Nu-i momentu’ acum!
S

hică, în mod constant mare, asupra întregului personal implicat în transporturi. Lista poate continua, dar vă invit
să aruncați un ochi asupra accidentelor grave în care sunt implicate camioane. Sunt tot mai multe și aproape
fără excepție era folosit magnetul.
Care este soluția?

La o cursă recentă, a avut o problemă – acel gen de problemă care
poate însemna compromiterea mărfii
și, bineînțeles, părțile interesate trebuie informate, alături de asigurători.
Doar că... A constatat că, de la expeditorul inițial al mărfii și până la el
(transportatorul), comenzile trecuseră
prin 8 (opt) intermediari. Totul era perfect legal, însă nu poți să nu te întrebi
– De ce?

Mi s-a atras atenția că „nu-i momentu’ acum să lovim în industrie”.
Sunt proteste, controale pe diurnă,
probleme cu tariful RCA... Să mai așteptăm, să nu scoatem la suprafață
mizeria...

Existența acestor lanțuri lungi, de
la expeditorul inițial și până la transportator, nu reprezintă excepții, ci sunt
aspecte des întâlnite pe piață, însă
conotațiile s-au schimbat.
Cu ani în urmă, discutam de case
de expediții care speculau firmele de
transport, având singurul merit de a
fi rapizi în depistarea mărfurilor și,
apoi, din două telefoane, răpeau o
parte semnificativă din profitul transportatorului. Exagerez, bineînțeles,
însă, în principiu, cam asta era ideea.
Tarifele mici erau o consecință a numărului prea mare de intermediari.
Astăzi... Numărul mare de intermediari reprezintă o „garanție” (și nu
o consecință) a tarifelor mici de transport. De la marii expeditori, care se
focusează pe contractarea unui volum
cât mai mare de comenzi, și până la
expeditorii mici, care s-au specializat
pe găsirea „butoanelor” potrivite pentru
accesarea celor mai mici tarife de
transport... un adevărat sistem a fost
pus la punct pentru ca tarifele cele
mai mici să fie ușor de accesat, iar cei
cu tarife mai mari să fie presați pentru
„a se corecta”.
Nu este nicio conspirație. Aceasta
este economia de piață! Însă...
Strângerea cu ușa a unor entități
și așa slabe ca putere de negociere
are efecte evidente – capitalizarea nesănătoasă a sectorului de transport,
profitabilitatea extrem de redusă (în
acte), stare tehnică cel puțin îngrijorătoare a parcului de vehicule, suprasarcină, evaziune fiscală și, să nu uităm,
o oboseală cronică pentru conducătorii
auto, la care se adaugă presiunea psi-
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ă vedeți întâmplare... Mihai
este un patron obișnuit, cu o
firmă de transport obișnuită,
cu șoferi și camioane obișnuite... În
fine, ceva este puțin deosebit – faptul
că menține parcul nou și în stare bună
de funcționare. „Mai puține compromisuri”, îmi spunea el.

Dar dacă am întoarce pagina invers?
Dacă am găsi o formulă pentru a
stabili un tarif minim de transport?
Haideți să analizăm. Clienții de transport ar înregistra o anumită creștere
a costurilor, însă nici pe departe cu
un impact atât de mare, mai ales că
nu trebuie să stabilim tarife „exagerate”, ca în Germania sau Franța. Nu
am ajuns acolo, însă consider că neam civilizat destul încât să putem
accepta că un tarif de 1-1,10 euro/km
reprezintă o sumă rezonabilă pentru
România. În plus, clienții s-ar putea
concentra, în sfârșit, pe solicitări legate
de calitate în transporturi, fără să mai
aibă teama că unii concurenți accesează tarife mai mici.
În legătură cu controlul... În sfârșit,
vom putea înceta să mai percepem
„șpăgi sociale”, calculând cu grijă
„atenția”, pentru a nu periclita funcționarea pe viitor a firmei și activitatea
șoferului... Sunt șocat de firescul cu
care sunt privite accidentele mortale,
în care, evident, timpii de conducere
sunt fraudați... dar ce să îi faci, dacă
altfel această industrie nu poate
funcționa...?
Stabilirea tarifului minim nu numai
că ar rezolva dilema socială, dar ar
putea scoate în evidență, cu precizie
chirurgicală, firmele problemă. Fiecare
factură emisă ar putea și ar trebui să
precizeze kilometrii parcurși și, de aici,
ecuația se completează perfect –
cantitate de motorină consumată (din
surse legitime), număr de șoferi angajați și, la final, taxe și impozite vărsate
la bugetul statului. „Anomaliile” vor
ieși în evidență ca licuricii în întuneric.
Atunci să vezi control eficient!
Și, foarte important, vom scăpa cu
toții de gustul amar că suntem părtași
la ceva cu iz imoral, ilegal și, uneori,

