculelor și motocicletelor –
14.017 (minus 53,18% raportat la
2019), construcții – 4.844 (minus
48,51%) și activități profesionale,
științifice și tehnice – 4.510 (minus
43,77%). În luna decembrie 2020,
au fost înregistrate 5.800 de radieri,
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pentru vehiculele din clasa de
emisii Euro 6 nu se vor
modifica, de la 1 iulie 2021.
Astfel, Consiliul federal
dorește, prin această decizie,
să consolideze în continuare
politica de relocare și
protecția Alpilor, prin mutarea
a și mai multor transporturi de
marfă de pe calea rutieră la
cea ferată.

cele mai multe în București (1.024)
și în județele Timiș (317), Cluj
(303), Constanța (259) și Iași (225).
Totodată, și-au suspendat
activitatea 10.913 firme, cu 22,27%
mai puține față de anul anterior
(14.040), în decembrie numărul
acestora fiind de 1.062. În privința
dizolvărilor, statistica ONRC arată
că 25.384 de firme se aflau în
această situație la finalul anului
2020, cu 25,52% mai puține față de
anul anterior (34.080), iar, în
decembrie, numărul acestora a fost
de 2.043.

dispozitive sunt, de asemenea,
foarte potrivite pentru operațiuni în
care un număr mare de vehicule
este monitorizat, precum și pentru
completarea misiunilor cu
elicopterul ale polițiștilor rutieri.
Dronele se mai folosesc în situații
de urgență care afectează grav
traficul și siguranța conducătorilor
auto.

ÎNMATRICULĂRI
REDUSE
Înmatriculările de autovehicule
comerciale au scăzut cu 11,9%,
în România, în ianuarie, comparativ
cu aceeași perioadă din 2020, însă
autoturismele au avut cel mai mare
recul, de 52,2%, potrivit Asociației
Producătorilor și Importatorilor de
Automobile (APIA). Per total, piața
a scăzut cu 46,6% în prima lună a
anului, după creșteri, în ultimele
4 luni ale lui 2020. În cazul
autovehiculelor comerciale ușoare,
inclusiv minibuze și pick-up-uri, s-a
înregistrat o scădere importantă,
de 15,8%.

MECANISMUL
DE REDRESARE
ȘI REZILIENȚĂ,
APROBAT DE PE

DRONE PENTRU
TRAFICUL RUTIER,
ÎN SPANIA

Autoritățile spaniole
supraveghează traficul rutier
utilizând dronele Guardia Civil,
informează ROADPOL. Dronele
plutesc la o altitudine de 120 de
metri deasupra solului, oferind un
câmp vizual suficient, inclusiv
pentru depistarea șoferilor care
vorbesc la telefon, în timp ce se
află la volan. Sunt monitorizate, în
special, drumurile des utilizate de
participanții la trafic vulnerabili:
bicicliști, motocicliști, dar și zonele
traversate de pietoni. Aceste

Parlamentul European (PE)
a aprobat, în 10 februarie,
Mecanismul de redresare și
reziliență privind punerea la
dispoziția statelor membre a unor
împrumuturi și granturi de 672,5
miliarde de euro, în sprijinul
reformelor și al investițiilor. Comisia
Europeană estimează că
Mecanismul va intra în vigoare în a
doua jumătate a lunii februarie,
după aprobarea lui de către
Consiliu și publicarea
Regulamentului în Jurnalul Oficial.
Statele membre vor putea, apoi, să
își prezinte, în mod oficial, planurile
naționale de redresare și reziliență,
care vor fi evaluate de Comisie și
adoptate de Consiliu.
O prefinanțare de 13% din suma
totală alocată statelor membre va fi
pusă la dispoziție, după aprobarea
planurilor.
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ANIVERSARE SPECIALĂ PENTRU
MERCEDES-BENZ LUDWIGSFELDE
În urmă cu treizeci de ani,
camionul LN2 a fost primul
autovehicul Mercedes-Benz
care a ieșit de pe linia de
producție din Ludwigsfelde
(Brandenburg), care, între
timp, a devenit a treia cea mai
mare fabrică de producție de
autoutilitare din lume din
cadrul grupului Daimler.
Astăzi, aproximativ 200 din
modelele de serie Sprinter
(șasiu, autovehicul cu benă,
cap tractor) sunt fabricate
zilnic, ajungând la peste
50.000 pe an. Peste 820.000 de
autovehicule sub brandul
Mercedes-Benz au fost
produse până acum la fabrica
de la Brandenburg și vândute
în întreaga lume.
Camionul cu denumirea LN2 a
deschis calea, urmat rapid de
prima autoutilitară, T2, care a
fost construită în aceeași
perioadă, 1991-1996. Modelul

TRANSFORMARE DE
1 MLD. USD A FABRICII
FORD DIN KÖLN

Ford își ia angajamentul ca, până la
jumătatea anului 2026, gama sa de
autoturisme să fie 100% pregătită să
atingă zero emisii, în variantele
electrice sau plug-in hybrid, urmând
ca, până în 2030 să fie complet
electrică. În mod similar, întreaga
gamă de vehicule comerciale Ford
va fi complet electrică sau plug-in
hybrid, până în 2024. Ford se
așteaptă ca două treimi din vânzările
de vehicule comerciale să fie
reprezentate de vehicule electrice
sau plug-in hybrid, până în 2030.
Ford a anunțat că investește cel
puțin 22 de miliarde de dolari la nivel
global în electrificare până în 2025,
aproape de două ori mai mult decât
planurile anterior comunicate în
legătură cu vehiculele EV.
Ford realizează, de asemenea,
o investiție de 1 miliard de dolari
pentru modernizarea fabricii sale din
Köln, unul dintre cele mai mari
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T2 a fost urmat de Vario și în
cele din urmă Mercedes-Benz
Sprinter, ale cărui variante
sunt în producție în
Brandenburg din 2006. În
prezent, în Ludwigsfelde sunt
produse a treia generație de
Sprinter, cu derivatele sale –
capul tractor, cât și varianta
bază pentru autorulote.
Acestea stau la baza multor
tipuri de autovehicule, precum
ambulanțe, autorulote sau
autoutilitare frigorifice.
Astăzi, peste 2.000 de
persoane lucrează pentru
Mercedes-Benz în
Ludwigsfelde, majoritatea la
producția ultimei generații a
modelului Sprinter.

centre de producție din Europa și
„casa Ford” în Europa. Investiția va
transforma operațiunile de
asamblare a vehiculelor existente la
Centrul de Electrificare Ford din Köln
pentru fabricarea vehiculelor
electrice, fiind primul astfel de centru
al Ford în Europa. Ford a confirmat
că primul său autovehicul complet
electric construit în Europa, destinat
clienților europeni, va fi produs aici în
2023, cu potențialul unui al doilea
vehicul complet electric ce ar putea fi
construit tot la fabrica din Köln.

SCANIA TESTEAZĂ
CAMIOANE AUTONOME,
PE AUTOSTRADĂ

Scania a primit aprobare din partea
Agenției Suedeze de Transport
pentru a testa camioane autonome
pe autostrada E4, între Södertälje și
Jönköping. Testele vor fi realizate în
colaborare cu TuSimple, lider în
domeniul dezvoltării vehiculelor

autonome și partener cheie al
Scania în acest domeniu.
Camioanele vor întra în operare
comercială în cadrul Laboratorului de
Transport Scania și vor fi încărcate
cu bunuri destinate producției
Scania. Testele vor acoperi
tehnologii conforme cu nivelurile 4 și
5 de pe scala SAE pentru vehiculele
autonome, ceea ce înseamnă că,
din motive de siguranță, camioanele
vor avea și un șofer la bord, unde se
va afla, de asemenea, și un inginer
de test, cu misiunea de a monitoriza
și a verifica informația transmisă de
către senzori, care permite
deplasarea autonomă.
Pe parcursul acestui an, Scania
preconizează extinderea testelor,
pentru acoperirea întregului traseu
între Södertälje și Helsingborg.
Producătorul suedez derulează teste
cu camioane autonome pentru
transportul minier, în Australia, din
2017. Conform specialiștilor din
cadrul Scania, transportul autonom
de tip Hub2Hub – pe autostradă,
între centrele de reîncărcare – este
primul tip de transport pe drumurile
publice care ar putea deveni
realitate.

VERSIUNE SPECIALĂ
eSPRINTER PENTRU
PHARMA

Thermo King a anunțat dezvoltarea,
împreună cu Mercedes-Benz, a unui
prototip integral electric MercedesBenz eSprinter frigorific pentru
livrările urbane last-mile de produse
farmaceutice și medicamente.
Prototipul este echipat cu o unitate
de refrigerare integral electrică E-200
și cu noua baterie Li-ion, de la
Thermo King. Aceste două elemente
combinate oferă o capacitate
independentă și constantă de răcire
și un lanț frigorific neîntrerupt, chiar și
în momentul în care șoferul oprește
pentru pauză sau pentru livrări.
Prototipul a parcurs, deja, cu succes
primele sesiuni de testare. Timp de
patru săptămâni, vehiculul a parcurs
peste 2.000 km, menținând o
temperatură în interiorul
compartimentului de încărcare
cuprinsă între 15 și 25 de grade C.
Mai multe teste sunt planificare
pentru începutul acestui an.
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ACTUALITATE

TIMPII DE CONDUCERE ȘI ODIHNĂ

Abateri noi și sancțiuni
aplicate la control
Revenim asupra Ordonanței de Urgență 221, adoptate relativ
recent de Guvern, prin intermediul căreia se introduc contravenții
noi privind nerespectarea timpilor de conducere și odihnă, inclusiv
a obligațiilor introduse prin intermediul Pachetului Mobilitate 1.
La solicitarea ZIUA CARGO, ISCTR a transmis care sunt abaterile
proaspăt introduse, avute în vedere la control, și cum sunt ele
încadrate din punctul de vedere al amenzilor.

R

eamintim, Ordonanța de Urgență 221/220 a fost publicată
în Monitorul Oficial 1.329 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.

Se pregătesc
normele
În perioada imediat următoare, ar
trebui să fie adoptate normele privind
aplicarea reglementărilor introduse,
care, potrivit ISCTR, ar trebui să includă prevederi detaliate privind direcționarea vehiculului, la solicitarea inspectorilor, către un atelier autorizat, în
vederea realizării de teste suplimentare pentru verificarea integrității tahografului, în cazul în care există suficiente dovezi care duc la o suspiciune
rezonabilă privind existența unei fraudări a tahografului. De asemenea, vor
fi prezentate, în detaliu, modalitățile
prin care operatorul de transport rutier
asigură respectarea obligației de a organiza activitatea conducătorilor auto,
astfel încât să poată veni acasă o dată
la 4 săptămâni, precum și normele
care asigură o protecție corespunzătoare în ceea ce privește duratele de
conducere permise și pauzele și perioadele de repaus obligatorii pentru
conducătorii auto ai vehiculelor menționate la articolul 3 litera (a) din Regulamentul (CE) 561/2006 (vehicule
utilizate pentru transportul de călători
prin servicii regulate, traseul liniei
nedepășind 50 km).
De menționat că abateri precum
nerespectarea obligației de a aduce
șoferii acasă la 4 săptămâni, sau a
cerinței privind păstrarea la sediu a
documentelor aferente au fost încadrate în zona abaterilor minore, pentru
care se aplică avertisment sau o a-

10

mendă încadrată între 250 și 500 de
lei. La fel va fi tratată și nerespectarea
obligației de a nu efectua la bordul
vehiculelor a perioadelor de repaus
săptămânal.
Vă prezentăm, în continuare, integral, răspunsurile furnizate de ISCTR
la întrebările „Ce noi abateri au fost
introduse? Care sunt sancțiunile stabilite în cazul acestora? Există, de
asemenea, modificări privind încadrarea altor abateri existente?”.

Contravenții
modificate
Amenzi de la 9.000 la 12.000 de lei:
• utilizarea unui vehicul fără a avea
instalat un tahograf omologat sau utilizarea unui vehicul dotat cu tahograf
care nu a fost montat conform cerințelor legale
• prezența în vehicul și/sau utilizarea unui echipament fraudulos capabil să modifice înregistrările tahografului sau falsificarea foilor de înregistrare
sau a datelor descărcate de pe tahograf și/sau de pe cartela conducătorului auto.
Amenzi de la 4.000 la 6.000 de lei:
• remunerarea de către întreprindere/operator de transport rutier a conducătorilor auto angajați sau puși la
dispoziția sa în funcție de distanța
parcursă, de rapiditatea livrării și/sau
de cantitatea de mărfuri transportată,
chiar și sub formă de prime sau majorări salariale, numai în cazul în care
o asemenea remunerare este de natură să pericliteze siguranța rutieră
și/sau să încurajeze încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) 561/2006
• nerespectarea de către conducătorul auto a prevederilor art. 8 alin. (6)
din Regulamentul (CE) 561/2006 privind efectuarea perioadelor de repaus
săptămânal sau nerespectarea de
către conducătorul auto a prevederilor

art. 8 alin. 6b) din Regulamentul (CE)
561/2006 privind compensarea în
cazul efectuării perioadelor de repaus
săptămânal reduse.

Contravenții
introduse
Amenzi de la 9.000 la 12.000 de lei:
• refuzul conducătorului auto de a
deplasa vehiculul, la solicitarea inspectorilor din cadrul ISCTR, către
atelierele autorizate pentru instalarea,
repararea sau inspecția tahografelor
ori a limitatoarelor de viteză, în vederea verificării integrității tahografului
• refuzul atelierului autorizat pentru
instalarea, repararea sau inspecția
tahografelor ori a limitatoarelor de viteză de a efectua verificarea integrității
tahografului, la solicitarea inspectorilor
din cadrul ISCTR.
Amenzi de la 4.000 la 6.000 de lei:
• depășirea a 12 perioade consecutive de 24 de ore după perioada
precedentă de repaus normală, cu 12
ore sau mai mult, în cazul aplicării
derogării prevăzute la art. 8 alin. (6a)
din Regulamentul (CE) 561/2006 de
către un conducător auto, care asigură
un singur serviciu ocazional de transport internațional de persoane
• nerespectarea perioadei de repaus săptămânal luat după 12 perioade consecutive de 24 de ore, în situația în care aceasta este mai mică sau
egală cu 65 de ore, în cazul aplicării
derogării prevăzute la art. 8 alin. (6a)
din Regulamentul (CE) 561/2006 de
către un conducător auto care asigură
un singur serviciu ocazional de transport internațional de persoane
• nerespectarea perioadei de conducere între orele 22:00 și 6:00, în
situația în care aceasta este mai mare
sau egală cu 4,5 ore înainte de pauză,
dacă vehiculul nu este condus de mai
mulți conducători auto, în cazul aplicării derogării prevăzute la art. 8 alin.

.............................................................................................................................................. februarie 2021

CE 561/2006 de către un conducător
auto care asigură un singur serviciu
ocazional de transport internațional
de persoane
• depășirea a 6 perioade consecutive de 24 de ore după perioada
precedentă de repaus săptămânal, cu
mai mult de 3 ore, dar mai puțin de
12 ore.

Amenzi de la 600 la 1.000 de lei:
• nerespectarea prevederilor art.
6 alin. (5) din Regulamentul (CE)
561/2006 privind înregistrarea activităților desfășurate de conducătorul
auto pe foaia de înregistrare, pe un
document imprimat sau cu ajutorul
funcției de introducere manuală de
date oferită de tahograf
• efectuarea, de către un conducător auto care face parte dintr-un
echipaj, a pauzei de 45 de minute la
bordul unui vehicul condus de un alt
conducător auto, în cazul în care persoana care face pauză este implicată
în asistarea celei care conduce vehiculul
• nerespectarea de către conducătorul auto a prevederilor art. 9 alin. (1)
din Regulamentul (CE) 561/2006
privind efectuarea perioadelor de
repaus zilnic normal și redus, în cazul
în care acesta însoțește un vehicul
transportat cu feribotul sau cu trenul
• nerespectarea de către conducătorul auto sau operatorul de transport rutier/întreprindere a obligației de
înlocuire de către un atelier autorizat

a sigiliului rupt sau îndepărtat al tahografului, în termen de maximum 7 zile
de la îndepărtarea sau ruperea acestuia, în conformitate cu prevederile
art. 22 alin. (5) din Regulamentul (UE)
165/2014
• neefectuarea de către un atelier
autorizat a verificării și calibrării tahografului înainte de înlocuirea sigiliilor, în conformitate cu prevederile
art. 22 alin. (5) din Regulamentul (UE)
165/2014
• depășirea a 12 perioade consecutive de 24 de ore după perioada
precedentă de repaus normală, cu
3-12 ore, în cazul aplicării derogării
prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) 561/2006 de către un
conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internațional de persoane
• nerespectarea perioadei de repaus săptămânal luat după 12 perioade consecutive de 24 de ore, în situația în care este cuprinsă între 65-67
ore, în cazul aplicării derogării prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) 561/2006 de către un
conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internațional de persoane
• nerespectarea perioadei de conducere între orele 22:00 și 6:00, în
situația în care aceasta este mai mare
de 3 ore și mai mică de 4,5 ore înainte
de pauză, dacă vehiculul nu este
condus de mai mulți conducători auto,
în cazul aplicării derogării prevăzute
la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul

ACTUALITATE

(6a) din Regulamentul (CE) 561/2006
de către un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de
transport internațional de persoane
• depășirea a 6 perioade consecutive de 24 de ore după perioada
precedentă de repaus săptămânal cu
12 ore sau mai mult
• utilizarea unui tahograf care nu
a fost inspectat de un atelier autorizat.

Amenzi de la 250 la 500 de lei:
• nerespectarea de către conducătorul auto a prevederilor art. 12 din
Regulamentul (CE) 561/2006 privind
condițiile în care conducătorul auto
poate deroga de la art. 6-9 din același
regulament, indicarea manuală a
cauzei derogării sau compensarea
perioadei de prelungire
• nerespectarea de către conducătorul auto a obligației de a preschimba cardul de conducător auto cu unul
nou, la solicitarea autorității competente, dacă este necesar, pentru a se
conforma specificațiilor tehnice relevante
• depășirea a 12 perioade consecutive de 24 de ore după perioada
precedentă de repaus normală, cu
până la 3 ore, în cazul aplicării derogării prevăzute la art. 8 alin. (6a) din
Regulamentul (CE) 561/2006 de către
un conducător auto care asigură un
singur serviciu ocazional de transport
internațional de persoane
• depășirea a 6 perioade consecutive de 24 ore, după perioada precedentă de repaus săptămânal, cu până
la 3 ore
• nerespectarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a
obligațiilor prevăzute la art. 16 alin.
(2) sau (3) din Regulamentul (CE)
561/2006
• nerespectarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a
obligației de a organiza activitatea
conducătorilor auto în condițiile prevăzute la art. 8 alin. (8a) din Regulamentul (CE) 561/2006
• nerespectarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a
obligației de a păstra la sediu documentele care atestă îndeplinirea obligației de a organiza activitatea conducătorilor auto în condițiile prevăzute
la art. 8 alin. (8a) din Regulamentul
(CE) 561/2006, pentru a le prezenta
la cererea personalului de control
autorizat
• efectuarea la bordul vehiculelor
a perioadelor 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.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro

februarie 2021 ..............................................................................................................................................
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Precizări privind BIREG
La finalul lunii ianuarie, Ungaria a publicat în Monitorul Oficial un
decret prin intermediul căruia reglementa obligațiile referitoare la
înregistrarea în sistemul BIREG. Noile reguli au generat semne de
întrebare, inclusiv în rândul cărăușilor români.

D

espre crearea unui astfel de
sistem se discută în Ungaria,
din 2007, inițiativa aparținând
organizației MKFE, după cum ne-a
explicat Siegfried Mayer, secretar
general adjunct al FORT. Măsura nu
a fost, însă, susținută și de cealaltă
asociație a transportatorilor maghiari,
NIT Hungary, care a văzut-o ca pe o
problemă birocratică în plus pentru
membri săi. „În cadrul unei discuții recent purtate cu secretarul general al
NIT Hungary, Dittel Gábor, asociație
cu care FORT a construit o legătură
foarte bună, mi-a explicat că există
rezerve privind eficiența acestor noi
reglementări, mai ales în condițiile în
care operatorii de transport maghiari
vor fi, de asemenea, afectați.”
De menționat că Ministerul maghiar al Inovării și Tehnologiei a anunțat că a creat BIREG, pentru a asigura
controlul și trasabilitatea utilizării legale
a licențelor bilaterale și multilaterale
utilizate pentru transportul rutier internațional de mărfuri.
Altfel spus, operatorii români sunt
obligați să se înscrie în sistem, dacă
efectuează operațiuni de cabotaj pe
teritoriul Ungariei sau transporturi spre
țări non-UE, utilizând autorizații CEMT
sau alte autorizații de terță țară.
Atenție, conform ultimelor
informații publicate pe site-ul
MKFE, în BIREG trebuie
înregistrate inclusiv cursele
de tranzit cu licență CEMT.
Iar obligativitatea este valabilă inclusiv pentru cărăușii maghiari.
Astfel, MKFE precizează că, potrivit feedback-ului și informațiilor primite de la ITM, înregistrarea BIREG
este necesară și pentru sarcinile de
transport de tranzit care implică
Ungaria, dacă vehiculul companiei a
început cursa cu o licență CEMT, indiferent de naționalitate.
„Interesant este că această obligație se aplică peste 3,5 t și nu peste
7,5 t, așa cum ne-am fi așteptat”, a
apreciat Sigfried Mayer, în opinia
căruia reglementările lasă mult loc de
manevră inspectorului din trafic, care
poate interpreta gravitatea situației.
„Ne-am putea confrunta cu un feno-
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Siegfried
Mayer

men îngrijorător. Cred că trebuie să fim
foarte atenți la interpretare, pentru că
încă există semne de întrebare”.

Este indicat ca firma
să fie înregistrată,
indiferent de curse
Concret, inițial trebuie înregistrată
firma în cadrul BIREG. Este posibil ca
inspectorul să verifice dacă a fost făcut
acest pas inițial, chiar dacă camionul
nu derulează o cursă purtătoare de
CEMT sau autorizație de terță țară.
Este motivul pentru care secretarul
general adjunct FORT le recomandă
operatorilor români să se înregistreze
indiferent de natura activității de transport. „Înregistrarea companiei în sistem este relativ simplă și intuitivă, timpul alocat variind în funcție de nivelul
parcului. Nu înțeleg, însă, de ce se
impune și înregistrarea semiremorcii,
pe lângă capul tractor, ținând cont de
faptul că autorizațiile sunt alocate în
funcție de acesta din urmă.” De menționat că, în cazul flotelor mari, pot fi
desemnate mai multe persoane care
să reprezinte firma în relație cu
BIREG.

Pași de urmat
Siegfried Mayer a explicat că înregistrarea se face, practic, în cascadă.
Primul pas este reprezentat de înscrierea companiei, după care vine rândul
parcului, pentru ca abia apoi să fie înregistrată fiecare cursă, cu menționarea traseului. Bineînțeles, toți acești
pași trebuie finalizați înainte ca vehiculul să intre în Ungaria. „Este esențial
ca aceste înregistrări să fie conform
făcute, pentru că, în cadrul unui control, inspectorul va realiza personal înscrierea în BIREG și va stabili gravitatea
abaterii. Dacă, de exemplu, firma a
înregistrat și capul tractor, dar nu și
semiremorca, amenda ar putea fi de
300.000 HUF (aproximativ 1.000 de
euro), dar dacă înregistrarea nu a fost
făcută în totalitate, este posibil ca fapta
să fie echivalată cu lipsa licenței de
transport, amendată cu 800.000 HUF
(aproximativ 2.500 de euro)”, a mai
arătat secretarul general adjunct FORT.
În opinia sa, un semnal că se fac
abuzuri ar putea fi reprezentat de aplicarea de sancțiuni, într-un număr
ridicat, companiilor care nu sunt înregistrate, în condițiile în care, în momentul controlului, nu sunt implicate
în curse care să facă obiectul înregistrării în BIREG. „Vom urmări evoluția
implementării acestor măsuri, vom ține
legătura cu reprezentanții NIT Hungary
și vom comunica toate noutățile apărute”, ne-a promis, în final, secretarul
general FORT.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro

Cazuri în care este obligatorie înregistrarea BIREG
(inclusiv curse goale conectate la acestea):
• un transportator maghiar livrează mărfuri din Ungaria în afara UE, sau aduce
mărfuri în Ungaria din afara UE, cu autorizație CEMT
• un transportator al unui stat membru UE transportă mărfuri din Ungaria în
afara Uniunii, sau aduce mărfuri în Ungaria din afara Uniunii, utilizând
autorizație de terță țară sau CEMT
• un transportator din afara UE livrează mărfuri către/din Ungaria, sau prin
Ungaria, cu autorizație sau CEMT
• un transportator rezident în UE sau maghiar trece prin Ungaria, în scopul
tranzitului, iar cursa este efectuată cu CEMT
• un transportator dintr-un stat membru al UE efectuează sarcini de transport
de cabotaj, în Ungaria
• transport de mărfuri proprii din Ungaria în afara Uniunii, sau din afara
Uniunii în Ungaria, cu un vehicul cu masa maximă admisă de peste 3,5 t,
dacă transportul este supus unei autorizații. (Sursa: MKFE)

.............................................................................................................................................. februarie 2021
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Proiect de modificare
a Legii RCA: decontarea
directă, obligatorie
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) propune
modificarea articolului 26 din Legea RCA, astfel încât
decontarea directă să fie obligatorie. În acest sens,
Ministerul Finanțelor a publicat în consultare publică
proiectul ordonanței de urgență (OUG).

D

acă ordonanța va fi adoptată
de Guvern, șoferii vor putea
recupera de la propriul asigurător RCA daunele produse într-un accident auto de care nu sunt vinovați.
Firma de asigurare va obține, ulterior,
în totalitate sau parțial, sumele achitate, de la asigurătorul mașinii șoferului vinovat.
„Decontarea directă se ofertează
obligatoriu de către asigurătorii RCA”,
va arăta alin. (1) al articolului 26 din
Legea 132/2017 privind RCA.

5 condiții cumulative
Potrivit alin. (2), decontarea directă
între asigurătorii RCA este aplicabilă
la îndeplinirea cumulativă a 5 condiții:
accidentele auto să se producă pe teritoriul României; vehiculele implicate
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în accidentele auto să fie înmatriculate/înregistrate în România; prejudiciile să fi rezultat în urma unui eveniment produs exclusiv între două
vehicule; ambele vehicule implicate
în accidentul auto să aibă asigurare
RCA valabilă la data evenimentului;
din accident să se fi produs prejudicii
exclusiv vehiculelor.
În următoarele 10 alineate ale art.
26, este reglementată procedura de
decontare directă, dar aceasta urmează să fie detaliată în Normele metodologice de aplicare, ce vor fi elaborate
de ASF.

„În lipsa unor asemenea măsuri,
numărul proceselor în instanță,
precum și al petițiilor și
reclamațiilor depuse la ASF pentru
neplata despăgubirilor – ajuns deja
la cifre record de zeci de mii – va
continua să crească, iar oligopolul
asigurătorilor RCA rău-platnici se
va accentua, cu efecte potențial
catastrofale pentru întreaga piață”
– COTAR.

COTAR este pro
Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România
(COTAR) susține decontarea directă
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„Scumpirea RCA
nu are voie să
depășească 8-10%”
COTAR admite că ar putea apărea
o scumpire a polițelor, „dar această
majorare nu are voie să depășească
8-10% față de tariful de referință al
RCA, calculat semestrial de către un
auditor independent”. „Să nu uităm că
frecvența daunelor a scăzut cu peste
30%, în 2020, față de 2019, și continuă să fie scăzută și la început de
FORT reclamă că „ASF refuză să
elimine contractele de mandat și
cesiunea de creanțe, prin
modificarea legii, în acord cu
practica internațională, din motive
ușor de intuit, însă propune
această ordonanță de urgență, care
are un singur obiectiv major –
sprijinirea samsarilor în
detrimentul asiguraților persoane
fizice și juridice, victime colaterale
ale intereselor financiare de
milioane de euro”.

2021, astfel că o scumpire mai mare
de 8-10% nu se justifică. Eventuale
îmbunătățiri ale dispozițiilor noii OUG
privind decontarea directă obligatorie
vor putea fi aduse prin norme de aplicare emise de către ASF. Cu toții cunoaștem disfuncționalitățile majore
existente pe piața de asigurări, iar
introducerea decontării directe în legislația RCA reprezintă una dintre soluțiile
care pot împiedica un dezastru în
cazul unui faliment printre cei doi coloși ai asigurărilor RCA din România,
care dețin deja peste 70% din întreaga
piață și care arată din ce în ce mai
fragili. Problemele constatate la acești
mari asigurători RCA, reclamați de
zeci de mii de persoane păgubite, ne
amintesc de situația fostelor societăți
Astra și Carpatica, înainte de a intra
în faliment. Urmează cea mai dificilă
perioadă din istoria asigurărilor, iar
ASF, prin noul președinte, Nicu Marcu,
pare să se fi trezit complet la realitate
și să realizeze că, fără măsuri ferme
și imediate, piața se va prăbuși definitiv și irevocabil. Astfel, sute de mii de
păgubiți vor rămâne cu autovehiculele nereparate și abandonate în stradă
sau cu prejudicii de mii de euro, imposibil de recuperat. Avem încredere că
măsurile luate în ultimele luni nu vor
fi o perdea de fum și vor continua,
până la disciplinarea societăților de
asigurări, care, astăzi, încalcă legea
de sute de ori pe zi”, a precizat Vasile
Ștefănescu, președintele COTAR.

FORT este contra
Federația Operatorilor Români de
Transport (FORT) cere Guvernului să
retragă proiectul OUG „pregătit în spatele ușilor din cadrul ASF”, act normativ care apare „într-un context total neprielnic” din punct de vedere al pieței
asigurărilor și care „va conduce, în
fapt, la o creștere necontrolată a tarifelor de primă”.
Reprezentanții FORT explică modul de funcționare a decontării directe
și cum vor fi afectați cei asigurați:

„Avem un accident între 2 vehicule, iar
asigurătorul vehiculului păgubit (A) va
plăti către clientul său o despăgubire,
iar apoi va deconta către asiguratorul
vehiculului «vinovat» (B) această sumă
de bani. Pare simplu. De ce vor crește
tarifele? Dacă asigurătorul A are garanția că orice sumă plătită cu titlu de
despăgubire va fi recuperată de la asigurătorul B, nu va mai avea niciun interes să controleze valoarea ei. Deoarece majoritatea acestor despăgubiri se
achită direct unităților de reparații,
acestea vor putea factura orice și oricât.
De ce vor crește necontrolat? Niciun
asigurător nu va putea calcula cu exactitate cât de puternic va fi afectat de
acest procedeu de decontare. Adică,
asigurătorul B nu o să știe cât de relaxat va fi asigurătorul A în acceptarea
unor tarife de manopera de 800 de
lei/oră, adaosuri de 100% la prețul
pieselor de schimb sau costuri de 200
de euro pe zi de închiriere a unui autovehicul. De asemenea, nimeni nu va
putea estima impactul efectului de contagiune. Adică, miile de service-uri care
facturează, în prezent, 150 lei pe oră
de manoperă și oferă discounturi la
prețul pieselor de schimb vor rămâne,
oare, la acest nivel, sau vor adopta
tarife majorate de 5 ori? Prin urmare,
asigurătorul B își va adăuga la tarif o
marjă de siguranță suficient de mare
încât să evite pierderi. Iar când nu cunoști exact nivelul acestei marje, aceasta poate fi situată între 0 și 200%,
conducând, astfel, la creșterea explozivă a tarifelor de primă, care deja au
trecut printr-o creștere în ultimele luni,
estimată la o medie de 15% față de
tarifele din perioada 2019-2020. Un
studiu de impact, serios realizat, ar fi
demonstrat existența acestor riscuri,
descrise mai sus, precum și un alt mare
risc: diminuarea semnificativă a contractelor CASCO. Mai mult, inițiatorul
proiectului se folosește de Brexit pentru
a justifica urgența?!”.

ACTUALITATE

pe piața asigurărilor, arătând că „doar
în acest fel piața va intra în normalitate; astăzi sunt zeci de mii de dosare
neplătite”.
Iată argumentele:
„Decontarea directă va duce la dispariția oligopolului din piața RCA. Este
una dintre soluțiile la problemele existente și poate aduce reale beneficii
celor 8 milioane de plătitori de polițe
RCA din țară. În lipsa unor măsuri
legislative adecvate, există riscul ca
asigurătorii RCA rău-platnici să acapareze peste 90% din piață, lăsând consumatorii și persoanele prejudiciate
fără posibilitatea reparației vehiculelor
și a recuperării prejudiciilor suferite.
Prin introducerea acestui principiu,
consumatorul de asigurări va fi responsabilizat să aleagă un asigurător
RCA de calitate și va avea mai multe
drepturi, în cazul unui accident, putând
să se adreseze fie asigurătorului terțului vinovat de producerea accidentului,
fie propriului asigurător RCA. Mai mult,
pentru ca noua OUG să își producă
efectele de însănătoșire a pieței RCA,
este necesar ca decontarea directă
să se aplice în orice situație, fără nicio
excepție, iar consumatorii și persoanele prejudiciate să aibă dreptul să
opteze între a se îndrepta împotriva
asigurătorului RCA al terțului sau a se
adresa propriului asigurător, pentru
obținerea despăgubirilor datorate, cu
promptitudine. Aceste noi prevederi
legale, care trebuie să intre în vigoare
cât mai curând, cumulate cu măsuri
ferme de sancționare a societăților de
asigurări care încalcă legea, sunt absolut necesare pentru supraviețuirea
pieței de asigurări”.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

februarie 2021 ..............................................................................................................................................
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EUROPEAN ROAD FREIGHT BENCHMARK

Scădere ușoară a
tarifelor de transport
Deja tradiționala analiză a tarifelor europene de transport,
realizată de către Ti și Upply, European Road Freight Benchmark,
a indicat o rată medie tarifară de referință de 1,061 euro,
în trimestrul patru al anului 2020, în scădere cu 1,2% față de aceeași
perioadă a anului anterior și cu 1% față de trimestrul al treilea.

U

rmând revigorarea resimțită
de transportul rutier de marfă
în timpul verii, când restricțiile
de circulație fuseseră anulate, activitatea a fost din nou perturbată, odată
cu scăparea pandemiei de sub control,
la nivel european, în toamnă. A urmat
o nouă serie de restricții și lockdown-uri, ceea ce a încetinit progresul
economic și, deci, a redus cererea
pentru transportul de mărfuri, în special în retail. Acest lucru a însemnat
că vârful de sezon a fost mai puțin
observabil decât ar fi fost în condiții
normale.
Dar există, totuși, diferențe între
restricțiile din toamnă și cele din prima
parte a anului. Sectorul de producție
și-a continuat activitatea, pe când, în
martie-aprilie, fusese închis, iar producătorii europeni dădeau semne solide
de revenire, în ciuda restricțiilor din alte domenii economice. Lockdown-urile
au variat ca nivel de restricții și intervale de timp. Franța, de exemplu, a
demarat un al doilea lockdown național
pe 30 octombrie și l-a încheiat pe 15
decembrie. În ziua următoare, a început în Germania și a durat până la
sfârșitul lunii ianuarie 2021. Cu restricții
impuse peste tot în Europa, activitatea

economică a fost afectată pe toată
durata trimestrului. În plus, întârzierile
la frontiere, foarte frecvente în prima
parte a anului, au fost aproape inexistente, către final.
De asemenea, chiar dacă, în multe
state, au rămas în vigoare schemele
de sprijin guvernamental, în ultimele
luni ale anului trecut mai puțini cărăuși
au apelat la ele, ceea ce înseamnă că
fluxul de mărfuri s-a menținut la un
nivel mai înalt decât mai devreme.
La modul general, având în vedere
toate aceste aspecte, în trimestrul 4
a existat o relație mai clară între cerere
și ofertă, care a avut ca efect scăderea
tarifelor comparativ cu cele din trimestrul 3.

Marea Britanie,
caz special
Prețurile în ultimul trimestru al anului au fost influențate și de Brexit.
Shipperii au făcut stocuri de mărfuri
cu mult înainte de finalul perioadei de
tranziție (31 decembrie), temându-se
că Marea Britanie va părăsi UE fără
încheierea unui acord (No Deal) sau,
în orice caz, că vor apărea probleme
administrative și întârzieri în frontiere,

după acest deadline. Potrivit Asociației
de Depozitare din Marea Britanie,
capacitatea de depozitare disponibilă
în această țară ajunsese sub 3%.
Apoi, la un moment dat, în decembrie,
volumele de marfă în tranzit prin Eurotunel au crescut cu 50% față de normal, fenomen atribuit Brexitului. Au
apărut probleme și din cauza faptului
că Franța a restricționat temporar accesul transportatorilor care traversau
Canalul Mânecii, din cauza îngrijorărilor privind răspândirea noii tulpini de
coronavirus. În timp ce acest aspect
n-a avut un impact substanțial asupra
mediei generale trimestriale a tarifelor,
se pare că, totuși, Brexit a menținut
tarifele în conexiune cu Marea Britanie
la un nivel mai crescut.
Astfel, tarifele pe relația Marea
Britanie au crescut cu 1,1% în trimestrul 4 2020 față de aceeași perioadă
a anului anterior, comparativ cu tarifele
medii din UE, care au scăzut cu 1,8%
față de 2019. Față de trimestrul 3, tarifele au scăzut cu 0,5% pentru Marea
Britanie și cu 1,2% în UE.
Prețul motorinei a rămas la un nivel scăzut, comparabil cu cel al trimestrului anterior, dar cu 16,4% mai mic
față de nivelurile din anii anteriori, ceea
ce a ușurat, puțin, „povara” cărăușilor.

Rate medii
per kilometru

Harta tarifelor europene, pe trimestrul 4, 2020
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La nivel de piață, beneficiarii au
plătit, în medie, 1,56 euro/km, comparativ cu 1,57, în trimestrul 3. Lungimea
traseului este esențială în calcularea
prețului per kilometru. Rutele mai lungi
sunt mai eficiente din punct de vedere
al costurilor, diminuând importanța
costurilor fixe și variabile asociate și,
în consecință, și tarifele per kilometru.
Pentru trasee mai scurte, se întâmplă
contrariul, ceea ce creează o conexiune inversă între tarife și lungimea
traseului.
Dar traseele care sunt cel mai bine
poziționate pe graficul distanțelor sunt
doar în mod rezonabil echilibrate pe
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Cele mai importante
coridoare
de transport
Pe relația Franța-Spania, tarifele
pe coridorul Madrid-Paris au scăzut
cu 2,3% comparativ cu trimestrul 2 și
cu 3,1% comparativ cu trimestrul 4,
2019. Pe retur, au scăzut cu 0,5% față
de Q3, dar au crescut cu 1,1% față
de Q4-2019.
Pe relația Polonia-Germania, scăderile de tarife pe Varșovia-Duisburg
pot fi atribuite valului 2 al pandemiei.
Pe cursele tur, au scăzut cu 1,7%, iar
pe retur cu 3,2% față de Q3. Totuși,
tarifele rămân la niveluri înalte, media
pe cursele tur pentru 2020 fiind cu
1,2% mai crescută decât cea înregistrată în 2019, iar pe retur cu 2,8%,
ceea ce face această relație să aibă
cea mai rapidă creștere din 2020.
Pe Germania-Franța, tarifele medii
pe tur au scăzut cu 1,5% față de Q3,
iar pe retur doar cu 0,7%.

Indicatorul ratei medii tarifare europene, pe trimestrul 4, 2020
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tur-retur, în loc de a fi perfecte, așa
cum ar fi de așteptat. De exemplu,
pentru Antwerp-Lille, un tarif de 2,92
euro/km pare rezonabil, dar cursa
retur costă 2,49 euro/km. Ruta ParisVarșovia are un tarif de 0,85 euro/km,
dar pe sens invers costă 0,97. MadridParis costă 1,02, dar returul doar 0,93.
Aceste rute au în comun o conexiune
franceză, fiind influențate de faptul că
prețurile la motorină și taxele de autostradă în Franța sunt relativ crescute
față de standardele europene. Astfel,
operațiunile de cross-trade și de
cabotaj sunt destul de obișnuite, ceea
ce duce la reduceri de tarife.

2020, 2021...
În 2020, prețurile în Europa au
scăzut în medie cu 1,6%, ceea ce a
generat un indicator de referință de
1,06 euro sau un tarif mediu de 1,55
euro/km. În 4 ani de statistici Upply,
aceasta este prima scădere înregistrată. În 2019, a fost înregistrată o
creștere de 1,5%, după un adevărat
salt de 4,4%, în 2018.
Upply este de părere că este
posibil ca 2021 să arate diferit față de
anul trecut, cu o multitudine de factori
care ar putea influența creșterea tarifelor. Printre acestea, se numără recuperarea în urma pandemiei, mai ales în
contextul începerii vaccinărilor, schimbările din diferitele sectoare economice, Brexitul, criza de șoferi, prețurile la
combustibil, Pachetul Mobilitate 1 etc.

Indicatorul ratei tarifare trimestriale și anuale

sursa: Ti&Upply The European
Road Freight Rate Benchmark –
Q4-2020
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Tarife de transport pe trimestrul 4 (euro/km)
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IFPTR: REȚETA PENTRU A SCĂPA
DE AMENZI (II)

Filmul arimării
Așa cum afirmam în numărul trecut al revistei, 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. După ce am abordat o serie de
elemente concrete privind acest segment, extrem de important
în organizarea transportului în siguranță, revenim pentru a derula
filmul arimării.

I

ată ce capitole trebuie să urmărim, potrivit discuției purtate cu
specialiștii IFPTR.
1. La capitolul pregătirea în vederea preluării încărcăturii, trebuie
realizate mai multe lucruri.
O atenție specială trebuie acordată
curățării platformei de încărcare și
verificării stării tehnice a punctelor de
arimare.
Atenție și la mijloacele de arimare utilizate! Acestea trebuie să fie conforme – ceea ce înseamnă: să nu aibă
rupturi, deteriorări și (foarte important)
să fie omologate și certificate ca atare,
respectiv să aibă etichete.

Constatarea utilizării unei
chingi fără etichetă poate
atrage după sine aplicarea
unei amenzi de 70 de euro,
în Germania și 4.000 de lei,
în România.
2. În privința recepționării/verificării, așezării și repartizării coletelor, este recomandabil ca șoferul să
verifice atât cantitățile, cât și conformitatea stării ambalajelor și supra-ambalajelor.
Orice eventuale constatări de neconformitate sau suspiciuni de deteriorare sau de integritate vor trebui

sesizate de către șofer și, în caz că
nu se pot remedia, situația va trebui
consemnată ca atare în CMR.
Cu siguranță, miza reprezentativă
a operațiunilor ce țin de așezarea și
repartizarea corespunzătoare a coletelor este, printre altele, încadrarea în
sarcinile maxime admise pe axe, conform reglementărilor în vigoare.
Deși sunt 2 repere de judecată
la îndemâna oricui
(poziționarea corectă a
centrului de greutate imaginar
al încărcăturii și distanța
dintre ultimul colet încărcat și
de ușile de închidere ale
platformei de încărcare),
abordarea operațională a
realizării acestor sarcini se
poate face doar în cadrul unei
instruiri dedicate sau a unui
training aplicat.
Este important de precizat, și în
această privință, că, de fiecare dată
când șoferul este pus în imposibilitatea
de a participa la operațiunile de încărcare, este esențial ca să consemneze
acest lucru în CMR.
3. Referitor la fixarea încărcăturii,
ar fi de reținut faptul că obiectivul urmărit nu este ca marfa să nu se miște
deloc pe platformă, ci doar ideea ca
mișcările acesteia să fie controlate,
respectiv limitate, prin aplicarea unui
sistem de arimare adecvat.
Important este ca, prin fixarea încărcăturii, să menținem încărcătura
pe platformă pe tot parcursul efectuării
cursei, cu evitarea riscului deteriorării
acesteia, respectiv a mărfurilor/coletelor transportate.
Este definitorie și recunoașterea
că aplicarea unui sistem de arimare
adecvat nu înseamnă neapărat sau
exclusiv aplicarea unor chingi, și nici
nu se rezolvă prin aplicarea a unui
număr cât mai mare de chingi!

18
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Atenție! Compactarea
coletelor și blocarea acestora
sunt operațiuni esențiale.
În plus, poate apărea și segmentarea, însă această sarcină/problemă
apare ca atare doar în cazul caroseriilor cu o portanță mai mică (tip L).
Modul în care se realizează aceste
proceduri ar fi recomandabil să fie
unul dintre obiectivele urmărite în
cadrul unei instruiri dedicate.

Arimarea
nu se rezolvă
aplicând cât mai
multe chingi
În ceea ce privește stabilirea numărului de chingi necesare de aplicat,
sunt trei niveluri de conformitate raționale – ca referințe de apreciere/determinare. În acest sens, putem vorbi
de un număr minim, sau de un număr
suficient, sau de un număr conform de
chingi. Dacă numărul minim de chingi
se raportează doar la evitarea amenzilor, un număr suficient de chingi
vizează inclusiv evitarea alunecărilor
necontrolate și/sau a răsturnării coletelor transportate. Realizarea unui sistem de arimare cu aplicarea un număr
conform de chingi este opțiunea care
garantează evitarea degradării atât a
coletelor/mărfurilor cât și a platformei
de încărcare.
Indiferent la care dintre acestea
ne-am raporta, esențial este ca arima-

Cele 12 sarcini necesare de onorat la arimarea
încărcăturii
Ar fi un câștig pentru toată lumea dacă fiecare firmă de transport ar dispune
de un „inventar” personalizat al sarcinilor legate de arimare, care să fie
oficializat și însușit de către cei care trebuie să-și asume această obligație.
Astfel, șoferii ar avea la dispoziție lista completă a sarcinilor specifice, care ar
putea fi un ghid operațional pentru ei în onorarea conformă a obligațiilor de
arimare.
Cele 12 sarcini de avut în vedere, în acest sens, sunt următoarele:
1. pregătirea platformei de încărcare
2. verificarea și pregătirea mijloacelor de arimare
3. verificarea și recepționarea documentelor/coletelor/încărcăturii
4. încărcare/repartizare (consemnare celor constate în CMR, dacă este cazul –
raportat la operațiunile specifice sarcinilor cu nr. 3/4)
5. segmentare (cu atenție deosebită în cazul caroseriilor tip L)
6. compactare
7. blocare
8. fixarea coletelor/încărcăturii (consemnare în CMR, dacă este cazul)
9. protejarea încărcăturii (consemnare în CMR, dacă este cazul)
10. refacerea tensionării chingilor/lanțurilor folosite la realizarea arimării
(după primii 5-15 km parcurși)
11. verificări periodice și refacerea cazuală a tensionării chingilor,
pe parcursul efectuării deplasării
12. evaluarea sistemului de arimare, la descărcare.

rea să se realizeze ca atare, fiindcă
toate cele trei referințe satisfac, în fapt,
exigențele ce țin de securizarea deplasării, cel puțin din punct de vedere
al eliminării predictibile a potențialelor
riscuri sau pericole.
Oricum ar fi, conducătorii auto sunt
cei care sunt în măsură și trebuie să
își asume responsabilitatea, inclusiv
în această privință.
„În mod evident, aprofundarea procedurală și operațională a raționamentelor care stau la baza alegerii soluției
optime, inclusiv în privința judecății
numărului minim de chingi – raportat
la cele trei opțiuni fezabile, se poate
dezvolta numai în cadrul unui training
dedicat/personalizat. În cazul unei încărcături inedite, nemaiîntâlnite, eventual cu anumite particularități aparte,
o bună parte respectabilă a operatorilor caută să apeleze la IFPTR, pentru
a beneficia de recomandări calificate
în privința modului corect în care tre-

CONSULTANȚĂ

Atât proiectarea, cât și realizarea
sistemului de arimare se raportează
la optimizarea acestuia având în vedere la un număr de 4 moduri de arimare posibile sau pretabile – în funcție
de specificul încărcăturii, vizând minimizarea numărului de mijloace de arimare și, implicit, atât a efortului aferent, cât și a timpului necesar de
afectat acestor operațiuni.

buie făcută arimarea. În mod evident,
există și practica de a apela la IFPTR
doar după incident, ocazie cu care iau
act de cum ar fi fost bine să se procedeze în speța respectivă, pentru a
putea evita pe viitor neplăcerile cauzate de arimarea necorespunzătoare
a încărcăturilor respective”, au mai
arătat specialiștii IFPTR.
Indiferent de situație și de împrejurări, singurul mod incontestabil de
evaluare corectă a conformități arimării
realizate este imaginea, respectiv poziționarea coletelor/mărfurilor după
efectuarea transportului.
Concluzia este una simplă. Cu
siguranță, este bine să învățăm și din
greșelile proprii, însă ar fi de preferat
să încercăm învățăm cât mai mult din
greșelile altora, pentru a deveni competenți.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Șantierele de autostradă
din Transilvania,
„la turație maximă”
„Șantierele de autostradă din Transilvania au pornit la turație
maximă, în 2021”, a anunțat secretarul de stat în Ministerul
Transporturilor Horațiu Cosma, „mâna dreaptă” a ministrului
Cătălin Drulă.

N

oul secretar de stat a primit
în responsabilitate proiectele
de infrastructură rutieră, astfel că, la începutul lunii februarie, a
inspectat șantierele de pe Autostrada
Transilvania (A3) – sectoarele de lângă Cluj-Napoca și Târgu Mureș – și
de pe Autostrada Sebeș-Turda (A10).

arheologică. În perioada următoare,
vom finaliza exproprierile și vom obține
toate autorizațiile necesare pentru deblocarea completă a proiectului”.

100 de utilaje,
la Nădășelu-Zimbor

Pe șantierul de aproape 10 km
dintre Ungheni și Tg. Mureș al Autostrăzii Transilvania, constructorul a
ajuns la aproximativ 35% stadiu fizic,
la 6 luni de la debutul lucrărilor, a prezentat secretarul de stat și stadiul lucrărilor din acest obiectiv. „Zilele trecute, grinzile de beton au început să
fie ridicate pe primele structuri și vor
continua și în următoarele săptămâni.
Cea mai mare parte a rețelelor de
utilități au fost relocate. Suntem extrem

Iată ce a constatat: „Constructorul
român UMB a început în forță, lângă
Cluj-Napoca, mobilizarea pe cei 30 km
de autostradă dintre Nădășelu și
Zimbor, un proiect extrem de complex,
contractat pentru 1,4 miliarde de lei.
Se lucrează cu 100 de utilaje la organizarea de șantier, drumurile de acces,
marcarea șantierului sau cercetarea

Primele grinzi
de beton,
la Ungheni-Tg. Mureș

Horațiu Cosma a fost membru al
Asociației Pro Infrastructură,
începând din anul 2014, apoi a
devenit consilier în Cancelaria
premierului Dacian Cioloș, în 2016,
iar, în ultimii 4 ani, începând din
2017, a activat în calitate de
consilier parlamentar cu atribuții
legate de comisia de Transporturi.
Numit secretar de stat în MT
(pe 6 ianuarie 2020), a primit
responsabilitatea, de la ministrul
Transporturilor, Cătălin Drulă,
de a se ocupa de domeniul rutier.

de optimiști că, până la finalul anului,
vom circula pe acest sector de autostradă”, a relatat Horațiu Cosma.

Tronsonul 2
Sebeș-Turda, la 85%
Referitor la Tronsonul 2 al Autostrăzii Sebeș-Turda, secretarul de stat
a constatat, la fața locului, că stadiul
lucrărilor a ajuns la 85%. Astfel, antreprenorul a executat lucrări la viaductul
peste calea ferată de la Teiuș, nodul
rutier Teiuș, precum și la terasamente,
șanțuri betonate sau tealuzări, pe
întreg proiectul. „Constructorul și-a asumat că va finaliza lucrarea în această vară. Nu suntem mulțumiți de modul
în care s-a derulat proiectul, ce a fost
contractat tocmai în anul 2014. Vom
monitoriza, în continuare, extrem de
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Cătălin Drulă,
ministrul
Transporturilor

Drum de legătură
între A1 AradTimișoara și E671
CNAIR a semnat, cu reprezentanții
firmei Todini Construzioni Generali,
contractul pentru proiectarea și construirea drumului de legătură dintre
Autostrada A1 Arad-Timișoara și E671
(DN69). Lucrările, în valoare de 189,6
milioane de lei, fără TVA, au finanțarea
asigurată din fonduri europene nerambursabile. Contractul are o durată de
108 luni, din care 6 luni pentru proiectare, 18 luni pentru execuția lucrărilor și 84 de luni – garanție. Traseul,
în lungime de 10 km, începe cu circa
300 m înaintea intersecției dintre
DJ692 si E671 (DN69), cu amenajarea unui nod rutier, și se dezvoltă pe
direcția nord-est, spre autostradă.
Clasa tehnică a drumului de legătură
este II, iar viteza de proiectare este
de 100 km/h.