chiar criminal. Pentru că, așa cum nu
poți disculpa un patron de firmă de
transport pentru magnetul folosit de
șofer, nu poți (sau nu ar trebui să poți)
exonera de responsabilitate un client
sau un expeditor, atunci când oferă
tarife care, în mod evident, nu acoperă
costurile de transport.
Toată lumea ar avea de câștigat,
nu credeți?
Oricum, ceva trebuie făcut. Tot
Mihai îmi povestea că întâlnește pe
șosea tot mai multe vehicule care nu
mai au ce căuta în trafic. Zilele trecute,
într-un depozit, activitatea a fost
perturbată de un camion. Mai întâi s-a
oprit motorul și a fost nevoie de minute bune până când șoferul/patron a
reușit să îl repornească, iar, apoi, când
a încercat să tragă la rampă, ușile
semiremorcii nu se mai deschideau –
atât de ruginite și deformate erau.
Respectivul patron nu era deloc îngrijorat... Cumpărase camionul cu 2.000
de euro și semiremorca cu 1.500 de
euro (peste 20 de ani vechime fiecare). Mihai crede că aproximativ 4050% din parcul de camioane utilizat
în România nu îndeplinește condițiile
minime pentru a mai circula.
Căutăm soluții, sau întoarcem privirea? În curând, s-ar putea să nu mai
avem unde să privim...
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Împreună mișcăm lucrurile!
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CUGETARE
„Evenimentele viitoare își
aruncă umbra înaintea lor.”
Proverb chinezesc

ȘTIRI

TREI OPERAȚIUNI ROADPOL
Polițiștii rutieri români vor
participa, concomitent cu
agenții din celelalte state UE,
la trei operațiuni planificate de
ROADPOL: „Truck&Bus”
(19-25 iulie), „Speed”
(9-15 august) și „Safe
Holiday” (1 iulie-31 august).
Cântărirea vehiculului va fi
una dintre caracteristicile
acestei din urmă acțiuni.
Leandro Fuentes, membru al
Consiliului, a declarat:
„S-a observat că, uneori,
acești șoferi și familiile lor
călătoresc ore întregi, cu
destul de puțină odihnă. Apoi,
se pune problema condițiilor
tehnice ale mașinii și faptul că
aceste călătorii includ,
adesea, transportul a tot felul
de obiecte personale, atât în
interiorul, cât și în afara
vehiculului, fără a fi încărcate
corespunzător. Toate acestea
pot genera situații de risc pe
drumuri, care ar putea duce la
accidente grave, punând în
pericol nu doar șoferii și
pasagerii acestor vehicule,

RESTRICȚII PENTRU
CAMIOANE, ÎN IULIE
ȘI AUGUST

Circulația camioanelor cu masa
totală maximă autorizată mai mare
de 7,5 t este interzisă, între 1 iulie31 august, în zilele de vineri,
sâmbătă și duminică, pe
Autostrada A2 BucureștiConstanța, DN39 Agigea-Mangalia
și DN22C Murfatlar-Cernavodă,
potrivit Ordinului MT-MAI 1249132/2018. Astfel, pe A2, sensul
București-Constanța, traseul:
intersecția A2 cu DNCB-FunduleaLehliu-Fetești-CernavodăConstanța (intersecția A2 cu A4),
este interzisă circulația vineri și
sâmbătă, între orele 06:00-22:00.
Pe sensul Constanța-București,
restricția de tonaj este instituită
doar duminica, între orele 6:0022:00. De asemenea, este interzisă
circulația pe DN39 Agigea
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ci și alți utilizatori ai
drumului”. Acțiunile din
cadrul operațiunii Safe
Holiday includ controlul
vitezei, verificarea condițiilor
de încărcare, elementele de
securitate ale vehiculului
(centurile de siguranță și
starea pneurilor), precum și
controlul greutății vehiculului.
„Operațiunea este
considerată un instrument util
pentru creșterea siguranței
rutiere a fiecărei țări în timpul
verii, cu ocazia acestor
deplasări masive. Eficacitatea
este sporită de operațiunea
desfășurată ca un efort
sincronizat în timp util de
către fiecare forță de poliție
rutieră de pe tot continentul”,
a explicat Fuentes.