Viitoarele autostrăzi din România
vor avea mai mult spațiu între banda
de circulație și parapetul median, conform unui ordin semnat de ministrul
Transporturilor, Cătălin Drulă, care a
modificat, astfel, Normele tehnice privind proiectarea drumurilor. „Plecând
de la observația că parapetul median
este prea aproape de banda de circulație, în iunie 2020, am scris un material în care analizam comparativ
normativele de proiectare privind amplasarea parapetelor centrale de pe
autostrăzile din România și alte țări.
Specialiști din CNAIR au preluat,
atunci, observația și propunerea, au
discutat-o în forumurile tehnice și au
propus o modificare a Normelor actuale. Înainte de a prelua eu mandatul,
ordinul de ministru a fost pus în consultare publică, astfel că am găsit tot
procesul la final. Am semnat ordinul,
ceea ce înseamnă că pe autostrăzile
viitoare (care nu au, încă, proiect tehnic de execuție finalizat) vom scăpa
de senzația de înghesuială. Le mulțumesc celor care au muncit, în aceste
luni, la această mică modificare, care
va avea un impact, totuși, semnificativ
în confortul și siguranța rutieră pe
autostrăzile viitoare”, a declarat Cătălin
Drulă.

Un nou
șantier
Antreprenorul tronsonului 3 al
Drumului Expres Craiova-Pitești, Asocierea SA&PE Construct-Spedition
UMB-Tehnostrade, a început pregătirea organizării de șantier, lucrări premergătoare demarării lucrărilor de
execuție. Traseul are o lungime de
31,75 km, iar valoarea contractului de
proiectare (12 luni) și construire este
de 670,7 milioane de lei, fără TVA, cu
sursă de finanțare din fonduri europene nerambursabile. Tronsonul 3 se
construiește între localitățile Slatina și

Colonești. Perioada de execuție a lucrărilor este de 24 de luni, iar garanția,
de 120 de luni.
Pe tronsonul 2, executat de Asocierea SA & PE Construct-Spedition
UMB-Tehnostrade-Consitrans, se lucrează în principal la structuri și la
confecționarea grinzilor și a elementelor prefabricate folosite la lucrările de
artă din zona râului Olt. Antreprenorul
se va mobiliza și la terasamente, imediat ce condițiile meteorologice vor
permite acest lucru. În această perioadă, sunt mobilizați peste 900 de
muncitori.

Licitație pentru
Centura București,
între A1 și DN5
CNAIR a lansat licitația pentru proiectarea și execuția lucrărilor de lărgire
la patru benzi de circulație a Centurii
București, sectorul de sud-vest, între
autostrada A1 și DN5. „Este încă unul
dintre proiectele din pachetul mare,
de 1,7 miliarde de euro („Orbitalele
Bucureștiului”), la a cărui finanțare am
lucrat în experiența anterioară guvernamentală, în 2016”, a declarat ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă.
Proiectul are o valoare estimată de
aproximativ 700 de milioane de lei și
cuprinde denivelarea intersecțiilor de
la DN6 (Bragadiru), DN5 (Giurgiu),
DC18 (Măgurele). Setul complet de
proiecte include construirea unui nou
inel de autostradă (A0) și modernizarea centurii actuale (DNCB). În prezent, aproape toate proiectele sunt fie
în lucru, fie vor începe curând lucrările,
fie în procedură de licitație.
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serios mobilizarea antreprenorului”, a
asigurat Horațiu Cosma.
Pe șantierul Lotului 1 al Autostrăzii
Sibiu-Pitești, lot situat între localitățile
Sibiu-Boița, antreprenorul este mobilizat în zona structurilor, urmând să
lucreze pe întreg lotul, în momentul în
care condițiile meteorologice vor fi
favorabile, potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Mai mult spațiu,
pe autostrăzi

Podul de la
Cernavodă,
la reabilitare
Maristar Com a câștigat, cu o
ofertă de 66,8 milioane de lei, fără
TVA, licitația pentru reabilitarea Podului de la Cernavodă, situat pe Autostrada A2 București-Constanța, la km
157. Execuția lucrărilor este prevăzută
a se realiza în 24 luni, iar perioada de
garanție va fi de 60 de luni. Podul peste Dunăre de la Cernavodă este unul
combinat, de cale ferată și șosea,
care, împreună cu podul similar de la
Fetești, conectează Bucureștiul cu
Portul Constanța, unind Dobrogea de
Muntenia, prin Autostrada A2. Comisia
de evaluare din cadrul CNAIR analizează și ofertele depuse pentru licitația
privind reabilitarea podului peste brațul
Borcea, situat pe Autostrada A2, la
km 150. Valoarea estimată a lucrărilor
este de 96,79 milioane de lei.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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Bugetul Transporturilor
pentru 2021, mai mare
cu aproape 10%
Bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii este estimat
la 14,1 miliarde de lei, în 2021, cu 9,41% mai mare față de cel din
anul trecut (12,88 miliarde de lei), potrivit proiectului de lege
lansat în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor, ce urmează
a fi adoptat de Guvern și transmis Parlamentului, pentru dezbatere
și aprobare.

S

unt prevăzute creșteri de fonduri pentru domeniile rutier,
feroviar și naval, dar nu și pentru cel aerian. Astfel, pentru sectorul
rutier, propunerea de alocare este de
5,8 mld. lei (+19,66%, față de 4,86
mld. lei, în 2020), pentru cel feroviar
este de 6,82 mld. lei (+9,5%, față de
6,23 mld. lei) și pentru cel naval, de
645 mil. lei (+56,6%, față de 412 mil.
lei). Sectorul de transport aerian are
prevăzut un buget de 308 mil. lei, cu
34,4% mai mic față de cel din 2020
(470 mil. lei).
Iată obiectivele de investiții pe zonele rutier și feroviar pentru care sunt
prevăzute alocările din buget:

RUTIER
Lista principalelor proiecte de
construire autostrăzi și variante
ocolitoare (VO):
• Autostrada Sibiu-Pitești secțiunile
1, 2, 3, 4 și 5
• Autostrada Lugoj-Deva (sector
Dumbrava-Deva)
• Autostrada Sebeș-Turda
• Autostrada Nădășelu-Suplacu de
Barcău-Borș, inclusiv legătura Centura
Oradea (Girație Calea Sîntandrei)Autostrada A3 (Biharia)
• Autostrada Câmpia Turzii-OgraTârgu Mureș
• Autostrada de Centură Sud
București, inclusiv intervențiile la șoseaua existentă (lărgirea la 4 benzi
de circulație a Centurii București între
A1-DN5, DN2-A2 și A1-DN7, pasajele
Berceni, Domnești, Oltenița și Mogoșoaia)
• Autostrada de Centură Nord
București
• varianta de ocolire Bacău (profil
de autostradă și drum național)
• drum expres Craiova-Pitești
• drum expres Brăila-Galați
• podul suspendat peste Dunăre
în zona Brăila
• varianta de ocolire Galați.
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Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, îi înmânează ordinul de începere
a lucrărilor la Lotul 1 al Autostrăzii de Centură București (A0)
antreprenorului Alsim Alarko Sanayi Tesisleri veTicaret, care are deja în
execuție Lotul 2.

Proiectele de autostrăzi în pregătire:
• elaborarea/completarea studiilor
de fezabilitate pentru autostrăzile
Sibiu-Făgăraș, Făgăraș-Brașov, Târgu
Neamț-Târgu Mureș, Târgu NeamțIași-Ungheni, Timișoara-Moravița
• elaborarea studiilor de fezabilitate
și a proiectelor tehnice pentru Autostrada Brașov-Bacău și pentru drumurile de mare viteză Ploiești-BuzăuFocșani-Bacău-Pașcani-Suceava-Siret
• elaborarea studiilor de fezabilitate
și a proiectelor tehnice pentru drumurile expres: Craiova-Târgu Jiu, Ovidiu-

Tulcea, Brăila-Tulcea, Brăila-Buzău,
Focșani-Brăila, Găești-Ploiești, PiteștiMioveni, Bacău-Piatra Neamț.
Elaborarea/completarea studiilor de fezabilitate pentru drum expres/autostradă:
• conexiune Satu Mare (VO Satu
Mare)-Oar (Granița Româno-Ungară
- Drum Expres M49 Ungaria), Satu
Mare-Baia Mare și Autostrada Nordului/Drum de Mare Viteză Baia MareSuceava (Lot 1, Baia Mare-Bistrița,
Lot 2 Bistrița-Vatra Dornei, Lot 3 Vatra
Dornei-Suceava), Tișita-Albița

Drulă: avem record absolut la fonduri europene
Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a transmis următorul mesaj pe
Facebook: „Pentru investițiile din fonduri europene, avem alocate aproape
8 miliarde de lei, ceea ce este un record absolut al ultimului deceniu și o
creștere de mai mult de 30% față de 2020. Facem căi ferate, autostrăzi, linii de
metrou, infrastructură portuară și aeroportuară din fonduri europene! Am dat o
atenție deosebită domeniului feroviar în acest an. Avem cea mai mare alocare
din ultimii 10 ani pentru întreținerea infrastructurii feroviare: 1,4 miliarde de lei,
în creștere cu 16,53%. Reînnoim calea ferată! De asemenea, avem creșteri de
60% la alocarea pentru reparații curente ale infrastructurii feroviare. Am
crescut și suma alocată întreținerii infrastructurii rutiere! Cu 10% față de
execuția preliminată din 2020, adică până la 617 milioane de lei”.
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Lista principalelor proiecte de construire a variantelor de ocolire (VO):
• variantele de ocolire aflate in execuție: modernizarea centurii rutiere a municipiului București (pasaje Berceni,
Oltenița, Mogoșoaia, Domnești, DN 2-A2),
Tecuci, Mihăilești, Bârlad, Satu Mare, Stei,
Rădăuți, Timișoara Sud, Săcueni, Zalău,
Drum de legătură DN 5-Podul Prieteniei
(VO Giurgiu Vest), Târgu Jiu
• variantele de ocolire care vor
intra in execuție/proiectare și execuție:
Tg. Mureș, Mihăilești, Sf. Gheorghe,
Giurgiu (Est), Sighișoara, pasaj
Drajna, Buftea.

FEROVIAR
Prioritățile strategice:
• continuarea și finalizarea lucrărilor
Coridorului IV ramura nordică, programe de eliminare a restricțiilor de viteză

de pe întreaga rețea TEN-T centrală și
globală cu impact direct și imediat asupra duratei călătoriei și/sau asupra creșterii siguranței și confortului călătorilor
• modernizarea sistemelor de siguranță și centralizare, inclusiv prin proiecte de creștere a calității serviciilor
de transport feroviar în stațiile CF
• proiecte de electrificare a liniilor
CF lipsă din rețeaua TEN-T centrală
și globală
• reabilitarea și modernizarea Coridorului IV ramura sudică (AradCaransebeș-Craiova-Calafat) și pe
linia CF Ploiești Sud-Focșani-PașcaniIași-Frontiera, Pașcani-DărmăneștiVicșani-Frontieră
• achiziția de trenuri de lucru pentru activitatea de reînnoire (reparație
capitală), reabilitare
• modernizare, construirea unor
elemente componente ale infrastructurii feroviare și creșterea gradului de
siguranță a circulației feroviare
• reabilitarea și modernizarea Complexului Feroviar Gara de Nord, inclusiv centura feroviară a Bucureștiului ca
o alternativă pentru transportul urban al
locuitorilor din zonele periferice, un
acces mai facil pentru marile centre comerciale și depozitare amplasate în zona centurii și crearea unor noduri intermodale, la capătul linilor de transport.

Ministerul Finanțelor Publice estimează, în Bugetul de stat pentru acest
an, venituri de 364,9 miliarde de lei
(32,67% din PIB), cheltuieli de 444,9
mld. lei (39,84% din PIB), astfel că va
rezulta un deficit de 80 mld. lei (7,16%
din PIB). Inflația medie anuală este
prevăzută a fi de 2,4%, iar câștigul salarial mediu net este calculat de MFP
la 3.323 de lei/lună, în timp ce numărul
șomerilor va fi de doar 310.000, potrivit
proiectului de buget pentru 2021.
Cheltuielile de investiții sunt preconizate la 61,429 mld. lei, reprezentând aproximativ 5,5% în PIB, iar, pentru anul 2024, MFP estimează că vor
urca la 67,5 mld. lei. Cheltuielile de
personal ale statului, pentru salariile,
sporurile, primele, compensațiile și indemnizațiile de hrană, „înghețate” la
nivelul cuantumurilor din decembrie
2020, pentru cei aproximativ aproape
1,25 milioane de bugetari, sunt prevăzute, pentru acest an, la 109,5
miliarde lei, în condițiile în care, anul
trecut, conform execuției bugetare, au
însumat 109,9 miliarde de lei (+7,5%
față de 2019). MFP estimează o creștere la 110,6 miliarde de lei a acestor
cheltuieli, până în anul 2024.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
PUBLICITATE

ACTUALITATE

• completarea studiului de fezabilitate pentru drum expres Arad-Oradea
• obiectivul „Autostrada A7, sectoarele Ploiești-Buzău-Focșani-BacăuPașcani” va fi bugetat pe parcursul
anului 2021, după obținerea aprobărilor legale necesare, aflate în prezent
în etapa de pregătire/atribuire în vederea elaborării documentațiilor tehnicoeconomice sau proiectării și execuției.

PIAȚĂ ȘI COMPANII

SMART ASSIST 360

Soluții inteligente,
pentru toate buzunarele
Ușor de utilizat și cu potențialul de a asigura un important avantaj
competitiv în relația cu clienții, Smart Assist 360 ar putea fi
răspunsul (sau măcar unul dintre ele) la dilema tehnologică.

P

entru că da, tehnologia pune,
astăzi, o presiune puternică
asupra firmelor de transport.
Nimeni nu vrea să rămână în urmă în
ceea ce privește utilizarea tehnologiilor
smart și, poate chiar mai important, ai
nevoie de acele produse care să ofere
încredere clienților, demonstrându-le
că firma ta este una modernă, în pas
cu vremurile pe care le trăim.

Însă... care este
produsul corect
pentru firma ta?
Ai nevoie de un TMS performant,
poate un ERP, sau poate altceva...
Decizia este cu atât mai dificilă, cu
cât implică bani (mulți, cel mai adesea), mult timp pentru implementare,
discuții agasante, în interiorul firmei
și, la final, oricum sunt șanse mici să
iasă cum ți-ai dorit. Și, ce este, probabil, cel mai rău, odată făcută investiția, este foarte dificil să mai schimbi
ceva.
Chiar și un banal serviciu de monitorizare a flotei riscă să te transforme
în prizonierul furnizorului – a lucra cu
mai mulți furnizori poate fi neproductiv,
însă a schimba furnizorul (atunci când
lucrezi doar cu unul) presupune dificultăți operaționale semnificative, chiar
și pentru flotele mici.
Cu o implementare ce durează câteva minute și costuri asemănătoare cu
un abonament de telefonie, ușor de
utilizat și foarte util în comunicarea cu
clienții, Smart Assist 360 poate avansa
rapid de la stadiul de „experiment care
merită încercat”, la certitudine – „unul
dintre instrumentele principale de lucru”.

Transparență
operațională
O problemă importantă în transporturi este dificultatea de a fideliza
clienții, mai ales pentru că sunt rare
ocaziile în care te poți vedea cu aceștia față în față. În majoritatea cazurilor,
colaborarea presupune comunicarea
telefonică între dispeceri.
În aceste condiții, este important
să găsești elemente prin care să poți
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Zsolt Gogucz, founder Smart Assist 360
și director general Kefren Expres:
„Kefren Expres utilizează aplicația din 2013. Discutăm de zeci de mii de
comenzi monitorizate astfel, iar feedbackul clienților ne-a demonstrat că acest
produs generează plus valoare. Modulul de tracking este primul produs al
Smart Assist 360 și este posibil să vedem dezvoltări ulterioare.”

oferi mai mult clientului. Iar Smart
Assist 360 poate reprezenta „surpriza
plăcută” ce creează premisele pentru
o colaborare pe termen lung.
„Folosind această aplicație, compania de transport sau expeditorul are
posibilitatea să își îmbunătățească
imaginea în fața clienților, prin transparență, prin acuratețea și utilitatea
informațiilor oferite cu privire la cursele
efectuate și totul în timp real. Practic,
serviciul oferit este perceput ca unul
de calitate, mult peste banalele mesaje WhatsApp, sau un e-mail trimis când
îți aduci aminte și care presupun de
multe ori informații incomplete”, a arătat Zsolt Gogucz, founder Smart Assist
360 și director general Kefren Expres.
Aplicația prelucrează în mod automat mai multe informații – localizarea

mașinii (GPS sau telefonul șoferului),
date despre cursă (loc de încărcare
și descărcare, rută, viteza medie etc.)
– iar rezultatul îl reprezintă un raport
complet despre stadiul cursei, care se
actualizează în timp real.
Smart Assist 360 asigură inclusiv
transmiterea de e-mailuri către client
în mod automat, la intervale de timp
ce pot fi setate.
„Sunt firme, în Ungaria, care utilizează aplicația de mai multă vreme și,
în cazul lor, clienții pe care îi au apreciază și chiar solicită să poată urmări
cursele prin trackingul oferit de Smart
Assist. Monitorizarea o realizăm prin
telefonul șoferului, sau putem să ne
conectăm cu providerul de GPS utilizat de transportator”, a precizat Zsolt
Gogucz.
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Un expeditor va putea urmări
cursele subcontractate,
cu ușurință, oferind clienților
aceleași informații și în
același format, indiferent de
furnizorul GPS al
transportatorului și chiar și
atunci când mașinile acestuia
nu sunt monitorizate GPS.

Avantaje...
De exemplu, sunt firme care utilizează această aplicație și oferă clienților toate beneficiile unui night shift
(tură de noapte), fără ca această facilitate să fi existat, în prealabil.
„Avem o firmă care utilizează aplicația atât pentru mașinile proprii, cât
și pentru cele ale subcontractorilor. În
total, este vorba de 13 provideri de
GPS. Cu ajutorul Smart Assist 360,
nu mai trebuie să deschidă pentru fiecare mașină în parte o altă platformă,
pentru a extrage informațiile. Timpul
câștigat este semnificativ și fiecare
cursă poate fi urmărită fără probleme
sau întreruperi”, a completat Zsolt
Gogucz.

... automatisme
În lupta cu timpul, automatismele
oferite de Smart Assist 360 reprezintă
un instrument redutabil.
Astfel, la inițierea unei curse, pot
fi setate mai multe caracteristici, dintre
care amintim adresa de încărcare și
cea de descărcare, viteza medie, timpul alocat respectivei curse... Iar dispecerul va primi alerte de fiecare dată
când apar „anomalii”. De exemplu,
orice posibilă întârziere poate fi anunțată din timp clientului și același lucru
se poate face și în cazul unor curse
Pentru a începe utilizarea aplicației
nu trebuie decât să îți creezi un
cont pe smartassist360.com
Urmează activarea contului și
suportul acordat de dezvoltator.
În 15 minute, până la maximum
o oră, utilizatorul va putea folosi
aplicația.

Conectare
extrem
de simplă
Smart Assist 360 a pornit de la o
nevoie de nișă (transport expres), însă
poate răspunde solicitărilor unui număr mare de jucători din piață.
„Noi am testat funcționalitatea și
utilitatea aplicației în munca de zi cu
zi a firmei noastre. Practic, lansarea
aplicației vine după opt ani de teste.
Inițial, pentru Kefren Expres, am folosit
soluția de tracking în legătură cu serviciul de night shift. În mod automat,
erau verificate pozițiile mașinilor și,
apoi, trimise e-mailuri către clienți, de
asemenea, automat. Numai când apăreau probleme, persoana din schimbul
de noapte era alertată. Atunci când
folosești o aplicație precum Smart
Assist 360 și ai o echipă de profesioniști (dispeceri și șoferi), vor exista

doar două momente în care prezența/acțiunea dispecerului este esențială
– la încărcare și la descărcare, pentru
că atunci trebuie să ții legătura cu
clientul. În rest, traseul este automatizat. Dacă totuși se întâmplă ceva,
sistemul avertizează în același timp
și transportatorul și clientul. Astfel, nu
există riscul de a crea nemulțumiri
clientului pentru că nu a fost anunțat”,
a declarat Zsolt Gogucz.
Un alt aspect care merită menționat este legat de conducătorul auto.
Dacă urmărirea este prin GPS-ul
mașinii, conectarea cu Smart Assist
360 se realizează automat (șoferul nu
trebuie să facă nimic). Dacă monitorizarea se realizează prin telefonul
șoferului, acesta trebuie să descarce
o aplicație din Google Play – o interfață foarte simplu de utilizat. Se introduce un cod unic al respectivei curse
(transmis de dispecer) și, odată cu
apăsarea comenzii start, se realizează
legătura dintre telefon și pagina web.
„Șoferul va putea vedea, la rândul lui,
toate detaliile cursei, informații setate
anterior de către dispecer. La finalizarea cursei, se închide aplicația și este
oprită comunicarea cu telefonul șoferului”, a explicat Zsolt Gogucz.
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De asemenea, aplicația ajută la
diminuarea numărului de telefoane
date transportatorului și/sau șoferului.
Aspect foarte important, mai ales în
cazul curselor mai lungi, când unul
sau mai multe telefoane date zilnic
către transportator sunt percepute, în
general, ca agasante.
Aplicația oferă, în permanență,
date precise privind locul unde se află
marfa și timpul estimat până la destinație.
Pe de altă parte, un transportator
care utilizează Smart Assist 360 poate
descoperi avantaje multiple.

care pot ajunge la destinație mai repede. Astfel, se pot luat decizii din timp
și toate părțile au de câștigat.
Șoferii ar putea fi descărcați imediat, chiar dacă au ajuns mai repede,
pentru că s-a știut din timp acest lucru.
Sau, dimpotrivă, dispecerul îl poate
anunța pe șofer din timp că nu este
nevoie să se grăbească și se poate
odihni câteva ore, pentru a ajunge la
timp...
Iar clientul are, la rândul lui, acces
la toate informațiile.
„Prin Smart Assist 360, poți monitoriza, cu puțini oameni, flote mari
și un număr mare de curse, fără sincope. Clienții vor avea aceeași senzație de seriozitate a serviciului oferit.
Ne-am dorit, încă din start, ca aplicația
să ofere beneficii substanțiale, la costuri foarte reduse”, a explicat Zsolt
Gogucz.
Cel mai ieftin pachet pentru utilizarea aplicației este de 15 euro pe lună
(tracking doar de pe telefon) și ajunge
la 40 euro pe lună (tracking telefon
mobil, provider GPS, lucru cu subcontractori și training privind utilizarea
aplicației).
Este, de asemenea, interesant
faptul că este facturat utilizatorul, numărul mașinilor monitorizate putând
fi foarte mare.
Aparent, Smart Assist 360 pare o
soluție destinată firmelor mici și medii,
însă este evident faptul că poate fi utilizat cu succes și de către marii jucători.
Se pune, totuși, o întrebare – cât
de preocupați sunt managerii/patronii
în legătură cu timpul pierdut de angajați pentru a transmite poziții sau a
urmări mașinile? Un dispecer angajat
să vândă curse ar trebui ajutat să își
maximizeze timpul petrecut în acest
scop.

Poți verifica inclusiv nivelul
de stres al clientului, fără a
discuta direct cu aceasta,
monitorizând numărul de
click-uri pe link-ul cursei.
„Recordul nostru a fost pe o cursă
din Slovacia în Germania, unde, într-un interval de 12 ore, echipa clientului a accesat link-ul de 246 de ori. Era
vorba despre o marfă care urma să
plece cu avionul din aeroportul din
Frankfurt, cu destinația China”, și-a
amintit directorul general Kefren.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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CONSULTANȚĂ

CONTRACȚIA
AFACERII, puncte
de atenție și soluții
Pe fondul pandemiei și agregat cu situația economică
internațională, care a suferit modificări majore, în ultimul an,
contracția economică se manifestă asupra afacerilor
antreprenorilor români, inclusiv în transporturi.

C

ontracția merge în descreșterea afacerii și este caracterizată de scăderea veniturilor
și a încasărilor, o stare financiară vulnerabilă, care se poate degrada treptat
și accelerat. Prin perpetuarea acestui
trend descrescător, rezultă pierderi și
de până la 80% din veniturile unei
companii, blocaj și, chiar, faliment.
În aceste situații, antreprenorul va
anticipa o posibilă contracție a afacerii
și va interveni la timp, prin aplicarea
de instrumente financiare.
Fenomenul se tratează
contextual, perceput izolat,
iar pierderile financiare se pot
limita.
Domeniul transporturilor din România nu este ocolit de impactul acestui fenomen, din cauza scăderilor
înregistrate în sectoare precum industria auto.
Efectele fenomenului de contracție
economică în transporturi se pot percepe prin anumite acțiuni realizate, în
mod direct, de către antreprenori și
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manageri: restructurări de personal,
oprirea parțială a unei capacități de
lucru, reducerea bugetului de marketing, reducerea cheltuielilor administrative, tăierile în categoriile de cheltuieli
care nu afectează imediat continuarea
afacerii, prudența în decizii investiționale și suspendarea proiectelor de investiții.
Etapa de contracție este o etapă
firească, în ciclul de evoluție al afacerilor, însă, dacă nu este gestionată suficient de rapid de la declanșare, ferm
și pe termen lung, provoacă pierderi, în
mod accelerat, și determină o situație
greu de gestionat, de criză, în care
continuarea afacerii poate să fie sub
semnul întrebării, cu atât mai mult cu
cât se suprapune cu etapa de contracție economică globală și a industriei.

Soluții
Posibile soluții de aplicat când te
confrunți cu fenomenul de contracție
a afacerii:
1. Redimensionează bugetul
companiei.

Când aplici o scădere de venituri,
în reajustarea bugetului, aplici, simultan, măsuri de limitare a pierderii; astfel vei avea un buget destul de flexibil
în firmă care să îți permită o continuare modestă a afacerii.
2. Dezvoltă structura de cheltuieli variabile și diminuează masa
cheltuielilor fixe.
Ca de obicei, acest proces include
etapa analizei operaționale și financiare, cu identificarea cheltuielilor principale și a structurii acestora (fix+variabil): salarii, cheltuieli cu parcul auto,
marketing, administrativ etc. Pe aceste
categorii se lucrează, pentru a identifica măsuri de flexibilizare a cheltuielilor, respectiv corelarea acestora cu
nivelul activității, a volumelor realizate.
3. Aplică tăieri de cheltuieli care
nu influențează activitatea de bază
și nu pun în risc continuarea afacerii.
Prioritatea este continuarea afacerii, de aceea insistăm că, în funcție
de gravitatea situației, desigur, se impun ajustări asupra activității de bază,
pe anumite linii de business, care
trebuie să fie restructurate sau chiar
înghețate, pentru a opri degradarea
situației financiare
4. Identifică liniile de business
cele mai profitabile și cu potențial
pozitiv și acționează pentru stabilizarea și creșterea acestora.
Recomand actualizarea permanentă la evoluția sectoarelor de activitate, identificarea de piețe și nișe care
funcționează și, chiar, cresc în această
perioadă și canalizarea eforturilor de
marketing și vânzare către acestea.
5. In oglindă, decide, rapid, tăieri
și suspendarea acelor activități care
generează pierderi și nu sunt sustenabile, de sine stătător.
Concret, pot să ajute foarte mult
discuții de planificare foarte transparente cu clienții din portofoliu, pentru
a înțelege dinamica industriilor în care
aceștia activează, dar și să se realizeze o bugetare dinamică, cât mai
exactă, pe baza portofoliului de clienți.
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Ioana Arsenie

Pentru transportul de persoane,
recomand antreprenorilor să valorifice
oportunitățile curente, spațiile într-un
mijloc de transport, subînchirierea,
dezvoltarea altor linii de business adiacente – utilizând analize de cost de
oportunitate.

Mai departe, capacitatea de lucru
disponibilă trebuie adresată cu măsuri
ferme: relocare, subcontractare, înghețare și limitare a pierderilor. În final,
bugetul consolidat trebuie să separe
cele 2 subcapitole, activitate și nonactivitate, și monitorizarea se face în
acord cu această structură.
Diversificarea în transport
poate reprezenta un context
pozitiv, de care ar trebui să
ținem cont, pentru menținerea
capacităților de lucru.

Pentru transportul cargo, recomand antreprenorilor să caute soluții
pentru ca utilizarea capacității să fie
cat mai mare, să izoleze mașinile care
nu lucrează și să acționeze pentru a
suspenda/îngheța cheltuielile aferente,
prețul să fie transparent și atent calculat, conform cu noua structură a
costurilor și condițiile din piață, renegocierea politicilor contractuale cu partenerii, clienții – în vederea securizării
procesului de recuperare a banilor cu
cât mai puține întârzieri, pe care să
le controleze în cash flow.

Dacă ai drept obiectiv să îți menții
rezervele vitale ale afacerii și, cu
resursele limitate, să îți multiplici liniile
de business și să susții cheltuielile, în
ciuda unei situații economice tensionate, înseamnă că îți vei optimiza afacerea, un fapt benefic pentru dezvoltarea viitoare, iar contracția economică
se poate diminua, până la control. În
plus, în contextul în care alți jucători
își restrâng activitatea, vei putea identifica zone de dezvoltare pe care, anterior, le accesai cu dificultate.
Ioana ARSENIE
strateg financiar
fondator Trusted Advisor
Strategy & Finance
ioana@ioanaarsenie.ro
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CONSULTANȚĂ

De ce merită
efortul pentru
a investi, chiar
și în pandemie?

SECURITATE

TAPA EMEA

Importanța
tehnologiilor
de monitorizare
Supply chainurile globale depind în totalitate de bunurile
transportate pe camion, pe o porțiune sau pe totalitatea
parcursului acestora. Astfel, nu este surprinzător faptul că
vehiculele rutiere sunt cele mai atacate de către hoții de marfă.

P

entru regiunea EMEA, datele
recoltate de către Serviciul de
Informații Incidente al TAPA
arată că 95% dintre toate infracțiunile
înregistrate au implicat furturi din
camioane, în timp ce un raport realizat,
anul trecut, de către Sensiguard, a revelat o creștere de 56% de la an la
an a furturilor de marfă, în special în
sezon de vârf, în care hoții targetează
produse cum ar fi electronicele, alimentele și băuturile, precum și îmbrăcămintea și încălțămintea.
Creșterea dramatică a expedierilor
de eCommerce la bordul camioanelor
din cauza măsurilor de lockdown înseamnă că aceste statistici vor continua să crească. Din fericire, supply
chainurile au acces, acum, la o gamă
largă de sisteme de securitate și tehnologii care pot împiedica producerea
unor asemenea evenimente.
Aceasta a fost tema unui podcast
recent al TAPA APAC, în cadrul căruia
au fost discutate mai multe tehnologii
de către Roger Lee, membru al consiliului de conducere al TAPA Asia Pacific,
și Verghese Thirumala, managing director pentru sisteme electronice de securitate în cadrul companiei Maxitulin.

Tehnologii inteligente
pentru camioane
În cadrul podcastului, au fost identificate cinci tehnologii destinate protecției camioanelor:
• Trailer ID Sensor
Trailerele dispar, în mod frecvent,
atunci când sunt parcate într-un spațiu
nesupravegheat. Senzorul de identificare (ID Sensor) ajută la urmărirea locației trailerelor decuplate de camion,
ceea nu numai că vine în sprijinul recuperării trailerelor furate, ci contribuie
și la localizarea acestora în porturi sau
în parcări de dimensiuni mari.
• Senzori pentru uși
Aceștia sunt încorporați la nivelul
ușilor cabinei sau trailerului, pentru a
semnala deschiderea acestora. Cen-
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trul de comandă poate acționa ușile
de la distanță, inclusiv prin blocarea
sau deschiderea acestora la momentul potrivit.
• Senzori de temperatură și umiditate
Importanți pentru produse perisabile sau care necesită un control strict

al temperaturii, cum ar fi alimentele și
produsele farmaceutice. Orice indicație a unei schimbări de temperatură
sau umiditate poate însemna o încercare de furt și se poate reacționa în
consecință.
• Senzori pentru reducerea costurilor indirecte
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Cum ar fi senzorii pentru anvelope
și cei de încărcare.
• Senzori de siguranță
Care includ senzorii de înclinare
sau de mișcare, de proximitate sau
de alcool.

Peste 90% dintre instalațiile de
televiziune cu circuit închis (CCTV)
sunt sisteme de bază, fără elemente
analitice video. Acestea sunt de natură
„legistă” și pot depista o intrare prin
efracție sau o infracțiune prin intermediul unei persoane care supraveghează monitoarele de securitate, sau
pot fi folosite ca parte a procesului de
investigație a unei crime. Dar este
practic imposibil pentru cineva să monitorizeze un sistem de CCTV pentru
mai mult de 5-10 minute, ceea ce
explică de ce majoritatea înregistrărilor
CCTV sunt de obicei consultate după
ce o infracțiune a avut deja loc.
Tendința actuală este de a recurge
la soluții „preventive”, în care sistemele
analitice video identifică o breșă de
securitate, cum ar fi de intruziune,
pătrundere, vagabondaj, etichetare și
urmărire, manipulare etc. Sistemul de
supraveghere video va trimite o notificare pentru a capta atenția agentului
de securitate în privința unui posibil
incident.
Viitorul supravegherii video este,
însă, analiza predictivă. Aici este punctul în care inteligența artificială și
analiza Big Data pot juca un rol crucial.
Cu capacități de analiză video încorporate în tehnologia CCTV, se folosește
monitorizarea CCTV pentru a sublinia
zone de risc sau posibile acțiuni precursoare (vagabondaj, expresii faciale,
identificare facială etc.). Precum un
„creier” al sistemului de securitate,
aceasta poate îmbunătăți semnificativ
nivelul de securitate, folosind metadatele pentru a sesiza, detecta și
structura imaginile înregistrate. Această tehnologie începe să fie din ce în
ce mai folosită, în diferite industrii. De
exemplu, aeroporturile monitorizează
expresiile faciale ale pasagerilor,

pentru a delimita posibile riscuri de
infracțiuni.
În supply chain, pot fi instalate sisteme de supraveghere video la porțile
de intrare și ieșire, pentru monitorizarea camioanelor, cum ar fi sisteme de
recunoaștere a plăcuțelor de înmatriculare sau pentru verificarea laturilor,
plafonului și părții de dedesubt a
camionului.
Este utilizată, de asemenea, tehnologia de detecție facială, pentru
identificarea șoferilor și personalului
auxiliar. În plus, Sistemul de Recunoaștere a Containerelor captează datele de identificare a acestora și le conectează cu un număr de ordine, în
cadrul înregistrărilor din sistem.

Sisteme de
management al
vizitatorilor și de
recunoaștere a
vehiculelor
Este important ca firmele de supply
chain să urmărească toți vizitatorii,
personalul și șoferii care le operează
camioanele, precum și operațiunile de
încărcare și descărcare a camioanelor
și persoanele și vehiculele care intră
sau ies din incinta lor. Sistemele de
management al vizitatorilor permit monitorizarea acestora în timp real și captarea de date de la mai multe porți și
locații, incluzând:
• accesul în zone autorizate pentru
monitorizare vizitatorilor care intră
neautorizat în zone restricționate
• numirea unei gazde/ghid sau departament – ghidul să poată să introducă în sistem detalii despre vizitatori, cum ar fi numărul anticipat de
persoane și vehicule
• scopul vizitei
• durata vizitei, cu posibilitatea din
partea sistemului de a sublinia vizitele
care depășesc această durată, ca potențiale riscuri
• temperatura vizitatorilor, în contextul prevenției COVID-19

• lista neagră a vizitatorilor – afișarea unei ferestre de avertizare pe
monitorul personalului de securitate.

Software
de management
al camioanelor

SECURITATE

Supraveghere CCTV
și video

Aceste softuri captează informațiile
despre flotă și șoferi pentru monitorizare, alocare și sistem automatizat de
așteptare, înregistrând toate informațiile de bază, cum ar fi numărul de înmatriculare și detaliile despre șofer,
marca de camion, model, culoare și
orele la care vehiculul intră sau iese
din incinta respectivă. O companie de
logistică poate ști în orice moment
câte camioane sunt în incintă, câte
au încărcat și au plecat, câte au
încărcat dar sunt încă în incintă, câte
așteaptă la descărcare etc.

Monitorizare de la
distanță, prin 5G
Învățăm în permanență noi detalii
despre importanța tehnologiei, în special în cazul accesului și monitorizării
de la distanță. Acest aspect devine cu
atât mai important, în contextul provocărilor impuse de restricțiile de călătorie în pandemie, de exemplu.
Companiile de telecomunicații
joacă un rol critic în transmisia de date
și imagini video. Trecerea la 5G va fi
un pas interesant pentru mediul de
afaceri, oferind comunicații mai rapide
și mai de calitate. Odată cu evoluția
IoT, companiile pot fi mai suple și
adaptabile. Însă, este important de
notat că, dincolo de toate aceste tehnologii, aptitudinile și pregătirea profesională pentru a administra aceste
sisteme și multe altele vor rămâne
vitale.
sursa: Vigilant, ianuarie 2021
traducerea și adaptarea:
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Prima operațiune
ROADPOL Truck & Bus,
din 2021
Operațiunea emblematică Truck & Bus este programată să
continue și în acest an, în ciuda măsurilor restrictive impuse
în numeroase țări membre, pe fondul pandemiei de coronavirus.
Planul de acțiuni al Organizației Polițiilor Rutiere din Europa
(ROADPOL), la care România este parte, are programate, pentru
acest an, patru runde de control în trafic, ce se vor desfășura
simultan în toate statele Uniunii Europene, la transportatorii
de mărfuri și de pasageri.

P

rima acțiune Truck & Bus din
2021 a fost realizată cu succes, în perioada 8-15 februarie, a transmis ROADPOL. Verificările
au vizat camioanele (greutatea, dimensiunile, starea tehnică de conducere, tahograful), încărcătura (scrisoare de parcurs, posibil permis) și șoferii
(permisul de conducere, consumul de
alcool/droguri, semnalizare).
Pregătirea, planificarea și implementarea operațiunii se realizează diferit în diferite țări, dar cu multe ase-

mănări principale. Este posibil ca Poliția să fie nevoită să solicite personal
de sprijin din alte departamente, cum
ar fi motocicliștii, pentru a scoate camioane de pe drum, așa cum s-a făcut
în trecut.
Timpul de finalizare a verificării variază în funcție de încălcarea depistată, dacă există. Uneori este scurt, dacă
aceasta necesită doar întocmirea unui
proces-verbal de amendă. În cazul
încălcărilor mai grave, cum ar fi depășirea greutății admise, a timpilor de

conducere sau defecțiuni tehnice grave, camionul sau autobuzul nu mai au
voie să își continue cursa și este necesar mai mult timp pentru întocmirea
sancțiunilor. În aceste cazuri, organele
de control petrec câteva ore pe zi.

Peste 6.700 de
amenzi, în România
Direcția Rutieră din cadrul Poliției
Române a aplicat 6.711 amenzi, în
cadrul acțiunii Truck & Bus din februa-
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te ale vehiculului, 60 pentru lipsa unor
documente ale operatorilor de transport, iar restul sancțiunilor au fost aplicate pentru alte abateri de la normele
rutiere”, precizează Poliția Română.
De asemenea, au fost aplicate 363
de amenzi pentru nerespectarea prevederilor Legii 55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

ACTUALITATE

Defecțiuni tehnice
la 86 de vehicule
de transport
persoane

perioadelor de conducere sau de odihnă, 101 pentru utilizarea incorectă a
aparatului tahograf și 442 pentru
defecțiuni tehnice.
„Alte 118 sancțiuni au fost aplicate
pentru depășirea limitei maxime
admise a greutății, în cazul vehiculelor
cu MTMA <12,5 tone, 90 pentru depășirea greutății în cazul vehiculelor cu
MTMA >12,5 tone, 41 pentru fixarea
necorespunzătoare a mărfurilor, 150
pentru lipsa unor documente ale șoferilor, 146 pentru lipsa unor documen-

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

PUBLICITATE

rie, pentru neregulile constatate în trafic. În cazul transportului de persoane,
au fost verificate 9.873 de autovehicule cu capacitatea mai mare de 8+1
locuri și au fost date 1.609 sancțiuni.
„Din totalul sancțiunilor aplicate, 313
au fost pentru nerespectarea regimului
legal de viteză, 7 pentru conducerea
sub influența alcoolului a vehiculelor,
337 pentru neutilizarea centurilor de siguranță sau a dispozitivelor de retenție,
17 abateri au fost constatate la funcționarea aparatului tahograf, 10 pentru
nerespectarea perioadelor de conducere sau de odihnă și 3 pentru utilizarea incorectă a aparatului tahograf”,
precizează IGPR.

Totodată, 86 de amenzi au fost
date pentru depistarea unor defecțiuni
tehnice, iar, din acest motiv, două vehicule de transport persoane au fost
imobilizate de autorități. Alte 7 sancțiuni au fost aplicate pentru depășirea
capacității de transport, 98 pentru lipsa
unor documente ale conducătorilor de
vehicule, 86 pentru lipsa unor documente ale vehiculului, 28 pentru lipsa
unor documente ale operatorilor de
transport, iar restul sancțiunilor au fost
aplicate pentru alte abateri de la normele rutiere.

1.027 cărăuși
vitezomani
În domeniul transportului de marfă,
au fost verificate 14.040 de autovehicule și aplicate amenzi în 5.102 cazuri.
Din totalul acestora, 1.027 au fost pentru nerespectarea regimului legal de
viteză, 13 pentru conducerea sub
influența alcoolului a vehiculelor, 921
pentru neutilizarea centurilor de siguranță sau a dispozitivelor de retenție,
238 pentru funcționarea aparatului
tahograf, 180 pentru nerespectarea
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Cefin Trucks,
rezultate și strategie
de viitor
Compania a reușit să atingă o cifră impresionantă, în 2020, anume
64 de milioane de euro, dovedindu-se, o dată în plus, un brand
stabil în piața autohtonă. Iar planurile de viitor previzionează
creșteri, în continuare.

A

tingerea cifrei de afaceri de
64 de milioane de euro a fost
posibilă ca urmare a rezultatelor pozitive consemnate atât în zona
de vânzări de vehicule noi sau second
hand, cât și pe segmentul de service.
Ford Trucks se situează, în prezent,
conform volumului de vânzări, pe locul
6 din 9, cota sa de piață ajungând, în
2020, la 11,8% (de la 8,1%, în 2019).
Astfel, la finalul unui an atipic, foarte dificil atât din punct de vedere social, cât și economic, Cefin Trucks și-a
îndeplinit obiectivele setate la începutul anului. Compania a încercat și reușit să se așeze în poziția de partener
stabil, care vine în întâmpinarea cerințelor clienților și ale pieței, prin servicii
integrate, care includ toate sectoarele
de activitate.

O piață în schimbare
2020 a reprezentat o provocare
pentru segmentul vehiculelor comer-
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Stefano Albarosa,
CEO Cefin Trucks:
„Anul 2020 ne-a arătat încă o dată cât este
de important să privim schimbarea ca pe
o oportunitate și să fim deschiși către
adaptare. Toate strategiile noastre se
bazează pe principiul că, atunci când
clientul are de câștigat, acest lucru se
transformă în câștig și pentru companie,
și viceversa. În acest scop, avem nevoie
să creăm zilnic oportunitatea de a
maximiza valoarea adăugată pe care
o putem oferi clienților noștri și să
implementăm produse și servicii pentru
a îndeplini acest obiectiv esențial pentru
succesul nostru. Ne-am atins obiectivele
anunțate la începutul anului, atât referitor
la cota de piață, cât și la volume.
Ne bucurăm că suntem locul 4 din 9 branduri (vehicule comerciale ˃16 t),
în prima jumătate a clasamentului, și mizăm, pe termen scurt, să fim în
primele 3 branduri. Privim cu încredere anul 2021, în care ne așteptăm ca
piața să recupereze o parte din volumul de vânzări pierdut în 2021. Vom
continua să creștem volumul de vânzări și operațiuni service, datorită
expansiunii politicii prin care clientul este în centrul acțiunilor noastre
și datorită digitalizării proceselor noastre interne si externe.”
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„Ford Trucks are o strategie
complexă de extindere
internațională, după integrarea
completă a rețelei Europei
Centrale, de Sud și de Est în 2020,
continuând finalizarea, în 2021,
pentru țările din Europa de Vest.
Ford Trucks este prezent, în
România, din 2017 alături de
partenerul nostru, Cefin Trucks,
iar acest parteneriat s-a dovedit
a fi un real succes în ultimii patru
ani. Împărtășim același obiective
privind consolidarea poziției
noastre în segmentul de
construcții și cel municipal cu
produse și caracteristici noi și
creșterea pe segmentul activităților
de transport internațional cu Ford
Trucks F-MAX, cu un produs matur
care s-a dovedit a adăuga valoare
clienților noștri, nu numai privind
costul de proprietate, dar și cu
servicii de conectivitate
îmbunătățite. Chiar și cu întregul
context social și economic, 2020 a
fost un an excepțional pentru Ford
Trucks, ne-am îmbunătățit cota de
piață în toate regiunile. Nu mai
este nevoie să spun că România
a fost printre lideri, în ceea ce
privește cota de piață, și va
rămâne și în 2021.”

ciale (>16 tone), care a scăzut cu
33,7% față de anul precedent. O
schimbare semnificativă a avut loc și
în mixul celor trei segmente care compun piața de vehicule comerciale:
transport internațional, construcții și
vehicule specializate. Segmentul de
vehicule pentru construcții a cunoscut
o creștere importantă, ajungând la
24,6%, la fel și cel al vehiculelor specializate, cu o cotă de 13,2%, în 2020.
Întreg contextul anului 2020 a dus la
o scădere considerabilă a segmentului
de transport internațional, de la 75,4%
la 62,2%.

O rețea
de 19 service-uri
Obiectivul legat de extinderea
rețelei de service din România a fost
atins, în 2020, astfel că, în decembrie,
rețeaua Cefin Trucks număra 19 service-uri la nivel național, dintre care
șapte proprii, compania propunânduși să atragă, în continuare, și alte
puncte de service. Începând cu anul
2020, Cefin Trucks a integrat și serviciile de reparație Ford LCV, în sediul
central din București.
Digitalizarea și integrarea tuturor
serviciilor din procesul de vânzare și

comunicare cu clienții sunt, de asemenea, obiective principale ale Cefin
Trucks.

Ford Trucks, un brand
care urcă în top
Deși este încă un „june” pe piața
autohtonă, Ford Trucks a urcat pe
locul 4 în topul Brandurilor de Vehicule
Comerciale (conform raportului de înmatriculări), în anul 2020 – în creștere
de pe locul 6, ocupat în anul 2019. În
același timp, a depășit obiectivul setat
pentru creșterea cotei de piață, atingând 11,8%, și a rămas în topul alegerilor clienților în segmentele de Construcții si Vehicule Specializate, fiind
lider în Segmentul Vehiculelor Municipale, cu 54,3% cotă de piață în 2020.
În perioada ce urmează, Cefin
Trucks se va concentra pe dezvoltarea
segmentului de autotractoare, camionul F-MAX fiind acum un produs matur, cunoscut și testat, iar rețeaua europeană de service a producătorului
aflându-se în continuă extindere. Datorită lansării F-MAX, un vehicul perfect
potrivit pentru transportul internațional,
Cefin Trucks intenționează să-și mărească cota de piață pe acest segment,
unde potențialul de creștere rămâne
foarte ridicat. „Gama de produse Ford
Trucks va avea parte de numeroase
îmbunătățiri, la nivelul fiecărui segment,
ca urmare a adaptării la nevoile clienților
și la cerințele pieței. Îi ascultăm pe clienții
noștri, înțelegem nevoile lor, urmărim
tendințele de schimbare și pregătim
produsele noastre pentru viitor. Cea mai
mare valoare adăugată pe care marca
noastră o oferă clienților noștri este «costul total de proprietate», care ajută clienții
să își gestioneze operațiunile mai profitabil”, se arată în comunicatul emis de
Cefin și Ford Trucks.
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Koray Kuvvet,
managing director
Eastern Europe &
Balkans Ford Trucks:

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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CAMIOANE ȘI SERVICII

VOLVO TRUCKS

Trecut, prezent
și viitor
Este evident că, pentru întreaga piață globală de vehicule
comerciale, anul 2020 a reprezentat una dintre cele mai mari
provocări ale ultimelor decenii. Despre evoluția pieței românești,
în special, pe parcursul anului trecut, dar și despre perspectivele
unui transport rutier în continuă schimbare am stat de vorbă cu
Per Forsberg, director general Volvo Trucks Romania și cu
Alexandru Santamarian, director de vânzări.
ZIUA CARGO: Cum a fost
anul 2020, pentru Volvo
Trucks?
Per Forsberg: 2020 a fost un
an foarte dificil pentru multe companii
și pentru mulți dintre noi, în plan personal. Cred că nimeni nu s-a așteptat
la un asemenea impact asupra vieții
private și asupra mediului de afaceri.
Anul trecut, de la primele două luni
foarte bune, pentru Volvo Trucks, am
ajuns la oprirea completă a activității
din fabrici, la sfârșitul lunii martie-începutul lunii aprilie. Dar, în același
timp, toate atelierele service la nivel
mondial au rămas deschise și ne-am
asigurat că clienții beneficiază de toate
serviciile pentru camioanele lor și că

Per Forsberg,
director
general Volvo
Trucks
Romania

Alexandru Santamarian,
director de vânzări Volvo Trucks Romania:
„Mentalitatea pieței nu se schimbă peste noapte și sunt, încă, multe eforturi
necesare pentru a-i convinge pe transportatori că sistemele destinate
siguranței și confortului șoferului, de exemplu, în transportul din construcții,
reprezintă o necesitate, nu un lux. Există, de asemenea, și echipamente
opționale care cresc eficiența companiei în sine. Trebuie să înaintăm cu pași
mici, să le reamintim clienților care sunt beneficiile acestor sisteme și să
organizăm activități pentru a le demonstra diferențele de confort în
conducere.”
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sunt livrate către ateliere toate piesele
de schimb necesare.
În ciuda provocărilor, Grupul Volvo
a avut o evoluție bună, pe parcursul
anului trecut. La începutul lui 2020,
chiar de dinainte de pandemie, am
preconizat o ușoară scădere, la nivel
global, deci, deja, eram în curs de a
adopta măsuri pentru a ne ajusta volumele, dar nimeni nu s-a așteptat la
o situație atât de dramatică, în prima
parte a anului.
Trimestrele 3 și 4 au
adus, însă, o creștere
spectaculoasă a
comenzilor care
ne-a permis să ne
redresăm foarte bine,
atât în România, cât și
în majoritatea regiunilor,
la nivel mondial.
A fost vorba, în primul rând, despre
un număr important de camioane planificat pentru înlocuire în flotele clienților noștri, reînnoiri amânate din prima
parte a anului, din cauza incertitudinilor din piață și închiderii fabricilor.
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Dar, în același timp, datorită
echipei din România, sunt
mândru să precizez că Volvo
Trucks deține, în prezent,
o cotă de piață de 26% pe
segmentul capetelor tractor,
unde este și lider de piață,
pentru 2020.
Din punctul de vedere al vânzărilor,
ceea ce este relevant este faptul că, anul
trecut, ne-am majorat cota de piață cu
peste un procent, comparativ cu anul
anterior, în condițiile unei piețe aflate în
scădere. Iar cel mai bine vândut produs
al nostru, anul trecut, a rămas FH 4×2,
din generația anterioară, model pentru
care considerăm că tehnologia I-Save...
a salvat situația, în condițiile unei contracții a pieței totale de camioane, în
România, de aproximativ 35%. Această
tehnologie de ultimă oră este de natură
să sprijine transportatorii în efortul lor de
a realiza economii de costuri în ceea ce
privește combustibilul și se bucură de
un real succes în rândul transportatorilor.
În ce mod a schimbat
pandemia planurile legate
de lansarea noilor game?
Lansarea noilor camioane a fost
o mare provocare pentru Volvo Trucks,

Alexandru Santamarian: „În urmă cu câțiva ani, transportatorii cumpărau
camioane fără să aibă, neapărat, o acoperire în volumul de activitate de la
momentul respectiv. Acum, nu se mai întâmplă acest lucru, dar nu este
neapărat în conexiune cu anul 2020. De asemenea, în trecut, clienții doreau să
aibă propriul lor atelier de service, deoarece toată lumea era convinsă că este
cel mai bine, din perspectiva costurilor, dar și acest lucru s-a schimbat. În
prezent, peste 50% dintre camioanele noi vândute sunt acoperite prin contracte
de service, companiile alegând, cum este și firesc, să se concentreze pe
activitatea lor de bază.”

deoarece toate planurile elaborate la
nivel internațional, destul de ample,
au fost afectate major. Și începerea
producției noilor modele a fost puțin
întârziată, din cauza închiderii temporare a fabricilor. Dar ceea ce am făcut
în România, cu lansarea noilor modele, vizitând fiecare oraș important, a
oferit posibilitatea clienților de a vedea
camioanele într-o anumită locație,
apropiată de ei, într-un anumit interval
de timp prestabilit, în deplină siguranță. La București, au avut, chiar, posibilitatea de a le testa, iar echipa din
România a realizat un lucru extraordinar, în acest sens, având planuri de
rezervă pentru orice situație. Astfel,
lansarea pe piața românească a fost
un succes iar feedbackul din partea
clienților a fost foarte bun. Ne-am adaptat și am făcut eforturi mai mari,
la nivel local.
Pentru că este vorba
despre un domeniu care a
avut o evoluție bună, anul
trecut, care sunt noutățile
din punctul de vedere al
vehiculelor de construcții?
Suntem foarte mândri de aspectul
noului camion FM, de ceea ce au realizat designerii noștri și de spațiul și
vizibilitatea pe care le oferă cabina, pe

acest segment de activitate. Preconizăm că va exista o cerere importantă
pentru acest model, pe diferite segmente, în special pentru transportul
intern, pentru distribuție, cisterne sau
containere, de exemplu. De asemenea, și noul FMX oferă clienților avantaje nete, datorită vizibilității și, nu în
ultimul rând, direcției dinamice (disponibilă opțional pentru ambele modele). Cred că astfel de elemente de siguranță și confort trebuie valorificate
mai bine.
În prezent, există,
încă, tendința, pe
piața românească,
de a lăsa aceste elemente
de siguranță și confort
pe plan secund, iar aceasta
este cea mai mare
provocare pentru noi,
la nivel de industrie.
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Care a fost evoluția
diferitelor segmente de
transport, în România?
Ceea ce am putut observa, anul
trecut, în România, a fost faptul că
piața internă de transport și cea de
construcții n-au fost afectate atât de
mult cât transportul internațional. Am
putut vedea o creștere a volumelor
pe segmentul rigidelor (autoșasiurilor)
și o scădere la capete tractor.

Este, într-adevăr, o investiție suplimentară, dar care aduce multiple avantaje, deoarece mediul de lucru de
pe șantier, de exemplu, este unul foarte solicitant pentru sănătatea și siguranța șoferului. Misiunea noastră este
de a convinge proprietarii că aceasta
este una dintre modalitățile de a păstra
șoferii în companie.

februarie 2021 ..............................................................................................................................................
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Care este reacția pieței
românești la noile
tehnologii? Cum veniți în
sprijinul transportatorilor
pentru a le utiliza în mod
corect?
Facem, în mod constant, eforturi
pentru a pregăti piața pentru aceste
tehnologii. Ceea ce se întâmplă,
acum, cu direcția dinamică s-a întâmplat, în trecut, și cu I-Save, în legătură
cu care am reușit să le demonstrăm
clienților utilitatea și eficiența prin intermediul unor testimoniale ale unor
transportatori care au testat acest sistem. Diferența este, poate, că I-Save
se adresează mai degrabă proprietarilor decât șoferilor, din punctul de vedere al beneficiilor.
Volvo Trucks oferă training specializat pentru utilizarea acestor instrumente, dar trebuie să menționez și
faptul că aceste tehnologii sunt și foarte prietenoase cu utilizatorul, iar camioanele nu mai sunt atât de sensibile
în ceea ce privește stilul de conducere
al șoferului și oferă performanțe mai
bune, în condițiile menținerii unui consum scăzut de combustibil. Dar, dacă
vrei să obții un nivel maxim de performanță din partea I-Save, de exemplu,
este nevoie de un șofer bine pregătit.
Care este penetrarea
serviciilor telematice?
În prezent, avem, în România, aproximativ 3.500 de abonamente active
Dynafleet. Numărul abonamentelor
crește, ușor, în fiecare an, dar este,
deja, un standard, și în această privință:
nimeni nu mai cumpără un camion nou
fără sistem telematic. În prezent, suntem în curs de implementare a unei noi
platforme, Volvo Connect, care va include și Dynafleet, dar și servicii de monitorizare a stării tehnice a camioanelor
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în timp real, de la distanță. Această platformă va deveni operațională, în cursul
acestui an.
Ce ne puteți spune despre
finanțare?
Misiunea noastră este de a ne asigura că transportatorul poate opera
camionul, iar acest lucru ține și de
finanțare. Mulți clienți au solicitat, anul
trecut, extinderea termenelor de plată
și, în majoritatea cazurilor, acesta a
fost și acordată. Cred că Volvo Financial Services a reușit să le susțină
afacerile multora dintre clienți, care,
ulterior, au revenit cu noi comenzi.
Consider că, în prezent, piața s-a
stabilizat, din punct de vedere financiar. Și gradul de penetrare al serviciilor noastre financiare este foarte ridicat
și ne susținem clienții în cel mai bun
mod cu putință.
Dar despre serviciile de
reparații și întreținere?
Cred că, în prezent, avem una
dintre cele mai dezvoltate rețele de
service din România, ca acoperire,
dar avem de gând să continuăm extinderea acesteia, pentru a fi cât mai
aproape posibil de clienții noștri din
toată țara. Devine, deja, o cerință obligatorie din partea clienților să le pui
la dispoziție o ofertă completă de serAlexandru Santamarian:
„Peste jumătate dintre capetele
tractor FH vândute sunt echipate
cu I-Save. Deși este o dotare
opțională, pentru unii clienți
reprezintă, deja, un standard.
Iar noul model este și mai evoluat,
dispunând de elemente
aerodinamice, software actualizat,
pentru rezultate îmbunătățite. Deci,
mă aștept ca acest procentaj de
50% să crească.”

vicii. Astfel, am planificat deschiderea
unor noi centre de service pentru această vară.
Primul dintre ele va fi în Arad,
o zonă foarte importantă, mai
ales în contextul adoptării
Pachetului Mobilitate 1.
Deja simțim o creștere a activității
în zona de frontieră cu Ungaria.
În acest context, care sunt
previziunile și așteptările
dvs. pentru acest an?
Consider că piața se află în revenire, pe drumul de întoarcere către
normalitate. Nu va fi, neapărat, o călătorie lungă, dar trebuie avute în vedere
și alte aspecte, în afara pandemiei,
cum ar fi Pachetul Mobilitate 1 și
impactul pe care îl va avea asupra
României și Europei de Est. Putem
vedea, deja, unele reacții din partea
unora dintre clienți, dar alții se află
încă în expectativă. Privim anul 2021
cu optimism, prognozele arată promițător, dar, desigur, nu poți fi niciodată
sigur de ceea ce se va întâmpla în
viitor.
Ați putea să subliniați
câteva dintre aspectele
pe care o afacere
de transport nu ar trebui
să le piardă din vedere?
Sunt multe lucruri care se petrec în
lumea transporturilor și logisticii și,
uneori, poate că transportatorii nu le
observă foarte bine. Dar un lucru este
cert: întotdeauna te poți baza pe Volvo
că va avea grijă de toate aspectele dificile ale operării vehiculelor, reparații,
întreținere, piese de schimb etc. Un al
doilea aspect care nu trebuie scăpat din
vedere este că vehiculele sunt din ce
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în ce mai digitalizate, că vor fi conectate
și vor dispune de mai multe servicii pe
platformele digitale. De asemenea,
transportatorii trebuie să se asigure că
nu își pierd șoferii, în special pe cei
buni, care constituie baza activității unei
companii de transport.
Iar generațiile noastre noi de
camioane pot reprezenta un
instrument important în
efortul de a păstra șoferii în
cadrul firmei.
Nu în ultimul rând, în special la
vehiculele pentru șantier, noile camioane propun multe sisteme care pot
crește eficiența în operare, cum ar fi
noua punte tandem de 38 t, care poate
oferi posibilitatea creșterii tonajului pe
arii restrânse. Anul trecut, am derulat
un test pilot cu un software pentru managementul activității de șantier, de
natură să optimizeze încărcările. Acesta este încă un nou instrument în curs
de implementare.
Care este situația gamei
de vehicule cu propulsii
alternative a Volvo
Trucks?
Dacă există un client, astăzi, care
dorește un camion electric Volvo, suntem pregătiți să îi oferim această soluție, deși termenul de livrare este,
încă, destul de lung. Am început, deja,
să livrăm clienților camioane electrice
încă din 2019, din gamele FL și FE,
iar, anul acesta, clienții pot comanda
camioane FH, FM, FMX, FL și FE cu

propulsie electrică, pe lângă cele pe
gaz sau diesel, livrarea camioanelor
grele electrice fiind programată să înceapă în 2022. Cred că serviciile de
colectare a deșeurilor și distribuția urbană se vor mișca mai rapid, comparativ cu transportul național, de exemplu. Avem, deja, soluțiile și este și mai
fezabil din punctul de vedere al
infrastructurii. Pentru transportul național și de lungă distanță, tranziția o să
fie mai lentă, dar se va întâmpla, cu
siguranță.
În ceea ce privește propulsia pe
gaz, oferta noastră se bazează pe LNG,
unde există, în continuare, în România,
provocarea infrastructurii de încărcare.
Utilizarea camioanelor
electrice va fi de natură să
schimbe drastic afacerea
de transport, în sine?
Pentru o companie de transport,
misiunea va rămâne aceeași, de a
Alexandru Santamarian: „Atunci
când Volvo a lansat camioanele pe
gaz lichefiat, a realizat o comparație
a TCO cu camioanele normale. S-a
demonstrat că, atunci când este
vorba despre transportul de lungă
distanță, la un anumit kilometraj, de
130-140.000 km anual, diferența de
preț inițial este recuperată în mai
puțin de doi ani. Pentru electric, se
vor face aceleași comparații, dar
este, încă, prea devreme să ne
pronunțăm, mai ales în contextul în
care camioanele de transport de
lungă distanță nu se află,
deocamdată, în operare.”

transporta bunuri din punctul A, în
punctul B, chiar dacă se vor schimba
parametrii de calcul, din punct de
vedere al eficienței și investițiilor. Dar
impactul mai mare va fi pentru producător și pentru furnizorul de servicii;
atelierele service vor trebui să fie
pregătite pentru un pachet de servicii
diferit, pentru acest tip de camioane.
Dacă vorbim doar despre
prețuri, într-adevăr, camioanele
electrice se situează la un nivel
crescut față de cele diesel, dar
trebuie avut în vedere și TCO,
deoarece, în mod evident, nu
mai trebuie să alimentezi cu
motorină și AdBlue și dispui
de reduceri de costuri și la
nivelul operațiunilor de
întreținere.
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Alexandru Santamarian: „Pentru viitorul apropiat, dincolo de pandemie, dacă nu
se va schimba nimic în ceea ce privește PM 1, ne așteptăm ca, în a doua
jumătate a anului 2021, să vedem anumite efecte pe piață, pentru că este posibil
ca multe companii românești să își transfere operațiunile în alte țări, prin
intermediul unor subsidiare, ceea ce va duce la o scădere a pieței totale.
Un al doilea aspect pe care trebuie să îl luăm în considerare este lipsa de
componente electronice, care afectează industria automotive la nivel global,
în special în ultima lună. Cererea pentru componente electronice pentru
computere, telefoane, tablete etc. a crescut, fabricile au fost oprite, o perioadă,
anul trecut, iar, acum, și industria auto revine treptat la volumele normale, astfel
încât producătorii de componente nu pot acoperi rapid întreaga cerere. Acest
lucru poate avea un impact asupra vânzărilor și livrărilor totale, la nivel de
industrie.”

Companiile de transport, împreună
cu Volvo, trebuie să se gândească,
apoi, și la modul în care vor să fie percepute de către clienți și dacă vor sau
nu să fie parte a acestei inițiative de
atingere a nivelului de zero emisii.
Cum vede Volvo Trucks
viitorul vehiculelor
autonome, mai ales în
contextul în care a
dezvoltat, deja, proiecte
în acest domeniu?
În zonele cu circuit închis, cum ar
fi minele sau zonele portuare, cred că
trecerea la camioanele autonome va
avea loc mai rapid decât în alte domenii. În prezent, legislația care vizează operarea camioanelor fără șofer
pe drumurile publice este aproape inexistentă. Cred că focalizarea va fi în
primul rând pe electromobilitate, iar
vehiculele autonome vor fi pe planul
doi. Este vorba și despre contextul
social și legal, al responsabilității în
caz de accident etc. Astăzi, este prea
devreme să ne gândim la o companie
de transport fără șoferi. Pentru mâine,
este o întrebare foarte pertinentă.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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ACTUALITATE

ANTICORUPȚIE

Influență și...
influență!
Influența înseamnă modul în care ne modificăm atitudinile,
comportamentul, opiniile, în prezența celorlalți. Cu toții avem influență,
însă este distribuită diferit în interacțiunea cu cei din jurul nostru.
Ceea ce spunem sau ceea ce facem are un anumit impact asupra
celorlalți, mai ales în luarea unor decizii. Cu atât mai mult cu cât
„poziția ocupată” este una dintre cele mai des folosite metode de
influențare. Și se pare că funcționarul public influențează și
impactează! Iar practica, din păcate, oferă, din nou, exemple negative!

A

stfel, un agent de poliție a pretins și a primit, de la o persoană, în două situații, suma
de 350 de euro și bunuri în valoare
totală de aproximativ 1.500 de lei, promițându-i că va interveni pe lângă examinatorii din cadrul Serviciului Public
Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Iași,
astfel încât aceasta să promoveze
proba practică a examenelor de obținere a permisului auto categoria C,
respectiv categoria E.
Primului efect al influenței sale i-a
urmat cel de-al doilea: a fost dispusă
punerea în mișcare a acțiunii penale,
pentru săvârșirea infracțiunii de luare
de mită în formă continuată (patru acte
materiale) și două infracțiuni de trafic
de influență.
Să nu uităm că legiuitorul român
sancționează și pe cel care dorește să
influențeze un funcționar public în luarea unei decizii, prin oferirea unei sume de bani și prin intermediul unei
alte persoane, prin infracțiunea de
cumpărare de influență, prevăzută de
art. 292 din Codul penal.

O întreagă grupare
O influență considerabilă a avut și
gruparea infracțională de la nivelul
Serviciului Public Comunitar Regim
Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Suceava, care, alături de polițiști și funcționari, a cooptat
și instructori auto și angajați ai Registrului Auto Român (RAR), grupare
care ar fi acționat în scopul obținerii
de sume de bani în legătură cu susținerea și promovarea examenelor
pentru obținerea permiselor de conducere, dar și cu înmatricularea autoturismelor. Promovarea candidaților s-ar
fi asigurat contra unor sume de bani
cuprinse între 3.000-6.000 de euro,
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pentru examinarea teoretică, și între
300-1.500 de euro, pentru proba practică.
În ceea ce privește înmatricularea
autoturismelor, membrii grupării infracționale și-au făcut „renume” atât în facilitarea cu succes a omologării/verificării RAR, cât și în înmatricularea
provizorie și definitivă a autoturismelor,
cu complicitatea unor funcționari publici, contra unor sume de bani cuprinse între 200-1.000 de euro. Procurorii
anticorupție desfășoară cercetări în
legătura cu comiterea, de către mai
mulți funcționari publici, printre care
și polițiști și alte persoane, a infracțiunilor de luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență, constituirea unui grup infracțional
organizat și spălare de bani.
În urma celor 67 de percheziții efectuate pe raza municipiului București
și a județelor Suceava, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Neamț și Bacău, au
fost ridicate sume de bani și bunuri în
valoare de peste 1 milion de euro. Cei
implicați, care au adus atingere încrederii de care beneficiau instituțiile în
care activau, au profitat de autoritatea
pe care o reprezintă în comunitate,
pentru a obține diferite sume de bani
și avantaje patrimoniale și au ales
abaterea de la integritate.

Trafic de influență,
în Dâmbovița
Un alt exemplu este trimiterea în
judecată, în luna ianuarie 2021, a unui
agent de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița,
cercetat în stare arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de
influență. Acesta a pretins și a primit
de la 2 persoane suma de 2.800 de
lei, lăsând să se înțeleagă că are influență asupra unor polițiști din cadrul

Inspectoratului de Poliție Județean
Dâmbovița-Serviciul Rutier. Totodată,
polițistul a promis celor 2 persoane
că îi va determina pe colegii săi să
îndeplinească un act contrar atribuțiilor
de serviciu și să restituie uneia dintre
acestea, înainte de împlinirea termenului legal, permisul de conducere
suspendat pe o perioadă de 90 de
zile, ca urmare a săvârșirii unor abateri
la regimul circulației pe drumurile
publice.
Aceste exemple trimit cu gândul
la ceea ce spunea Paul Ferrini1: „Dovedind corectitudine, vei fi martorul
miracolelor egalității. Nu vei mai tolera
decepția în ceea ce te privește și în
ceea ce îi privește pe ceilalți. Vei sta
de partea dreptății, oriunde te vei afla.”
Și, totodată, demonstrează alegerea
abaterii de la integritate și absența
probității îndeplinirii îndatoririlor de
serviciu. O alegere care afectează atât
imaginea instituțională, cât și imaginea
profesională a colegilor celor implicați.
Pentru că responsabilitatea și corectitudinea sunt o necesitate, haideți
să influențăm prin integritate și să fim
influențați doar de integritate!
În situațiile de relaționare cu funcționarii publici din cadrul MAI, care
aleg să renunțe la obligația principală
de serviciu de aplicare și de respectare întocmai a legii, și dumneavoastră, stimați cititori, puteți contribui la
combaterea corupției, având la dispoziție Call center-ul anticorupție
0800.806.806.
Viorela BUCUR
comisar-șef de poliție
Direcția Generală Anticorupție, Serviciul
Prevenire
1

Paul Ferrini, Liniștea inimii.
Reflecții ale minții christice,
Editura For You, București, 2001
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2021: liber
la investiții

ȘTIRI

UN NOU TERMINAL, LA VAMA GIURGIU
Vama Giurgiu și-a dublat
capacitatea, din 12 februarie,
prin deschiderea unui nou
terminal dedicat exclusiv
traficului de mărfuri. Acum
sunt două terminale, unul
pentru mărfuri și unul pentru
persoane, cu câte 6 puncte
de control. Datorită acestei
investiții, realizate în regie
proprie de către DRDP
București, se diminuează
semnificativ timpii de
așteptare pentru traficul de
mărfuri, dar și pentru
autoturisme, atât la punctul
de trecere a frontierei
Giurgiu-Ruse, cât și pe DN5.
Secretarul de stat în
Ministerul Transporturilor,
Ionel Scrioșteanu, care a
participat la momentul

EKOL LOGISTICS,
O NOUĂ CONEXIUNE
RO-RO ÎNTRE SPANIA
ȘI TURCIA

tranzitării primelor vehicule
de mărfuri, a amintit că, anul
trecut, au început și lucrările
la drumul de intrare în țară,
dinspre Bulgaria, „Drum de
legătură DN5-Șoseaua de
Centură-Podul Prieteniei” și
s-a semnat contractul pentru
reconstruirea podului de cale
ferată de la Grădiștea, după
mai bine de 15 ani de la
momentul la care s-a
prăbușit.

MENTENANȚA
INFRASTRUCTURII
FEROVIARE

INVESTIȚIILE
IMOBILIARE DIN
ROMÂNIA: 8,5% DIN
PIAȚA EST-EUROPEANĂ
Investițiile în piața imobiliară din
România au crescut, în 2020, în
ciuda contextului pandemic, iar piața
a închis anul cu o valoare totală a
tranzacțiilor de aproape 900 de
milioane de euro, ceea ce reprezintă
aproximativ 8,5% din volumul total
de investiții, de 10,4 miliarde de
euro, înregistrat de cele mai mari
6 țări din Europa de Est, conform
unui raport Colliers. România
aproape și-a dublat ponderea în
totalul investițiilor din regiune, față
de anul precedent, și se situează
după Polonia și Republica Cehă,
dar înaintea Ungariei, Slovaciei și
Bulgariei. Într-un an serios afectat
de pandemie, în care Polonia,
Republica Cehă și Ungaria au
înregistrat scăderi în volumele de
investiții, România, Slovacia și
Bulgaria au înregistrat tendințe
pozitive. În ansamblu, volumele din
2020 au scăzut cu 24% față de
2019, anul fiind încheiat cu un volum
total de investiții de aproximativ
10,4 miliarde de euro.

SCANERE MOBILE
ERGONOMICE,
LA POȘTA ROMÂNĂ

Din 6 februarie, DFDS operează
ferry-ul de tip RO-RO pe care
Ekol îl utilizează pentru această
legătură. În Turcia, compania va
utiliza portul Alsancak din Izmir și,
în Spania, portul Tarragona.
„Începem aceste servicii premiate
cu Oscar pentru clienții noștri
spanioli din sectorul textil. Această
conexiune intermodală oferă
clienților noștri nu numai
avantajele vitezei de transport,
ci și un nivel ridicat al calității
serviciilor. Datorită acestei
conexiuni, acționăm conform
principiului nostru de bază: oferim
soluții intermodale ecologice”,
a declarat Ahmet Musul,
președintele Ekol. Astfel,
compania economisește 610.000
de litri de motorină și reduce
emisiile de CO2 cu 900.000 kg pe
lună. Soluția este rapidă – 60 de
ore durează pentru a conecta
Spania cu Turcia. Pentru început,
ferry-ul va rula o dată pe
săptămână, în fiecare direcție.
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CFR Infrastructură a demarat
programul de întreținere a
infrastructurii feroviare și de
consolidare a elementelor
componente, pe întreaga rețea
feroviară, administrată, la nivel
local, de cele 8 sucursale
regionale de cale ferată. Lucrările
de mentenanță sunt executate în
regie proprie, cu utilaje CFR și
personal feroviar de specialitate,
și au drept scop îmbunătățirea
capacităților de exploatare. Sunt
mai multe categorii de lucrări de
specialitate, ce se desfășoară pe
linii din stații sau pe anumite
intervale de stații: profilare
mecanizată a prismei de piatră
spartă, lucrări de buraj mecanizat,
înlocuire șină, traverse, elemente
de prindere, lucrări de rectificare
nivel, defrișarea vegetației,
decolmatare mecanizată pentru
asigurare scurgere aluviuni.

Poșta Română va achiziționa, din
fonduri nerambursabile de 260.000
de dolari, scanere mobile
ergonomice, în baza a două
proiecte aprobate și care urmează a
fi finanțate de Uniunea Poștală
Universală (UPU). Scanerele
mobile vor oferi posibilitatea
operatorilor să aibă mâinile libere,
în timpul manipulării trimiterilor
poștale, și să reducă timpul folosit.
Dispozitivele vor fi instalate pe o
mănușă, cu buton de acționare.
Tot din acești bani, vor fi
achiziționate un echipament cu raze
X și unul de detecție substanțe
explozive, necesare pentru dotarea
Biroului de Schimb Internațional
(BSI) Otopeni. Cele două proiecte
urmează să fie implementate în
următoarele 18 luni.
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Cum va fi 2021, față de 2020? Ce speranțe au transportatorii și
logisticienii? Care vor fi schimbările de strategie sau de politică
a investițiilor? Încotro se îndreaptă afacerile de transport?
Iată câteva întrebări de început de an, ale căror răspunsuri
le-am aflat în dialog cu reprezentanți de marcă ai acestor
domenii de pe piața românească.

februarie 2021 ..............................................................................................................................................
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Zsolt Gogucz, managing director
Kefren Expres
Film de groază... sau de comedie?
„În 2021, vom continua investițiile, dar prudent și cu foarte mare atenție la detalii. Calculăm cu mare atenție posibilitățile de pierdere și, dacă le putem asuma și putem trece peste ele fără a suferi compania în realizarea lor, vom
merge înainte. În orice business, nu există doar plus. Cei
care gândesc doar pe plus vor eșua, în perioada următoare.
Aș fi rezervat de a spune că vrem să schimbăm strategia. Este foarte greu să preconizăm ce sau cum se va
întâmpla. Prefer să rămân în expectativă și să nu mă pripesc în a lua decizii. Pot spune și că deciziile le iau la
nivel de zile sau săptămâni, nu încerc să găsesc decizii
importante pe termen mediu sau lung.

vom construi o pensiune, în care vom caza și propriii
angajați. Dorim, de asemenea, să terminăm până la Paște
și construcția sediului, demarată anul trecut. Dar, având
în vedere că vremurile sunt destul de impredictibile, nu
ne-am făcut o strategie pe termen prea lung. Avem banii
necesari pentru investițiile și proiectele pe care le avem în
desfășurare, dar în rest așteptăm să vedem încotro se
îndreaptă piața.
Având în vedere contractele pe care le avem încheiate,
avem speranța că 2021 va fi un an mult mai bun decât
anul trecut, deoarece am mărit volumele, am majorat chiar
și prețurile, în contextul lipsei capacității de transport din
ultima vreme.
Businessul de transport trebuie să fie, în viitor,
puternic și stabil, din punct de vedere financiar,
pentru a putea supraviețui.
În ceea ce ne privește, având în vedere infrastructura
de transport a firmei noastre, care este foarte temeinică și
include stație ITP, stație de verificare tahografe, vulcanizare,
spălătorie, vopsitorie etc., nu cred că vor apărea situații care
să ne pună în dificultate, indiferent ce vremuri vor veni.”

2020 a amestecat cărțile atât de mult, încât nu ai
de unde să știi de unde tragi asul, popa sau dama.
În businessul de transport expres, în anumite zile, am
senzația că ne îndreptăm spre un horror sau spre o
comedie, pentru că deciziile politice care se iau la nivel
european au bulversat atât de mult sectorul nostru, încât
este foarte greu de urmărit. Mai mult decât atât, nu văd
companiile mari, unde infrastructura umană este importantă,
cum pot urmări aceste schimbări. La momentul de față, orice
țară te poate lua la întrebări dacă ai plătit sau nu șoferul,
asistăm la un nou scandal de diurne etc. Dacă mă gândesc
pe perioadă intermediară sau lungă, nu pot să fac nicio
proiecție. De aceea, iau fiecare zi așa cum vine.”

Ady Szabo, director general
Asexpress
Vom investi în semiremorci și vom
finaliza construcția noului sediu
„Nu avem în vedere o schimbare semnificativă de
strategie pentru 2021. Probabil, în urma noilor contracte
încheiate, ne vom dezvolta pe partea administrativă și pe
partea numărului de șoferi. Depinde de piață, iar stilul
nostru este să nu ne grăbim și să așteptăm apariția unor
oportunități potrivite.
Cu siguranță că vom continua să investim și în acest
an, mai ales în semiremorci și în imobiliare. Probabil că
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Ciprian Cristea, CEO Rotir Evolution
Viitorul este multimodal
„Unul dintre proiectele noastre majore pentru 2021 se
îndreaptă către partea de depozitare și către extinderea
portofoliului de clienți din domeniul transporturilor specializate. Luăm în considerare și reînnoirea și extinderea flotei,
precum și dezvoltarea serviciilor cu valoare adăugată.
Am început schimbarea de strategie pe termen scurt
și mediu încă din primăvara anului 2020, astfel încât să
ne creăm avantaje competitive și să ne adaptăm mai ușor
la fluctuațiile care au apărut pe piață și probabil că vor
continua să apară. Strategiile noastre urmăresc variabilele
pieței și sunt gândite sub forma unor structuri decizionale.
Îmi pun speranța în stabilitatea pieței, mai ales în 2021. În
ceea ce ne privește, cred că am creat pârghiile necesare pentru a ne adapta la eventualele fluctuații care ar putea apărea.
Urmărim cu atenție politica UE cu privire la transporturi
și considerăm că viitorul transporturilor se îndreaptă către
intermodal și multimodal.
Transporturile pe distanțe lungi cu camionul vor
dispărea, iar volumele vor fi preluate de feroviar,
maritim, aerian. De asemenea, având în vedere
politica de mediu a UE, camioanele care vor
deservi acest lanț logistic vor funcționa pe
carburanți alternativi, prietenoși cu mediul.
Până la momentul schimbării, piața de transport este în
continuă sedimentare, iar aceste crize, indiferent de natura
lor, vor fi un catalizator pentru schimbare. În transportul ontime, este foarte greu să funcționezi dacă sunt blocaje și
probabil vom prefera să lucrăm și pe RO-LA, evitând, astfel,
timpii pierduți în frontieră sau în tranzit, mai ales în contextul
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pandemiei. Deja ne gândim la diferitele variante pe care le
avem și vom încerca să accesăm și fonduri europene.”

„Deocamdată, nu vom mai investi în depozitul existent,
în 2021, dar așteptăm o extindere, în 2022. Din punctul de
vedere al investiției în flotă, bineînțeles că vom continua
conform calendarului. Chiar și atunci când a fost criză
financiară, în 2008-2009, nu au avut loc niciun fel de deviații
de la această politică privind schimbarea camioanelor la
fiecare 4 ani. Acest lucru înseamnă că, în fiecare an, reînnoim
o pătrime din flota de 300 de camioane pe care o deținem
în România – deci, aproximativ 70-75 de unități.
Nu avem în vedere schimbări de strategie, pentru anul
acesta. În urmă cu cinci ani, boardul H.Essers a demarat,
cu ajutorul specialiștilor, o inițiativă care a dus la elaborarea
unei strategii la nivel de grup, care a început a fi implementată
acum doi ani. Foarte importantă este calea (roadmap) aleasă
pentru a implementa această strategie, iar acum urmăm
îndeaproape acest traseu.
PUBLICITATE

„Centrul nostru logistic este deja în construcție, din luna
august a anului trecut, și se va da în folosință în luna martie
a acestui an. Am investit acolo, pe lângă mult know-how,
multă tehnică și acesta este principalul nostru obiectiv de
dezvoltare. Dar nu o să pierdem din vedere nici flota de
transport, mergând pe o creștere ușoară, de 5 până la
10% și, bineînțeles, o să realizăm și reînnoirea flotei în
folosință. În prezent, avem 120-125 de camioane și 37 de
vanuri pentru activitatea de transport expres.
Încercăm să nu mai fim atât de dependenți de industria
automotive și să intrăm mai mult pe partea de industrie.
Mai avem și alte concepte în dezvoltare, cu un partener
din Germania, pe o industrie de nișă.
Strategia noastră de dezvoltare pentru 2021 este
concentrarea pe trei direcții. În primul rând, este vorba
despre clienți, despre cum să devenim mai atractivi pentru
ei, deoarece nu numai prețul este important. Având în
spate puterea centrului logistic, ne gândim la dezvoltarea
unor pachete atractive pentru clienți, astfel încât să îmbinăm
distribuția cu depozitarea și cu servicii logistice (picking,
cross-docking, just-in-time delivery etc).
O a doua direcție este legată de forța de muncă, șoferii
reprezentând, în continuare, o resursă greu de accesat.
Trebuie să avem, în primul rând, grijă de echipa noastră
de bază, să ne gândim la retenția lor, dar trebuie să ne concentrăm și pe partea de formare profesională a șoferilor noi.
Vom implementa sisteme mai bune de training, un sistem
de mentorat și o serie de pachete de beneficii, astfel încât
să fim atractivi nu numai pentru clienți, ci și pentru șoferi.
Cea de-a treia direcție este continuarea eforturilor de
optimizare a costurilor, prin digitalizare, urmărire a consumului de combustibil, negocieri etc., pentru a putea fi competitivi
și din punct de vedere al prețurilor, în fața clienților noștri.
În opinia noastră, 2021 va fi cu siguranță mai bun și
îmi pun speranța, ca și mulți alții, mai ales în contextul
campaniei de vaccinare. Eu cred și sper că situația se va
liniști, începând cu jumătatea anului.

LOGISTICĂ

Dan Ananovici, director executiv
Vectra International
Vom inaugura un centru logistic
state of the art, în această
primăvară

Jeroen Fabry, director general
H.Essers România
Echilibrul este cuvântul cheie

Până atunci, există încă semne de întrebare, în
special din partea industriei auto, în contextul
lockdownurilor care încă se mai aplică, în special
în Europa de Vest, principalul motor al activității
noastre.
Businessul de transport va rămâne, în continuare, foarte
bine poziționat. Dar acum se va acutiza concurența, mai
ales în contextul intrării în vigoare a PM 1. Va câștiga cel
mai bun, nu numai din punctul de vedere al calității, ci, din
păcate, și din punctul de vedere al prețurilor.”

februarie 2021 ..............................................................................................................................................
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În privința alegerii între tren și camion, pe viitor, consider
că unul nu poate funcționa fără celălalt. Folosim foarte mult
trenul, prima linie Belgia-România inaugurând-o în 2006, dar
mergem pe intermodal, nu majoritar feroviar. Dorim să utilizăm
cu precădere camioanele proprii, dar nu poți întotdeauna să
îți asumi niște investiții uriașe. Atunci am găsit soluția de a
parcurge distanțe mari pe tren, cu last mile delivery pe camion.
De asemenea, este una dintre cerințele unora dintre clienții
noștri multinaționali să avem o strategie nu numai pe partea
de business, ci și pe partea de sustenabilitate, amprentă de
carbon. Camionul este în ADN-ul nostru și va fi întotdeauna,
dar trebuie să găsim soluții de a avea un flux foarte mare de
marfă transportată într-un mod alternativ și fiabil.

2020 a fost pentru noi cam la fel cu 2019, până la
urmă, iar 2021 sper să fie mai bun.
Transportatorii vor găsi întotdeauna de lucru, pentru că
bunurile trebuie să se miște. Cred că businessul de transport
va rămâne pe aceleași coordonate. Se fac bani pe marje mici,
cu volume mari, cu seriozitate și cred că lucrurile vor merge
bine, chiar dacă este o perioadă puțin mai grea. Simțim pulsul
a ceea ce se întâmplă, acționăm ca atare și ne adaptăm din
mers la condițiile pieței.”

Dacă nu am folosi trenul pe relația BelgiaRomânia, am avea nevoie de mai mult de 1.000 de
camioane pentru același volum de marfă, în același
interval de timp.
Cred că 2021 va fi un an mai bun. În mod normal,
obiectivul de creștere al H.Essers este de 7% anual, iar, în
condițiile actuale, am mers pe ideea de a lăsa la o parte anul
2020 și de a înregistra o creștere de 7 procente, în 2021,
față de 2019. Mulți dintre cei cu care discut sunt destul de
pesimiști, având în vedere incertitudinile care planează, dar
nici înainte de pandemie nu eram foarte siguri în ceea ce
privește viitorul. Nu putem spune că pandemia este de vină
pentru tot și că a stricat de una singură mediul de afaceri.
Fiecare transportator trebuie să aleagă ceea ce e bun
din orice situație. Încă sunt foarte multe nișe în care mai este
loc pentru transporturi de calitate. De asemenea, cred că, în
viitor, va trebui să existe o balanță între transportatori și
expeditori, în sensul că nu tot profitul trebuie să fie în mod
exclusiv de o singură parte. Dacă va exista acest echilibru,
cred că va fi mult mai ușor și să convingi un client să lucreze
cu tine. În același timp, este bine ca transportatorii să realizeze
un echilibru între mai multe moduri de transport, pentru
optimizarea costurilor și a activității. O gândire mai puțin
convențională, în ceea ce privește transportul din punctul A
în punctul B, poate fi de ajutor. Nu în ultimul rând, având în
vedere aplicarea Pachetului Mobilitate 1, trebuie să dăm dovadă de flexibilitate, timpi reduși de decizie etc. Transportul
rutier s-a schimbat foarte mult în ultimii ani, dar se poate
efectua corect și eficient, cu voință și flexibilitate.”

George Niță, managing director
Holleman Romania
Transportatorii vor găsi întotdeauna
de lucru
„Nu avem cum să ne oprim din a investi, deoarece ne
împinge piața să mergem înainte. Sunt optimist și cred că
valul crizei va trece, în curând.
Nu vor exista, anul acesta, schimbări substanțiale de
strategie. Noi trebuie să ne menținem linia de seriozitate, de
punctualitate, de a corespunde cerințelor la nivel tehnic,
comercial, operativ, din punctul de vedere al comunicării etc.
Ne străduim să ne păstrăm, în primul rând, oamenii, atât la
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birou, cât și în rândul șoferilor, mai ales în condițiile în care
nu am avut fluctuații de personal, în ultima perioadă.

Loredana Apreutese, director
general International Alexander
Ne vom extinde rețeaua de
depozite, și nu numai în România
„Cu siguranță că vom realiza investiții și în 2021. S-a
decis să reînnoim o parte din flota existentă, existând
deschidere și către creșterea acesteia, în funcție de proiectele
pe care le vom avea, pe parcursul anului. Cel mai probabil
este că ne vom extinde și rețeaua de depozite, și nu numai
în România.
Analiză și schimbare de strategie cred că au existat la
International Alexander în fiecare moment, fără să fie
neapărat conduse de un anumit context, de pandemie sau
de o anumită situație, la un moment dat. Vrem să evoluăm,
învățăm din experiențele prin care trecem, acumulăm noi
informații, creștem odată cu clienții noștri și învățăm din
ceea ce ni se solicită, combinăm informațiile de la toți factorii implicați și strategia noastră este de a ne ridica standardele în fiecare zi.
Este greu de anticipat cum va fi 2021, pentru că incertitudinea rămâne extrem de ridicată. Dacă ne luăm după previziunile transmise de clienți, lucrurile arată optimist. Dacă
ne luăm după previziunile economiștilor și finanțiștilor, ei
apreciază că economia ar trebui să își revină undeva în 2022.
Real, nu cred că știe nimeni exact și cred că economia depinde foarte mult de reacția consumatorului final. Paradoxal,
deși ar fi fost de crezut că oamenii vor economisi și se vor
gândi de două ori înainte de a cheltui și de a face achiziții,
am văzut că reacționează total opus, vor să iasă, vor să cheltuie, să trăiască momentul. Deși, în teorie, când întrebi, toată
lumea pare chibzuită, în practică, este extrem de exuberantă.
Anul acesta va fi o surpriză pentru toată lumea
și va trebui să o luăm pas cu pas, fără să facem
predicții pesimiste sau optimiste.
Nici în legătură cu businessul de transport nu cred că
poate fi dat un răspuns general. Depinde foarte mult de
strategia pe care o pune în aplicare, individual, fiecare
companie. Dacă ne uităm la faptul că anul trecut au fost
suspendate rate de leasing și anumite taxe, acest lucru doar
amână puțin colapsul în care anumite companii vor intra, la
un moment dat. Pe de altă parte, există și companii care s-au
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reinventat, și-au găsit noi segmente de piață și au crescut,
inclusiv în pandemie. Așa că fiecare își creionează propria
direcție. Trebuie atenție sporită pentru fiecare decizie în parte.
Dincolo de pandemie, sunt multe provocări cărora trebuie să
le facă față piața de transport și logistică, printre care se
numără și Pachetul Mobilitate 1, care cu siguranță că va
aduce schimbări în sectorul de transport și este nevoie de
adaptabilitate la noile tendințe.”

Mircea Vlah, CEO Dumagas
Transport
Doar pentru cunoscători
și pasionați
„Pentru 2021, ne-am planificat reînnoiri de flotă și investiții
pe zona de transport frigorific, în 15 dube cu dublă temperatură.
Nu pot să zic decât că, în 2021, o să fie mai bine decât
în 2020. Noi am mers întotdeauna înainte cu încredere și
optimism.

LOGISTICĂ

Chiar și cu toate problemele, 2020 a fost mai bun decât
2019, pentru noi, și suntem convinși că 2021 va fi mai bun
decât anul anterior. Mai ales că acum știm ce ne așteaptă,
ne-am obișnuit cu pandemia, mulți dintre noi sau dintre
cunoscuții noștri au trecut prin această boală cu bine și nu
mai este chiar atât de înfricoșătoare situația.
Din punct de vedere al transporturilor, 2021 o să
fie un an crucial, în special pentru cei cu flote mari,
care trebuie să facă față mai multor provocări.
În primul rând este vorba despre prevederile Pachetului
Mobilitate 1 și în al doilea rând despre criza economică pe
care toți o anticipează pentru acest an. Dar mergem înainte
și sunt convins că vom găsi variante pentru a face față și
acestei situații.”

Piața nu se prezintă foarte bine, dar, prin
mobilizarea făcută la nivelul UE, cred că se va simți
un ajutor și sperăm că lucrurile vor evolua mai bine
din punct de vedere economic.
Businessul de transport este o afacere dificilă, supusă
provocărilor continue, se lucrează pe marje mici și volume
mari și cu foarte multe riscuri. Brexitul, Pachetul Mobilitate 1,
diferite costuri care pot apărea de la o zi la alta și care sunt
greu de recuperat de la clienți, toate acestea au un impact
important și trebuie să fim tot timpul pregătiți pentru orice.
Businessul de transport rămâne, chiar mai mult decât în trecut,
doar pentru cunoscători și pasionați.”

Alexandru Păun, director general
Blue River
Creștere sustenabilă
„Anul acesta, ne propunem să facem o investiție
considerabilă în camioane diesel, care să se alăture flotei
CNG pe care o operăm. Vom achiziționa, în primul trimestru,
de asemenea, câteva camioane second-hand, pentru
partea de transport intern.
Sunt încrezător că 2021 va fi mai bun decât 2020.

Marius Catrinoiu, director general
Marvi Logistic
Vom demara construcția pentru un
nou depozit
„Avem în proiect demararea construcției unui nou depozit,
care să includă și birouri. În flotă, probabil că nu vom mai
realiza investiții substanțiale, în 2021. Pe partea de
transporturi, care merg, într-un fel, de la sine, am încetinit,
oricum, activitatea, în ultimul timp, și dorim să dezvoltăm mai
mult activitatea comercială. Ne dorim să ajungem de la 34
de magazine SuperMercato, la cel puțin 40.

Avem deja 20 de ani de când am pornit acest business,
iar parcursul nostru a fost unul foarte predictibil, cu o
creștere sustenabilă în fiecare an, chiar dacă nu
spectaculoasă, pe care am păstrat-o și în criza anterioară
și pe care cred că o vom păstra și acum. Nu ne dorim să
ne dezvoltăm foarte mult, dar cu siguranță că vom înregistra
o creștere și în 2021.
În ceea ce privește businessul de transport, atâta timp
cât nu se va inventa teleportarea, este vorba despre un
business în care va merita întotdeauna să investești
resurse. Această perioadă a dovedit o dată mai mult că
transportul este o parte vitală a economiei.”
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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+100% la cifra de afaceri
La sfârșitul lui 2019, afirmam că Dream Cargo Services este o companie cu
o mentalitate diferită, pentru că transformă amenințările în oportunități și are
un apetit deosebit pentru solicitări urgente și complicate, sau care, la prima
vedere, par aproape imposibile. Anul trecut, echipa furnizorului de soluții
speciale de transport și logistică a demonstrat că este formată din specialiști
în oportunități.

P

entru Dream Cargo Services
(DCS), anul 2020 a însemnat
o dublare a cifrei de afaceri,
până la 42 de milioane de lei, și un depozit nou. Care a fost contextul care a
așezat firma într-o poziție (cel puțin la
prima vedere, extrem de favorabilă) am
încercat să aflăm de la Florin Cârmaciu,
director de vânzări în cadrul DCS.

Tarifele au explodat,
în relația cu China
De la început, trebuie să menționăm că expeditorul român deține
companii proprii, în România, China
și Hong Kong (din considerente de
trading). Este motivul pentru care
China reprezintă principala rută de
tranzacționare pentru DCS. „În 2020,
zona de transport aerian a contat
foarte mult, în economia companiei,
iar în prima parte a anului trecut, imediat după declararea pandemiei, a
existat o cerere puternică de transport
de echipamente medicale de protecție
din China – pentru tot ceea ce înseamnă măști, mănuși, combinezoane”, nea explicat Florin Cârmaciu.
Evident, pentru că solicitările
aveau un grad ridicat de urgență, a
fost preferat transportul aerian. Iar
prețurile au crescut. S-au dublat, chiar!
Pe de altă pate, cererea s-a menținut la cote ridicate și pe segmentele
maritim și feroviar, unde tarifele s-au

Florin Cârmaciu:
„Am avut și avem încredere în
China, iar creșterea economiei
chineze într-o perioadă în care
toate celelalte economii au scăzut,
ne îndreptățește să credem acest
lucru.”
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Dream Cargo Services s-a mutat,
în 2020, într-un sediu nou, dublându-și
aproape capacitatea de depozitare.

majorat semnificativ, de asemenea.
Mai ales în condițiile în care oferta a
suferit o reducere și în aceste zone,
din cauza echipajelor care au înregistrat îmbolnăviri cu COVID-19.
„Tariful perceput pentru un
container pe maritim din
China către Europa a ajuns
la 9-12.000 de dolari, ceea ce,
înainte de pandemie, era
imposibil. Trenul variază între
11.000 și 15.000 de euro,
pentru aceeași unitate de
transport, în timp ce, în cazul
camionului, s-a ajuns până la
28.000 de euro.”
Florin Cârmaciu observă că blocajele întâmpinate la frontiera rutieră dintre China și Kazahstan, alături de cotațiile mult crescute, au așezat camionul
într-o zonă ineficientă, deocamdată, pentru europeni. Concret, cererea foarte
mare de camioane dinspre China a generat, în contextul pandemiei, perioade
de așteptare la graniță între 4 și 5 săptămâni. „Este motivul pentru care nici nu
am mai cotat pe această direcție. Între
timp, perioada de așteptate s-a redus la
7 zile, dar camionul rămâne mai lent decât trenul și... mai scump. Foarte interesant, însă, este că, în rândul clienților
europeni, s-a deschis apetitul inclusiv
pentru soluții rutiere pe relația China. Am
avut cereri atât din România, cât și din
Polonia sau Lituania, iar, în momentul în
care lucrurile se vor așeza, vom discuta
altfel cu potențialii beneficiari, pentru că
bariera psihologică privind acest serviciu
a dispărut, într-o anumită măsură.”

Echipamente
de protecție,
în februarie-aprilie,
și piese auto,
din august
Dream Cargo Services a reușit să
valorifice oportunitățile, în perioada
februarie-aprilie 2020, și să se așeze
într-o poziție bună pentru furnizarea
de servicii de transport, pentru echipamente de protecție. Iar, din august,
s-au întors la normal comenzile pe
segmentul clienților tradiționali, din
zona industriei auto. „Din observațiile
noastre, dar și ale altor transportatori
care lucrează pentru industria auto,
au avut de suferit, în special, producătorii mărcilor medii, în timp ce producătorii de lux s-au menținut într-o zonă
stabilă. Altfel spus, mărcile de lux au
produs în continuare, ceea ce ne-a
ajutat, în a doua parte a anului.”

Creștere în zona de
maritim, în contextul
reducerii ofertei
de transport
În același timp, DCS a consemnat
o creștere importantă pe segmentul
de transport maritim, care a reușit,
până la finalul anului, să genereze o
parte importantă din veniturile companiei, deși cu ceva timp în urmă nu
reprezenta decât o zonă colaterală a
afacerii. „Ne-a ajutat și faptul că avem
birou în China, iar colegele noastre
de acolo au căutat și au găsit soluții
și am avut ce să oferim clienților noștri,
în ciuda tarifelor mari. Au fost, însă,
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„Ne vom confrunta, în continuare,
cu o situație de cvasi-criză, care va
genera o largă componentă de
necunoscut și oportunități noi.
Vom fi pregătiți să le abordăm.

Criza de containere
continuă
Apoi, a apărut o criză de containere, în China. „Am avut clienți dispuși
să plătească prețul cerut pentru a obține o poziție prioritară și nu am suferit,
din acest punct de vedere. Dar problema nu s-a încheiat.” De altfel, cererea
de transport dinspre China continuă
să rămână ridicată, DCS având parteneri care au comunicat, la jumătatea
lunii ianuarie, că nu mai pot oferi soluții
de plecare decât din februarie.
Altfel spus, după ce, în 2020,
Dream Cargo Services s-a confruntat
cu două luni slabe, compensate de
10 luni foarte bune, ianuarie 2021 a
adus o dublare a cifrei de afaceri față
de perioada similară a anului trecut.
Iar ianuarie 2020 depășise semnificativ ianuarie 2019. Dar vorbim despre
o firmă atipică de logistică, despre o
afacere care trăiește din oportunități
care apar atunci când lucrurile nu mai
respectă tiparele.

Provocări în zona
TVA și plăți stabile
Unele probleme au fost înregistrate
în zona de cash flow, ca urmare a
modificării reglementărilor din domeniul fiscal, care au impus facturarea cu
TVA, către alte case de expediții internaționale. „De unde eram o firmă care
avea de recuperat TVA de la stat, acum
trebuie să virăm către buget, ceea ce
ne-a așezat într-un context nou.”

Un sediu nou,
un depozit mai mare
Și, pentru că nevoia a cerut-o,
Dream Cargo Services s-a mutat, în
2020, într-un sediu nou, situat tot în
zona logistică de la km 13,5 de pe
autostrada București-Pitești, crescând
zona de depozitare de la 1.700, la
3.200 mp. „Am făcut această investiție
pentru că, în vechiul spațiu, ajunsesem aproape la capacitate maximă și
ne pierdusem orice fel de flexibilitate.
Iar dacă unul dintre clienții noștri ne-ar
fi anunțat că vrea să crească volumul
depozitat, într-o lună sau două, nu am
fi putut să oferim o soluție. Pe de o
parte, nu vrem să ne pierdem clienții,
iar pe de alta, ne dorim să abordăm
clienți noi. Am luat în calcul că va dura
6-8 luni până când vom umple depozitul la capacitate. Inclusiv pe partea
de depozitare, lucrăm pentru proiecte
de nișă, iar în aceste cazuri deciziile
se iau repede, iar licitațiile nu se întind
pe perioade lungi și trebuie să fim pregătiți”, a mai spus directorul de vânzări
al Dream Cargo Services.

Piedici în zona de
finanțare europeană
„Am încercat inclusiv să accesăm
o linie de finanțare din cadrul IMM
Invest, dar chiar dacă am fost admiși
în prima fază, ne-am lovit ulterior de
niște piedici pe care nu le-am putut depăși. Ne-au cerut, de exemplu, seriile
de șasiu ale mașinilor înainte de a le
cumpăra. Informații similare ne-au fost
solicitate și în cazul rafturilor din depozit, în condițiile în care ele se fac
la comandă. Am decis, în acest context, să stopăm achiziția de vehicule
și să realizăm din bugetul propriu investiția din depozit”, a continuat el.
DCS își păstrează parcul auto la
un nivel redus, de 15 vanuri, și continuă să subcontracteze transport
rutier. De menționat că, în 2020, compania a plătit pentru servicii de transport rutier aproximativ 1,5 milioane de
euro.

Soluții în orice direcție
DCS este membră în 6 rețele și are peste 7.000 de parteneri, peste tot în lume.
Iar a putea accesa parteneri în zone care nu sunt la îndemâna oricui
reprezintă un atu. „Nu există, în afară de Coreea de Nord, altă țară în lume pe
care să nu o putem deservi”, susține Alin Burlan, directorul general Dream
Cargo Services.

Dar cum a ajuns
DSC să își dubleze
cifra de afaceri?
Fără îndoială, un rol important l-a
jucat majorarea semnificativă a tarifelor de transport (care s-a reflectat, în
egală măsură, și în costuri). Dar nu a
fost numai atât, volumele au crescut,
de asemenea. Iar flexibilitatea de care
echipa DSC a dat dovadă a fost extrem de importantă.
„Ne-a ajutat abordarea comercială
extrem de flexibilă și de rapidă. Ni s-a
mai spus de-a lungul timpului că
suntem oportuniști. Da! Dar având în
vedere nivelul nostru de dezvoltare și
faptul că suntem o companie cu capital 100% românesc, era normal să
speculăm orice situație favorabilă. În
2020, am mai cules și roadele unor
întâlniri din anii trecuți cu potențiali
clienți, pentru care nu am fost foarte
interesanți, în perioada în care existau
soluții pe piață. În momentul în care,
anul trecut, unii dintre competitorii
noștri și-au mai pierdut din flexibilitate
sau din promptitudine, noi am avut
soluții. Iar colegii din zona operațională
au făcut diferența.”

PIAȚĂ ȘI COMPANII

situații în care prețul era tratat într-un
plan secund, nevoia asigurării transferului mărfurilor fiind prioritară”, a mai
arătat Florin Cârmaciu, menționând
că au fost transportate cu vaporul, în
special, mărfuri generale. Directorul
de vânzări al Dream Cargo Services
își amintește că problemele de capacitate ca urmare a îmbolnăvirilor au
apărut, pe acest segment, în trimestrele 3 și 4 ale anului trecut. În plus,
containerele stăteau foarte mult și în
porturile europene de destinație, din
același motiv, al subdimensionării personalului din cauza COVID-19.

De bun augur a fost, însă, faptul
că beneficiarii au continuat să respecte comportamentul de plată pe care
îl aveau în vremurile bune, achitând
facturile (în 90% din cazuri) la 30-45
de zile. În rest, au existat mici întârzieri, convenite de ambele părți, dar
nu s-au înregistrat restanțe.

În căutarea
unui
partener
În acest context, Dream Cargo
Services se află într-un moment de
repoziționare, în care, potrivit directorului general, Alin Burlan, este în căutarea unui partener, intern sau extern,
care să ajute compania să crească,
chiar mai mult.
Dar următorul pas este acela de
a aborda direct alte piețe europene,
precum Ungaria sau Cehia. Oricum,
2021 va fi, în opinia managementului
DSC, un an cu suișuri și coborâșuri.
Iar industria auto va trebui să treacă
peste crize noi, precum cea a semiconductorilor. Mașinile au devenit mai
inteligente, iar producătorii au intrat
în concurență pentru obținerea de piese pentru computerele acestora cu
alte ramuri, precum cea IT. Deja sunt
facilități de producție închise, pentru
perioade mai scurte sau mai lungi, din
cauza lipsei unor astfel de repere. „Dar
faptul că se oprește producția ne
încântă, pentru că la pornire apare o
nevoie urgentă de piese. Este contextul în care noi intrăm în acțiune. Cu
cât incertitudinea este mai mare, din
punctul de vedere al afacerii, nouă ne
merge mai bine. Este adevărat că ne
asumăm riscuri mai mari și stres suplimentar... dar acesta este businessul”,
a concluzionat Florin Cârmaciu.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro
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UPDATE în SIGURANȚĂ
LOGISTICĂ

Cască. Bocanci. Vestă. Utilaje echipate cu sisteme de siguranță.
Circuite bine stabilite și marcate corect. Și, bineînțeles,
un instructaj temeinic al angajaților. Fără îndoială, un depozit unde
siguranța angajaților este tratată prioritar. Și totuși...

C

oreea de Sud a introdus, în
urmă cu 5 ani, o soluție nouă,
aplicată în vestul Europei în
ultimii 3 ani, care așază vizibilitatea oamenilor și a echipamentelor pe o
treaptă nouă.
IPAS (Intelligent Proximity Alert
System) – KIGIS a fost adus, de anul
trecut, în România de Global Warehousing Technologies, oferindu-le o nouă variantă de acțiune celor care privesc angajatul ca pe principala resursă a firmei.
Mihai Iancu, CEO Global Warehousing Technologies, recunoaște că,
în perioada în care conducea o companie importantă de logistică, nu și-a
pus problema că ar putea accesa sisteme precum cel furnizat de KIGIS.
Dar tocmai experiența îndelungată din
depozit l-a făcut să își dea seama imediat de necesitatea unei astfel de soluții, care poate să acopere o parte
din distanța ce trebuie parcursă între
soluțiile pasive de securitate și automatizare.
„Odată cu pandemia, am conștientizat cu toții ce înseamnă omul și cât
este de important să beneficieze de un
loc de muncă sigur. Chiar dacă este, încă, destul de complicat să convingi persoanele aflate în zona de management
că pot și este indicat să se facă mai mult
în zona de safety, sunt ferm convins că,
odată cunoscut sistemul, va fi bine primit
de piață”, a apreciat Mihai Iancu.

Dar ce înseamnă
implementarea unei
soluții de ultimă oră?
Într-o primă fază, trebuie realizat
un audit, prin intermediul căruia sunt
identificate zonele cu potențial de pericol, unde pot avea loc accidente de
lucru, care pot implica oamenii sau utilajele. „Să luăm doar un exemplu, acela
al ușilor prin care se intră din zona de
birouri în zona de producție sau depozit. În general, prin fața acestor uși trec
echipamente, uneori cu viteză mare,
iar persoanele care au fost să mănânce
se pot întoarce cu o cafea în mână și
cu ochii în telefon. Astfel, se creează

Mihai
Iancu

trem de fiabilă. De menționat că sistemul de senzori lucrează independent
de softuri, conectându-se unul la altul
în ultrawide band, fără să interfereze
cu RFID.

premisele unui accident. Alte zone de
pericol sunt reprezentate de ieșirea
dintre rafturi a pickerului sau de intersecția a mai mult de 3 căi, unde se pot
întâlni mai multe utilaje și pietoni.”
Odată identificate zonele periculoase, sunt evaluate distanțele de siguranță, în funcție de viteza la care
circulă echipamentele, și sunt analizate elementele de productivitate.
Astfel, se stabilește cu
exactitate distanța de la care
trebuie activate atenționările,
care poate merge până la
30 de metri.
Alarmele pot fi acustice, vocale, bazate pe vibrații sau semnale luminoase, transmise prin intermediul unor dispozitive care nu deranjează angajatul.
„Noi am fost cei care au introdus atenționările luminoase, eliminând semnalul
acustic, pentru a nu stresa suplimentar
lucrătorul, deja afectat de zgomotul din
depozit. Practica a fost, ulterior, generalizată, la nivel european și în Coreea
de Sud”, a precizat Mihai Iancu.

Senzori conectați,
în ultrawide band.
Dispozitive
prietenoase...
Concret, IPAS (Intelligent Proximity
Alert System) utilizează tehnologie de
ultimă generație și măsoară cu exactitate distanța dintre vehicule și pietoni,
furnizând o avertizare de coliziune ex-

Vizibil în orice moment, avertizat de fiecare dată
În momentul în care este vorba despre activități repetitive, precum cele din
depozit, nivelul de atenție scade. Te obișnuiești cu zgomotul, cu utilajele,
cu pietonii care, în general, respectă niște tipare. Există însă momente în care
lucrurile se petrec diferit. Atunci, mai ales pe fond de oboseală, au loc
accidente. KIGIS are, și în acel moment, grijă să te pună în gardă.
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Soluția sud-coreeană KIGIS
completează sistemele de
siguranță aflate deja pe
echipamente.

Eroarea la măsurare poate
ajunge la 0,5-1%, ceea ce,
la o distanță de mai mulți
metri, este insesizabil.
Sistemul, foarte ușor de montat pe
echipamente (și de transferat de pe un
utilaj pe altul) și prietenos cu operatorul
uman, care îl poate pur si simplu amplasa pe cască sau pe braț, transmite
avertismente de proximitate între
vehicul și pietoni sau între vehicule.

... semafoare
De asemenea, există semafoare,
care se montează la intersecții sau în
zona unde se iese din birouri, care inclusiv dau prioritate la trecerea prin intersecție în funcție de momentul în care
fiecare utilaj sau pieton a ajuns, după
principiul primul venit, primul plecat.

Un proiect adaptat,
pe bază de audit
„Abia după finalizarea auditului, care
se poate întinde pe perioade cuprinse
între câteva zile și două sau trei săptămâni, este elaborat proiectul (într-o săptămână), care include estimarea costurilor, și prezentat potențialului beneficiar.
Bineînțeles, acesta poate fi introdus
gradual, în funcție de prioritățile companiei”, ne-a mai explicat Mihai Iancu,
subliniind că soluția merge pe ideea de
a proteja oamenii fără să fie micșorată
viteza utilajelor, sau să fie aplicate restricții suplimentare de acces. Pe scurt, soluția sud-coreeană, furnizată, în România,
de Global Warehousing Technologies
este una potrivită în orice depozit, în
orice fabrică și, inclusiv, în site-urile de
construcții... potrivită oricui care vrea să
treacă într-o nouă etapă din punctul de
vedere al protecției angajaților.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro
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PASAGERI

Autocar nou pentru
FC Viitorul

ȘTIRI

BIOCOMBUSTIBIL PENTRU CORPORATE SAF
Grupul Air France-KLM a
lansat un program care le
permite companiilor să
estimeze emisiile de CO₂
asociate călătoriei lor și să
determine o contribuție anuală
pe care doresc să o dedice
programului Corporate SAF
(Sustainable Aviation Fuel).
Toate contribuțiile Air France
și KLM vor fi investite în
aprovizionarea și consumul
de combustibil sustenabil.
Acest lucru va sprijini crearea
unei industrii durabile de
combustibili pentru aviație,
care garantează un transport
aerian din ce în ce mai

UNIFORME NOI,
LA CFR CĂLĂTORI

Circa 4.000 de angajați ai CFR
Călători care intră în contact cu
pasagerii poartă uniforme noi.
Costumele sunt bleumarin închis,
cămașa bleu, iar cravata (bărbații)
și eșarfa (femeile) bleumarin
închis cu dungi alb și vișiniu –
pentru cei cu funcții de casier CF,
casier CF, verificator, informator
călători, vânzător bilete, șef
agenție de voiaj, lucrător
gestionar alimentație publică,
lucrător comercial și șef tură la
comanda personalului de servire
a vagoanelor de dormit și
restaurant. Au cămașă bleumarin
închis și cravată vișinie angajații
bărbați cu funcții de șef de tren,
conductor, conductor vagon de
dormit și cușetă, șef stație,
instructor comercial, inspector
control trenuri, iar eșarfă de
aceeași culoare au femeile șef de
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ecologic. Aceștia pot fi
fabricați, astăzi, din uleiuri și
produse uzate, precum și din
reziduuri forestiere, care pot fi
încorporate în carburantul
pentru avioane, fără modificări
ale motorului. Utilizarea lor
poate reduce cu peste 85%
emisiile, comparativ cu
combustibilul convențional.

stație, instructor comercial și
inspector control trenuri. Ca
element de noutate, pe mânecile
de la sacou sunt aplicate galoane
vișinii, astfel: 1 galon –
conductorii, conductorii de vagon
de dormit și cușetă, vânzătorii de
bilete, informatorii de călători,
lucrătorii gestionari de alimentație
publică, lucrătorii comerciali;
2 galoane – șefii de tren, casierii
CF, casierii CF verificatori, șefii de
tură, șefii de comandă a
personalului de la vagoane de
dormit și restaurant; 3 galoane –
instructorii comerciali, inspectorii
de control trenuri, șefii agențiilor
de voiaj, șefii de stație. Totodată,
pe șepci și pălării, au fost aplicate
embleme cu logoul CFR Călători,
iar la sacou se poartă ecusoane
corespunzătoare.

AEROPORTUL
TIMIȘOARA, SCĂDERE
DE 70,5%, LA PASAGERI

Aeroportul Internațional „Traian
Vuia” Timișoara a avut o scădere de
70,5% a traficului de pasageri și de
0,4% la cel de marfă, în anul 2020,
din cauza pandemiei de
coronavirus. Astfel, față de 2019,
când aeroportul a fost tranzitat de
1.595.012 pasageri, anul trecut au

fost înregistrați numai 470.631,
iar 30% dintre ei au preferat cursa
internă spre/dinspre București.
Primele cinci destinații au fost
București (cu 141.744 de pasageri),
Londra (cu 51.870), Bergamo (cu
36.947), Memmingen (cu 28.862)
și München (cu 28.101). Perioada
curselor charter de vacanță s-a
redus la 3 luni (iulie, august și
septembrie), iar scăderea a fost de
75,3% (și de 84,3% la numărul de
pasageri). Peste 10.000 de
pasageri au zburat spre destinații
de vacanță din Grecia, Turcia și
Egipt: Heraklion, Rhodos, Skiathos,
Antalya, Hurghada.

25 DE TRENURI
INTERREGIO
AU DEVENIT
REGIO-EXPRES

CFR Călători a transformat 25 de
trenuri InterRegio (IR) în RegioExpres (R-E), fără modificarea
traseului și a sosirilor/plecărilor.
Astfel: trenul IR 1592 CraiovaBucurești Nord este acum R-E
9000; pe ruta Sibiu-Craiova, IR
1720 este R-E 2220, IR 1724 este
R-E 2224, iar IR 12720 este R-E
13220; pe ruta Craiova-Sibiu, IR
1721 este R-E 2221, IR 1725 este
R-E 2225, iar IR 1722 este R-E
2222; IR 1723 Caracal-Sibiu este
R-E 2223; IR 1529 București
Nord-Brașov-Sibiu este, pe
distanța Brașov-Sibiu, R-E 2105;
IR 1528 Sibiu-Brașov-București
Nord este, pe distanța SibiuBrașov, R-E 2100; IR 1811
Sibiu-Timișoara Nord este R-E
2291; IR 1812 Timișoara NordSibiu este R-E 2292, pe ruta Baia
Mare-Cluj Napoca, IR 1543 este
R-E 4003, iar IR 1545 este R-E
4001, pe ruta Cluj Napoca-Baia
Mare, IR 1544 este R-E 4004, iar
IR 1546 este R-E 4002, pe ruta
Târgoviște-Titu, IR 1880 este R-E
9180; IR 1882 este R-E 9182; IR
1884 este R-E 9184; IR 1886 este
R-E 9186, iar IR 1888 este R-E
9188; pe ruta Titu-Târgoviște, IR
1883 este R-E 9183; IR 1885 este
R-E 9185; IR 1887 este R-E 9187,
iar IR 1889 este R-E 9189.
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131 de autobuze
electrice, pentru 7 orașe
PIAȚĂ ȘI COMPANII

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA)
a finalizat procedura de atribuire a achiziției derulate din fonduri
europene pentru 131 de autobuze electrice în lungime de 12 m,
operabile în condiții de deal, plus 90 de stații de încărcare, pentru
transportul public de călători din municipiile Iași, Sibiu, Sighetu
Marmației, Slatina, Suceava, Târgu Mureș și Pitești.

M

arele câștigător al licitației,
cu oferte victorioase pentru
6 loturi din 7, este compania
Solaris Bus & Coach (Polonia), care
va livra autobuze Solaris Urbino Electric nE12, astfel:
• 20 de vehicule, 6 stații de încărcare rapidă și 20 de stații de încărcare
lentă, la Iași – contract în valoare de
51,6 milioane de lei (fără TVA)
• 9 autobuze electrice, 3 stații de
încărcare rapidă și 9 stații de încărcare
lentă la Sibiu – contract în valoare de
23,48 milioane de lei (fără TVA)
• 7 autobuze electrice, 2 stații de
încărcare rapidă și 7 stații de încărcare
lentă, la Sighetu Marmației – contract
în valoare de peste 18 milioane de lei
(fără TVA)
• 15 autobuze electrice, 4 stații de
încărcare rapidă și 15 stații de încărcare lentă, la Suceava – contract în valoare de 37,5 milioane de lei (fără TVA)
• 32 de autobuze electrice, 10 stații
de încărcare rapidă și 32 de stații de
încărcare lentă, la Târgu Mureș – contract în valoare de 81,92 milioane de
lei (fără TVA)
• 40 de autobuze electrice, 11 stații
de încărcare și 40 de stații de încărcare lentă, la Pitești – contract în valoare
de 100,4 milioane de lei (fără TVA).
Anadolu Automobil Rom a câștigat
un lot al licitației și va livra, la Slatina,
8 autobuze electrice NS 12 (Cehia),
3 stații de încărcare rapidă și 8 stații
de încărcare lentă. Valoarea contractului este de 21,2 milioane de lei (fără
TVA).
„Întrucât termenul de depunere a
contestațiilor a expirat și nu s-au primit
contestații, urmează să fie încheiat
contractul de furnizare pentru cele
șapte loturi”, informează reprezentanții
ministerului.
Alte trei proiecte de achiziție se
află în evaluare, urmând a se finaliza
în perioada următoare, precizează
MDLPA.
Finanțarea proiectelor este asigurată de minister, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020,
Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, prioritatea de
investiții 4e – „Promovarea unor stra-

tegii cu emisii scăzute de dioxid de
carbon pentru toate tipurile de teritorii,
în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de
adaptare relevante pentru atenuare”,
obiectivul specific 4.1 – „Reducerea
emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ, prin investiții bazate pe
planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Stație de autobuz
inteligentă, la Sibiu
Primăria Sibiu a pus în funcțiune
prima stație de autobuz inteligentă din
municipiu, conectată la internet, astfel
că pasagerii pot afla informații în format digital. Situată în zona centrală,
lângă Piața Teatrului Național „Radu
Stanca”, stația are 10 metri lungime,
iluminare proprie, structură din sticlă
și metal, precum și supraveghere video. Pe ecranul tactil încorporat în
stație, călătorii vor găsi informații despre liniile de autobuz, conexiunile între trasee, orele de sosire în stație a
autobuzelor, obiective de interes turistic etc. Pe pagina de start, sunt afișate informații despre orele la care vor
sosi următoarele autobuze, ora și temperatura exterioară, iar, pe banda galbenă din mijlocul ecranului, Primăria
transmite date de larg interes public.
Paginile secundare cuprind opțiuni privind căutarea unei destinații, în Sibiu,
cu rutele de autobuz, orarul acestor

linii și stațiile de pe rută. De asemenea, programul transmite informații
despre liniile de autobuz care trec prin
această stație, cu orele de sosire, cu
alte stații de pe traseu, iar, pentru fiecare stație, se afișează și autobuzele
care trec prin aceasta, pentru configurarea legăturilor. Sunt afișate, totodată, puncte de interes pentru turiști,
prin intermediul unei hărți interactive,
pe care figurează muzee, locurile pentru petrecerea timpului liber, precum
și instituțiile publice.

11 troleibuze
electrice pentru
Târgu Jiu
Până una alta, la Târgu Jiu au fost,
deja, livrate 11 troleibuze electrice
Solaris Trollino 12, de ultimă generație.
Acestea vor începe să transporte călători în prima parte a anului 2022. Achiziția s-a făcut printr-o licitație a
MDLPA, contractului fiind de 4,5 milioane de euro. Troleibuzele au motoare electrice de 160 kW, iar, conectate
la rețeaua electrică aeriană existentă
în oraș, nu generează nicio emisie poluantă. Toate troleibuzele Trollino sunt
dotate cu aer condiționat, un sistem
modern de informare a călătorilor, camere video și un sistem de numărare
a pasagerilor. Pot fi transportați până
la 91 de pasageri (35 pe scaune).
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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Consiliul Concurenței:
amenzi de 82,7 milioane
de euro, în 2020
Consiliul Concurenței a aplicat amenzi de peste 400 de milioane
de lei (aproximativ 82,7 milioane de euro), în urma finalizării
a 13 investigații, în anul 2020, cu 40% mai multe față de 2019.

V

aloarea sancțiunilor situează
anul 2020 pe locul 3 în clasamentul amenzilor totale aplicate de Autoritatea de concurență.
Totodată, au fost efectuate, anul trecut,
5 inspecții inopinate la 22 de sedii și
puncte de lucru. Din totalul anchetelor,
85% au fost cazuri de înțelegeri de
tip cartel.
Cele mai mari sancțiuni:
• 129,7 milioane de lei (26,6 mil.
euro), pentru 31 de companii de comercializare a masei lemnoase, care
au participat la înțelegeri anticoncurențiale și/sau practici concertate
• 127 mil. lei (aprox. 26,5 mil.
euro), pentru 9 companii care au fixat
prețurile în cazul utilajelor „CLASS” și
a echipamentelor agricole „Amazone”
• 41,2 mil. lei (aprox. 8,47 mil. euro)
– pentru Asociația Societăților Financiare din România-ALB (38.677 de lei)
și 16 companii (IFN) membre ale acesteia, deoarece au participarea la un
schimb de informații sensibile din punct
de vedere comercial: Alpha Leasing
Romania IFN (403.006 lei), BCR
Leasing IFN (4,68 mil. lei), BRD
Sogelease IFN (1,94 mil. lei); BT
Leasing Transilvania IFN (4,3 mil. lei),
Idea Leasing IFN (1,65 mil. lei), Impuls
Leasing Romania IFN (3,45 mil. lei),
Motoractive IFN (3,65 mil. lei), OTP
Leasing Romania IFN (589.073 de lei),
Piraeus Leasing Romania (293.664 de
lei), Porsche Leasing Romania IFN
(1,6 mil. lei), Raiffeisen Leasing IFN
(1,73 mil. lei), RCI Leasing Romania
IFN (3,56 mil. lei), RD Leasing IFN
(1 mil. lei), Țiriac Leasing IFN (2,9 mil.
lei), Unicredit Leasing Corporation IFN
(9 mil. lei), Vista Leasing IFN România
(386.197 lei)
• 32,28 mil. lei (6,7 mil. euro), pentru Dante International, posesorul
eMAG Marketplace – abuz de poziție
dominantă pe piața de profil
• 11,9 mil. lei (aprox. 2,6 mil. euro)
pentru GlaxoSmithKline (GSK), pentru
nerespectarea unora dintre angajamentele asumate în investigația privind un
posibil abuz de poziție dominantă
• 5 mil. lei (1 mil. euro) pentru
COTAR și 18 companii active pe piața
transportului de persoane, pentru înțe-

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, despre sancționarea
ALB și a celor 16 IFN-uri: „Acesta este un caz important, din punct de vedere
al clarificării comportamentului privind schimbul de informații, în special în
cazul asociațiilor, similar celui în care au fost implicate companii de asigurare
și Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România
(UNSAR). Rolul și atribuțiile asociațiilor sunt benefice – de exemplu, în
privința aplicării unor standarde profesionale ridicate în industrie. În același
timp, însă, ele pot facilita schimbul unor informații sensibile din punct de
vedere comercial, permițând companiilor să fie la curent cu strategiile de
piață ale concurenților lor, ceea ce poate duce la restrângeri ale concurenței”.

legere în vederea limitării/suspendării
transportului rutier public între București
și Ilfov
• 2,23 mil. lei (aprox. 468.000 de
euro) pentru 5 companii care au trucat
licitația privind reabilitarea străzilor din
Pitești.
Peste 40% din valoarea totală
a amenzilor a fost
recunoscută de companii.

Politica de clemență,
încurajată
În cazul ALB și a celor 16 IFN-uri,
o companie a aplicat la politica de clemență, oferind Autorității de concurență
informațiile necesare pentru declanșarea investigației, în 2017. De asemenea, o companie a recunoscut participarea la fapta anticoncurențială și a
beneficiat de o reducere a amenzii.
Companiile implicate în fapte anticoncu-

rențiale sunt încurajate de Consiliul
Concurenței să procedeze în acest fel.

33 de investigații
și 12 anchete
sectoriale,
în derulare
Anul acesta, se mai află în derulare 33 de investigații (peste jumătate
vizând înțelegeri de tip cartel) și 12
anchete sectoriale/studii/analize, dintre
care 5 declanșate în 2020: servicii de
transport alternativ de persoane intermediate de platforme digitale-ride
hailing, liberalizarea gazelor naturale,
segmentul angro al pieței de gaze
naturale, comercializarea produselor
și echipamentelor constituite ca stocuri
de urgență medicală, vaccinuri gripale,
teste PCR și comercializarea produselor alimentare.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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Licitații pentru
transportul județean?

56

Criza profundă pe care o traversează transportul de călători are,
pe lângă pandemie, și alte cauze, ce s-au acutizat, de-a lungul
timpului. Am discutat cu Marian Crăc, președinte de onoare FORT,
despre oportunitatea licitațiilor pentru transportul județean, ce ar
trebui să fie organizate anul acesta.
ZIUA CARGO: Cum arată,
astăzi, piața de transport
persoane?
Marian Crăc: Legal, operatorii
privați pot efectua trei tipuri de transport – regulat, ocazional și regulat special. În acest moment sunt operate
aproximativ jumătate din cursele regulate, iar veniturile sunt, în consecință,
diminuate semnificativ. Cursele ocazionale continuă să fie „moarte”. Cu
mult optimism, putem aprecia că se
mai realizează 10% din volumul normal al acestora. Cursele regulate
speciale funcționează între 70 și 90%,
în funcție de contractele pe care le
are fiecare.
Este foarte dificil, dacă nu chiar
imposibil să reușești, în această situație, să supraviețuiești.
O parte dintre firmele de transport
a accesat granturile europene – măsura 2, granturi pentru capital de lucru
– și a reușit să traverseze această
perioadă cu ajutorul fondurilor nerambursabile. În următoarele două luni,
se vor epuiza aceste fonduri și, ulterior, este greu de anticipat ce se va
întâmpla. Totul depinde de evoluția
pandemiei! Dacă școlile și facultățile
vor funcționa într-un regim normal,
precum și restul economiei, putem
spera că se va ameliora fluxul de călători. În caz contrar, transportul privat

Marian Crăc, președinte de onoare FORT:
„Amânarea licitației pentru transportul județean până la momentul în care
vom depăși efectele pandemiei reprezintă o decizie de bun simț.”

de călători riscă să fie „îngropat”, cel
puțin pe zona curselor regulate.
Începerea școlilor ar trebui
să îmbunătățească
situația, însă ce se
întâmplă cu
abonamentele?

Începerea școlilor ar trebui să ducă
la o creștere a numărului de călători
pentru transportul regulat județean.

Depinde, însă, cât va sta școala deschisă și cum va fi rezolvată problema
legislativă. Sunt într-adevăr județe
unde operatorii de transport au încasat
banii pentru abonamente, însă sunt
altele unde recuperarea acestor sume
este blocată. Operatorii au transportat elevii, însă nu au încasat nici un
leu. Practic, pandemia s-a suprapus
cu legea nefuncțională, iar autoritățile
trebuie să lămurească „anomaliile”.
Este cel puțin ciudat să fie condiționată
recuperarea banilor de prezența la
școală a elevilor și asta în condițiile
în care tot legea specifică că abonamentele vor fi valabile tot anul calendaristic. Consiliul județean decontează
sumele doar după ce școala trimite
tabelul cu abonamentele care trebuie
decontate. Este harababură și autoritățile nu par dispuse să înțeleagă situația. Totul a plecat de la o promisiune
electorală și nu s-a ținut cont de nimic
altceva, iar acum nu știu cum să rezolve situația.
Consider că cea mai bună rezolvare ar fi să ne întoarcem la sistemul
anterior – elevul să plătească abonamentul și să recupereze, ulterior, banii.
Astfel, avem siguranța că elevii care
își iau abonament sunt cei care merg
la școală. A fi obligați să dăm abona-

.............................................................................................................................................. februarie 2021

mente gratis tuturor duce automat la
neplăceri, pentru că transportatorii nu
pot verifica dacă fiecare elev merge
sau nu la școală.

Am putea asista la
schimbări radicale ale
programelor de transport
județene și, eventual,
implicarea
activă/financiară a
consiliilor județene
inclusiv prin acordarea
de compensații?
Pentru a deveni activ, trebuie să
ai bani, iar consiliile județene ar trebui
să aibă bugete alocate pentru compensații. Fără aceste sume, poți cel
mult să încurci și mai mult lucrurile.
Consiliile județene nu au aceste sume
și, fără studii de mobilitate, oricum nu
poți argumenta deciziile luate. Ar trebui
cunoscut numărul de călători pe fiecare traseu în parte și evoluția acestuia în cursul anului. Practic, consiliile
județene se bazează pe același program de transport din 2013, care este
aproximativ același cu cel din 2008.
Modul în care au apărut curse noi nu
a făcut decât să aglomereze în mod
nejustificat programele de transport.
„FORT este o organizație vie.
Avem și păreri în contradictoriu,
însă ne ascultăm unii pe alții și,
în final, hotărârile luate sunt
respectate de toată lumea.
Problema este cu celelalte
patronate, pentru că statul știe să
speculeze disensiunile care apar.
Interesul ar trebui să fie comun.”

În condițiile în care ar
dispărea criteriul „vechimii
pe traseu”, cum se va
putea realiza departajarea
operatorilor?
Din păcate, ceea ce este mai grav
este că nici transportatorii nu împărtășesc aceleași păreri și, fără o viziune
comună, nu avem șanse de izbândă,
în dialogul cu autoritățile.
Oricum, nu cred că achiziția de
mijloace de transport noi mai poate
reprezenta criteriul principal al atribuirii. Nu poți realiza asemenea investiții, mai ales în contextul actual,
fără a avea anumite garanții.
Mă tem că, odată cu dispariția „vechimii pe traseu”, asimilată experienței
similare, lucrurile se vor complica mult.
Dacă criteriul principal va fi tariful și
câștigătorul licitației va fi desemnat în
funcție de cel mai mic tarif... Vom asista la o degradare rapidă a transportului
județean, iar mașinile folosite vor fi
extrem de vechi, lipsite de confort și
siguranță. Iar la capitolul siguranță ar
trebui să fim cel mai atenți.
Dacă un transportator operează
de 30 de ani pe un traseu, fără a avea
incidente semnificative, pare ciudat
să îi negi orice merit, anulând experiența acumulată (vechimea pe traseu). Cum putem să ne asigurăm că
păstrăm un nivel acceptabil de siguranță, dacă acceptăm la licitație pe
oricine? Ar trebui să găsim criterii care
să ia în calcul experiența și profesionalismul firmelor care licitează. În caz
contrar, riscăm să ajungem la accidente și pierderi de vieți omenești.
Transport cu autovehicul
8+1, curse regulate
marcate prin curse
ocazionale... În ultima
vreme formele paralele de
transport par să ia avânt.
Formele de transport paralel ar
trebui aduse, la rândul lor, într-o zonă

legiferată. De multe ori, aceste forme
ilicite de transport vin la pachet și cu
evaziune fiscală. Estimez că 70-80%
din aceste forme de transport ilicit
funcționează fără niciun fel de licențiere. Este greu de înțeles de ce statul
nu ia măsuri împotriva acestor transporturi care prejudiciază bugetul, au
impact asupra siguranței rutiere și
creează o concurență neloială, cu atât
mai greu de suportat în contextul
actual.
În loc să se concentreze pe depistarea și stoparea transportului ilicit,
autoritățile vin în control tot la firmele
licențiate. Riscăm să ne trezim cu
aceste „firme” la licitațiile pentru transport județean și putem anticipa ce
tarife vor da.
În actualul context, mergem în
direcția desființării firmelor cu vechime
pe piață și încurajăm noi veniți, cu
bază materială precară și experiență
redusă în transporturi.
Până nu schimbăm accesul la profesie nu vom avea ordine în transportul de persoane. Accesul prea facil la
această activitate a făcut ca acest
domeniu să se desfășoare haotic, în
ciuda investițiilor importante realizate.
Am putea, de exemplu, impune un
număr minim de scaune (cumulate
pentru flota deținută) pentru a putea
primi licența de transport. Reglementarea este prezentă în mai multe țări
ale UE.
Astăzi, pentru a fi transportator,
nu ai, practic, nicio condiție/piedică
reală: îți iei o mașină (capacitate, vechime, norme de poluare – sunt aspecte neprecizate) și un atestat (scandalurile din ultimii ani au oferit o
imagine privind modul în care se pot
obține aceste documente).
Trebuie schimbată această stare
de fapt. Nu poți fi manager de transport fără experiență și/sau studii.
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În 2021, ar trebui să aibă
loc atribuirea traseelor
județene. Credeți că se va
întâmpla acest lucru?
Legal, această atribuire nu ar trebui să aibă loc. Ca să poți organiza o
licitație, respectând legea achizițiilor
publice, ar trebui stabilit, în primul
rând, un buget. Iar acest lucru nu s-a
realizat, atunci când s-a făcut anunțul
în Jurnalul Oficial al UE. În primul rând,
ar fi trebuit să fie stabilit un tarif și am
aflat că abia la ora actuală s-a cerut
fiecărui consiliu județean să realizeze
un calcul privind tariful mediu pe
cursele județene. Oricum, consiliile județene nu au prevăzut în buget sume
eferente transportului de călători.
Apoi, se pune problema studiilor
de fezabilitate și de mobilitate, care nu
există.
Va trebui să ne așezăm la masă
toate organizațiile patronale și să stabilim ce avem de făcut. Trebuie să
luăm o hotărâre împreună și să începem dialogul cu autoritățile centrale
și locale.

A adăuga la situația actuală și alte
condiții pentru o eventuală licitație este
imposibil, fără investiții semnificative.
Iar, în actuala situație, nimeni nu are
curaj și nici resurse pentru a investi.
Autoritățile ar trebui să accepte un
dialog real cu patronatele și să amâne
licitația pentru transportul județean. În
primul rând, ar trebui să își îndeplinească obligațiile legale – studiu,
anunț, buget... Apoi, trebuie să avem
timpul necesar să analizăm modul de
desfășurare a licitației. Transportatorii
își cunosc costurile și, în general, au
o imagine asupra fluxurilor de călători.
În funcție de condițiile impuse de autorități, ar putea decide politica de investiții corectă și participarea sau nu la
licitație.

Multă îngrijorare stârnește,
în aceeași perioadă,
și asigurarea RCA.
RCA va ajunge la nivelul de acum
4 ani și asta și din cauză că patronatele au puncte de vedere diferite. Unii
doresc să sprijine service-urile să umfle facturile și să încaseze banii, să
pună mașini de înlocuire la dispoziția
asiguratului, totul fiind decontat de
asigurător. Asigurătorii încep să înregistreze multe costuri, mai mult sau
mai puțin justificate. Iar ASF se preface că nu vede. Noi, transportatorii,
vom plătii. Anul acesta, deja, am resimțit o scumpire cu 20%. Încă o majorare de 20-30% și ajungem la prețurile pentru care am ieșit în stradă,
cu câțiva ani în urmă.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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MAN

Autocar nou pentru
FC Viitorul

Echipa de Liga 1, FC Viitorul, fosta campioană a României la
fotbal, a primit un nou autocar MAN Lion’s Coach din partea
MHS Truck & Bus Group.

P

arteneriatul între MHS și Academia Hagi este unul mai
vechi de 10 ani, iar livrarea
acestui nou autocar nu face decât să
consolideze și mai tare colaborarea.
„Gheorghe Hagi a fost și este tenace și vizionar în activitatea pe care o
desfășoară. Nu întâmplător și prietenia
noastră strânsă de peste 20 de ani.
Susțin cu încredere și convingere Academia și echipa de fotbal înființate de
el acum 12 ani și mă bucur că sunt, în
continuare, partenerul lui principal în
furnizarea mijloacelor de transport pentru echipele sale”, a declarat Michael
Schmidt, președinte MHS Holding.

Customizare
specială
Jucătorii primei echipe de la FC
Viitorul vor călători la bordul noului
autocar MAN Lion’s Coach, la meciurile interne și internaționale pe care
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le vor disputa. Autocarul a fost produs
în prima jumătate a anului trecut, fiind
configurat ținându-se cont de cerințele
echipei și dotat cu cele mai noi tehnologii de siguranță și cele mai noi
sisteme de asistență pentru șofer.
Noul Lion’s Coach are o lungime
de 13,1 metri, două axe și 57 de locuri.
Motorizarea este de tip Euro 6, cu 6
cilindri, de tip D2676LOH, dezvoltă o
putere de 470 CP și este cuplat la o
transmisie automată MAN TipMatic
12. Pentru o eficiență maximă a consumului de combustibil, autocarul este
echipat cu anvelope Michelin pe ambele axe, inclusiv roțile de rezervă.
Exteriorul autocarului este special
customizat în culorile clubului, pe
acesta fiind prezentă stema și trofeele
importante câștigate de echipă. În interior, Lion’s Coach este echipat cu
scaune din piele și material textil (cu
suport pentru reviste, cotiere, suport
pentru picioare, priză dublă USB și

centură de siguranță în 3 puncte), sistem de aer condiționat Spheros (cu o
putere de 38 kW) precum și sistem
de iluminat, care asigură confortul
echipei în timpul deplasărilor.
De asemenea, autocarul are în
dotare chicinetă, cafetieră, frigider și
toaletă, invertor 24V/230V/2700W și
rețea integrată de internet.
Un alt aspect important este confortul șoferului care trebuie să conducă
în siguranță echipa la destinație. Acesta se bucură de confortul scaunului
tip Luxury, încălzit și ventilat, cu sistem
lombar și două cotiere. Pentru manevrele cu spatele, șoferul este asistat
de o cameră video. Printre altele, autocarul este echipat cu lumini automate,
senzor de ploaie și parbriz încălzit.
Pe lângă confort și eficiență, noul autocar are un standard înalt de siguranță.
Acesta este echipat cu ESP, EBA,
LGS, ACC și sistem de monitorizare
a presiunii anvelopelor.
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„Suntem alături de Academia Hagi
de peste 10 ani, de când aceasta a fost
înființată. Deși anul trecut a fost dificil,
ne-am dorit să ne păstrăm promisiunea
față de ei și să le punem la dispoziție un
nou autocar MAN, care este utilizat de
către prima echipă FC Viitorul”, a declarat
Elena Claudia Iordache, CEO MHS
Truck & Bus Group, importator și
distribuitor MAN în România.
Noul MAN Lion’s Coach este cel
de-al treilea autocar din istoria parteneriatului, pus la dispoziție de MHS
Truck & Bus Group pentru FC Viitorul.
Echipa se alătură cluburilor de fotbal
importante, precum FC Bayern München, Borussia Dortmund, FC Barcelona, Hamburg SV, Hannover 96 și
echipa națională de fotbal a Germaniei
– Die Mannschaft care, de asemenea,
utilizează autocare MAN.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Gheorghe Hagi, fondator Academia Hagi:
„Mulțumesc partenerilor noștri, MHS Holding, pentru sprijinul permanent
acordat încă de la începutul proiectului Academiei. Le-am promis, atunci, că
vom deveni cea mai bună academie de fotbal din România, iar astăzi putem
să spunem că ne-am onorat promisiunea. Orice detaliu poate face diferența,
în fotbal, iar confortul sportivilor noștri poate fi un atu important.”
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RENAULT TRUCKS

60

Shuttle-uri
electrice,
pentru angajați
Mobilitatea electrică este soluția preferată de către Renault Trucks
pentru combaterea emisiilor globale de CO2 și pentru îmbunătățirea
calității aerului, în zonele urbane.

D

e la începutul lunii ianuarie
2021, în colaborare cu FAURE,
Renault Trucks utilizează autobuze Volvo integral electrice pentru
deplasările angajaților pe terenul fabricii
de la Lyon. Această inițiativă va conduce
la reducerea emisiilor de CO2 cu 60 de
tone pe an.
Renault Trucks a plasat mobilitatea
electrică în centrul strategiei și preocupărilor sale, cu scopul de a reduce

emisiile globale de CO2. Fabricantul
a adoptat o atitudine similară pentru
calitatea aerului în cadrul unităților
sale de producție, care a condus la
inaugurarea acestei noi linii de autobuze integral electrice, pentru transportul angajaților în cadrul facilităților
sale de la Lyon. De la începutul lunii
ianuarie 2021, au fost introduse în
circulație două autobuze electrice de
la Volvo Bus, parte a Grupului Volvo,

grup din care face parte și Renault
Trucks.

800 de angajați,
zilnic
În fiecare dimineață și seară, cele
două autobuze electrice fac curse între
hubul de transport multimodal de la
Vénissieux și diferitele stații de lucru
de la Saint-Priest. 800 de angajați,

.............................................................................................................................................. februarie 2021

curși pe an. Utilizarea acestor autobuze electrice va avea ca rezultat reducerea emisiilor de CO2 cu 60 de
tone pe an.

Serviciul este operat de către FAURE,
un partener de lungă durată al lui Berliet,
apoi al Renault Trucks pentru transportul angajaților, cu care Renault Trucks a
semnat un nou acord de parteneriat pe
opt ani. Cu suportul Moebus, sursă de
subvenții private, FAURE este prima
companie din Franța care a achiziționat
autobuze Volvo integral electrice.
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ceea ce înseamnă aproximativ unul
din cinci, folosesc acest serviciu gratuit
în fiecare zi, totalizându-se 175.000 de
pasageri și 50.000 de kilometri par-

Actorii principali ai
„superproducției”
FAURE este un jucător din domeniul mobilității locale care se străduie
să facă din transportul public o călătorie in sine. Pentru a realiza acest lucru, 1.123 de angajați sunt în contact
permanent cu autoritățile locale și cu
pasagerii, în efortul de a asigura nu
numai deplasarea, ci o mobilitate care
să fie mai simplă, mai conectată și
mai integrată în viața de zi cu zi.
Se concentrează pe mobilitatea
sigură, combinând calitatea serviciilor,
performanțele economice și un sens
de interes general.
În fiecare an, peste 25 de milioane
de pasageri se bazează pe FAURE
pentru cerințele lor de transport.
Moebus este cel mai important
program de subvenții private din cadrul
schemei de Certificate de Economisire
a Energiei, care contribuie la achiziționarea de autobuze electrice și la
electrificarea depourilor pentru companiile publice și private care organizează transport public.
adaptarea Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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#tbt 2011

Lumea transportului
de pasageri, în urmă
cu 10 ani
În „episodul” retro din această ediție, ne vom aduce aminte modul în
care se prezenta ramura transportului de pasageri în urmă cu 10 ani,
în 2011, când ne aflam în prin proces de modificare a legislației și o
scădere cu 25% a pieței de vehicule de transport persoane.

• Căpăta contur ideea introducerii, de către ARR, a
obligativității ca transportatorii să-și doteze mijloacele de
transport călători cu case de marcat fiscale și cititoare de
carduri.

• Se dorea modificarea OG 27/2010 pentru a schimba
OUG 109/2005. COTAR a făcut o serie de propuneri la
Camera Deputaților (Comisia de Industrii și Servicii) și era
„pentru”, însă acestea nu erau susținute nici de FORT, nici
de ARR. Printre modificările ce se doreau a fi aduse, se
numărau: condiția de bună reputație, capacitatea financiară
nu mai putea fi dovedită printr-o asigurare, atestat
profesional pentru o perioadă nedeterminată, control unic
prin INCR (Inspectoratul Național de Control Rutier, care
urma a fi înființat).

• Grație lui Augustin Hagiu, președintele FORT, aici
inițiator de lege, operatorii de transport persoane au putut
să își compenseze datoriile acumulate către stat cu sumele
pe care urmau să le primească în urma deconturilor aferente
transportului pensionarilor și veteranilor.

• Meluş Florian Coman, director general ARR la
acea vreme: „Prin actualul conținut al OG 27/2010, ne
întoarcem la anii 2001-2002.“ Tot acesta reclama presiuni
pe care le resimțea: „Încercările de destructurare a ARR
au în spate interese foarte clare.”
• Pentru transportatorii de persoane, principala noutate
din modificarea OG 27 era prelungirea licențelor de traseu
județene și interjudețene, la cererea deținătorilor, fără
licitație. Reapariția criteriului vechimii pe traseu,
obligațiile de serviciu public, clasificarea autogărilor,
achiziția cititoarelor de carduri suportată de Minister
erau alte câteva prevederi noi propuse prin acea formă a
amendamentelor aduse OUG 109/2005.

Legislație
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• RATB anunța că a desființat, în ianuarie 2011, 4 linii
preorășenești, în urma solicitării Primăriei Chiajna și Primăriei Domnești, din cauza imposibilității susținerii financiare
a acestei activități.

RETRO

• Poliția Română, prin comisarul șef Cristian Călin,
directorul adjunct al Direcției Rutiere în cadrul IGPR, radiografia și lăuda acțiunile vizând transportul rutier public de
(mărfuri și) persoane, unde pirateria era o problemă spinoasă.

• Volvo Buses lansa modelul 9500, autobuz pentru
curse lungi, prezentat ca o soluție pentru cei care doreau
ceea ce reprezenta, la acea vreme, fiabilitate, confort,
siguranță, eficiență, ușurință în conducere și se așteptau
la economicitatea cu care îi obișnuiseră modelele Volvo
9700 și Volvo 9900.

• Cel mai mare operator de transport public de suprafață
din România, RATB (Regia Autonomă de Transport
București), a încheiat, cu Siemens Austria, unul dintre cei
mai mari producători și furnizori de tehnologie în domeniul
transporturilor la nivel mondial, un contract istoric: vestitele
tramvaie din Viena vor avea caroseria realizată la uzina
proprie a Regiei bucureștene. În luna martie din 2011, Conducerea RATB a făcut primul pas în parteneriatul cu Astra
Vagoane Arad și Siemens, pentru fabricarea la București
a faimoaselor tramvaie Imperio.
• Statistica APIA arăta o scădere a pieței de vehicule
comerciale de transport pasageri din 2010 cu 25% față de
2009.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Piață

Liberalizarea – Radu Borcescu:
• Compania Atlassib, care, la acel moment, era lider
de 17 ani în transporturile de persoane din România, făcea
anunțul investiției, pe tot parcursul anului 2010, a peste
2 milioane de euro, pentru realizarea unuia dintre cele mai
moderne ateliere de reparații și întreținere autocare din
România, amplasat la Constanța.

„Conceptul de «liberalizare» a fost utilizat ca o
«sperietoare» pentru transportul național regulat de
călători, firmele de transport respingând în general o
asemenea idee. Și totuși, numărul mare de probleme
generate de sistem, prăpastia pe care o creează între
transportator și călător a făcut ca unii operatori să
reevalueze avantajele unei piețe libere.”

februarie 2021 ..............................................................................................................................................
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Dacia 1100,
începuturile legendei
Modelul 1100 a fost primul model de autoturism realizat
de producătorul român Automobile Dacia, fiind o asamblare
în sistem CKD a modelului francez Renault 8, și a fost produs
în 37.546 de unități.

A

parent, o decizie de ordin politic a făcut ca, astăzi, să putem vorbi despre Dacia 1100.
Contextul ar fi acela că, după ce Nicolae
Ceaușescu a fost numit prim secretar
al Partidului Comunist Român (PCR),
în 1965, acesta a luat decizia de a reduce efortul valutar făcut cu importul
de autoturisme. Pentru a începe producția cât mai rapid și în lipsa unei industrii autohtone moderne, care să dezvolte un autoturism nou, Comitetul
Central al Partidului lansează o licitație
pentru fabricarea unui autoturism de
clasă medie, cu un motor între 1.0001.300 cmc și o producție anuală de
40.000-50.000 de unități. La această
licitație, au participat mai mulți producători cu diferite modele:
• Alfa Romeo GT 1300 (lansat în
1965)
• Fiat 1100D (lansat în 1957)
• Morris Mini (lansat în 1959)
• Peugeot 204 (lansat în aprilie
1965)
• Renault 12 (în dezvoltare la momentul respectiv).
În septembrie 1966, se semnează
contractual cadru între statul roman și
SISTEMUL CKD (engl.: Complete
Knocked Down) este compus din
piese și subansamble ale unui
produs finit care, de regulă, sunt
exportate către uzine din alte țări,
unde urmează a fi asamblate.
În acest fel, se evită taxele mari de
import (vamă) pentru produse finite
și se obțin eventuale avantaje fiscale
pentru oferirea de locuri de muncă.
Această metodă este practicată în
special în industria auto. Se folosesc
CKD-uri atunci când se dorește
startul industriei locale auto într-o
țară în curs de dezvoltare.
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Mașina
primului-secretar
Se spune că primul automobil
ieșit pe poarta fabricii, la
deschiderea din 20 august 1968,
a fost făcut cadou președintelui
Republicii Socialiste România,
Nicolae Ceaușescu. Pe o plachetă
comemorativă din compartimentul
motorului, se poate citi: „Primul
autoturism de serie fabricat în
RSR. Muncitorii, inginerii și
tehnicienii constructori de mașini
vă aduc dumneavoastră, tovarășe
Nicolae Ceaușescu, prinosul de
recunoștință pentru inițierea producției de autoturisme în România și pentru
grija permanentă ce o purtați dezvoltării industriei noastre socialiste.”
În realitate, Nicolae Ceaușescu a primit mașina nr. 75. Acum, acesta face parte
din colecția de vehicule cu interes istoric a Automobil Clubul Român.

Régie Nationale des Usines Renault.
Compania franceză a oferit o lansare
concomitentă a noului său model, de
ultimă generație, cu varianta românească. În 1969, Renault 12 se lansează la Paris și Dacia 1300 la București,
aceasta fiind o altă latură importantă
a acestui contract.
Acordul încheiat între cele două
părți se întindea pe parcursul a 10 ani
și prevedea construcția temporară a
unui alt model din gama constructorului francez, până la lansarea modelului
Renault 12. Într-o primă fază, părea că
modelul ales avea să fie Renault 16
de către partea română, însă decizia
finală va fi luată în favoarea modelului
Renault 8 Major, al cărui preț a fost
considerat mai accesibil pentru clienții
români. Noua marcă este numită
Dacia, după numele roman al zonei ocupate de România actuală, iar modelul
este numit 1100, de la cilindreea

motorului de 1.108 cmc. În septembrie
1966, se hotărăște ca fabrica să fie
poziționată vis-a-vis de Uzina de Piese
Auto Colibași, valorificându-se, astfel,
câteva hangare, construite în 1943,
pentru a deservi aviația. Construcția
fabricii începe în primele zile ale anului
1967, cu asistența francezilor de la
Renault, iar pe 1 iulie 1968, se pornesc
probele în gol la cele 217 stații de lucru.
Pe 3 august 1968, ies primele autoturisme de preserie de pe porțile noii
Uzine de Autoturisme Pitești.

Baza tehnică
Modelul 1100 avea la bază un model deja existent, Renault 8. Acesta
era o berlină ce avea tracțiune și motor
pe spate. Paleta de culori în care 1100
a fost oferită publicului nu a fost una
foarte vastă, ea fiind compusă din cinci
opțiuni: verde turcoaz (verde), roșu
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grenat (roșu), crem (alb), gri deschis
(gri) și albastru.
Propulsorul care „dădea viață” mașinii era un Renault Cléon-Fonte
(„Sierra”) ce putea dezvolta o putere
de 46 CP, la 4.600 de rotații pe minut
iar viteza maximă pe care o anunța
producătorul era de 132 km/h. Era
montat longitudinal, pe spate, și beneficia de un sistem de răcire cu apă.

Producția
Într-o primă fază, Dacia 1100 era
identică cu un Renault 8, doar emblema era diferită. O siglă cromată cu
numele „Dacia 1100 – Uzina de Autoturisme Pitești”, amplasată între faruri,
diferenția cele două modele. După
anul 1970, aceasta a fost înlocuită cu
una similară originalului R8, cu o baghetă de inox peste care era amplasată emblema UAP.
Toate piesele mari erau livrate din
Franța și Valladolid (Spania), apoi
asamblate în România. Motoarele și
cutiile de viteze veneau gata montate,
trebuia doar introdus ulei în ele. Caroseria era sudată și vopsită local. Începând cu 1969, se fabrică în România
An
1968
1969
1970
1971
Total

anvelopele, radiatorul, geamurile, precum și instalațiile electrice, tapițeria și
scaunele. Astfel se putea menține un
cost scăzut și un ritm constant de fabricație. Deși producția nu a fost
integral asimilată în România, piesele
de schimb au fost disponibile destul
timp. După patru ani de producție, a
făcut loc modelului 1300.

Dacia 1100S
În 1971, a fost lansat un model cu
același motor, dar optimizat, astfel
încât producea 65 CP, Dacia 1100S.
Crescuse și viteza maximă ce putea
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Fișă tehnică
Capacitate cilindrică: 1.108 cmc
Putere: 46 CP/4.600 rpm
Cuplu maxim: 77 Nm/3.000 rpm
Viteză maximă: 132 km/h
Accelerație (0-100 km/h): 17 s
Cutie de viteze: 4+1, manuală
Tracțiune: spate
Consum mediu: 7-8 l/100 km
Caroserie: berlină, 4 uși
Dimensiuni (L/l/h):
3.990/1.486/1.410 mm
Ampatament: 2.270 mm
Masa proprie: 760 kg
Rezervor: 38 l
Producție: 1968-1971

fi atinsă, la 145 km/h. Acest model a
fost produs în mai puțin de 100 de
unități, fiind disponibil doar pentru
competiții și pentru Ministerul de Interne. Mașina a luat parte la Campionatul Național de Raliuri, în anii 1970.
Ca particularitate, Dacia 1100S poate
fi identificată prin cele 4 faruri rotunde.
Difereau și anvelopele, acestea fiind
mai late, pentru o aderență mai bună.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Exemplare produse
2.030
12.375
12.122
11.019
37.546
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ÎNTREBAREA LUNII

Spune-ți părerea!

Despre blocaje în frontieră
Considerați că, în perioada următoare, blocajele în frontieră
se vor acutiza, după modelul dat de Germania,
prin impunerea de teste negative COVID-19 inclusiv șoferilor
profesioniști?
1. Categoric da. Pericolul noilor versiuni ale COVID-19 va determina din ce
în ce mai multe state să impună testarea, înainte de intrarea în țară.
2. Chiar dacă vor mai apărea situații precum cea generată de Germania,
în februarie, lucrurile se vor regla ușor-ușor, mai ales ca urmare a
vaccinării.
3. Autoritățile europene vor reuși să impună o linie comună, la nivelul UE,
care să trateze prioritar transportul de marfă.

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

2021, un an cu adevărat incert

P

ărerile au fost, cu adevărat,
împărțite, atunci când s-a răspuns la întrebarea lunii decem-
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brie „Cum credeți ca va fi 2021 față de
2020?”. 42% dintre respondenți se
așteaptă ca 2021 să fie mai bun. Un
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procent similar (tot 42%!), estimează
că va fi mai rău. Iar 16% sunt de părere
că 2021 va fi la fel ca 2020.
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