(intersecția DN39 cu DN39A)Mangalia (limită de municipiu), pe
ambele sensuri, vineri și sâmbătă,
între orele 06:00-22:00. Duminica,
între aceleași ore, camioanele nu
au voie să circule pe DN22C
Murfatlar (intersecția DN22C cu
DN3)-Cernavodă (intersecție
DN22C cu A2), sensul MurfatlarCernavodă. Încălcarea prevederilor
Ordinului MT-MAI constituie
contravenție și se sancționează
cu amendă.

European de Statistică (Eurostat),
pentru anul 2019. Astfel, rata
deceselor a crescut, spre exemplu,
de la 91 de cazuri la un milion de
locuitori în 2014 (locul 2), la 94 în
2011 (locul 3), dar este mai mică
față de anul 2010, când au fost
raportate 111 decese la un milion
de locuitori. Statistica din anul 2019
arată că țara noastră este urmată,
la acest record negativ, de Bulgaria
(90 decese), Polonia (77) și Croația
(73). Cea mai scăzută rată a fost
înregistrată în Suedia (22 de
decese la un milion de locuitori),
Irlanda (29), Malta (32), Țările de
Jos și Danemarca (34), Germania
și Spania (37). Pe ansamblul UE,
au fost 51 de decese la un milion de
locuitori, în 2019. Numărul total al
persoanelor care au murit în
accidente rutiere s-a situat la
22.756. Dintre acestea, 44% erau
ocupanții vehiculelor, 20% pietoni,
16% motocicliști, 9% bicicliști și
11% alte categorii (inclusiv vehicule
utilitare și vehicule grele de marfă,
autobuze și autocare, mopede și
alte vehicule). Potrivit informațiilor
Eurostat, în ultimii 10 ani, s-a
înregistrat o tendință
descrescătoare a numărului
persoanelor din UE decedate în
accidente rutiere. Comparativ cu
2009, numărul acestora a scăzut cu
peste 10.000 (-31%), de la aproape
33.000, la mai puțin de 23.000,
în 2019.

CERTIFICATUL VERDE
COVID, ÎN VIGOARE

ROMÂNIA,
CAMPIOANĂ, ÎN UE,
LA DECESE RUTIERE

România este campioană, în
Uniunea Europeană (UE), la
decese produse în accidente
rutiere, respectiv 96 de decese la
un milion de locuitori, arată cele mai
recente date publicate de Oficiul

Certificatul verde privind COVID-19
a fost implementat oficial la nivel
comunitar, de la 1 iulie, pentru a
înlesni deplasarea între țările
membre ale Uniunii Europene (UE),
în contextul pandemiei. Documentul
unic permite deținătorilor să
demonstreze, când călătoresc, fie
că sunt vaccinați anti-coronavirus,
fie că au un test cu rezultat negativ
sau că s-au vindecat de boală.
După cum stabilește regulamentul
european prin care a fost introdus,
certificatul verde poate fi emis atât
în baza testelor făcute de un
laborator autorizat, cât și pe al celor
rapide.
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RENAULT TRUCKS XTREM
Renult Trucks a organizat, luna
trecută, un eveniment de
prezentare și drive-test pentru
un model dedicat transportului
în construcții – K 520 P8×4
XTREM.
Au putut fi remarcate motorul
foarte puternic de 390 kW,
puterea maximă fiind atinsă
între 1.430-1.800 rpm, și
ampatamentul mic (4.350 mm
între axa 1 și 3), ceea ce
asigură o rază de bracaj mai
bună. Șasiul este complet
ranforsat, iar cutia de viteze cu
13 rapoarte permite o
versatilitate mărită. Deplasarea
în treapta CRAWL, cu 2,1 km/h,
permite ieșirea din orice fel de
situații dificile (noroi, zăpadă
etc.), întrucât viteza de rotație
a roților este foarte mică și nu
permite ruperea aderenței.
Împreună cu raportul în puntea
spate de 5,41, la o viteză de 80
km/h (viteza la care este limitat
camionul), se ajunge la o
turație motor de 1.521 rpm,

NOU CEO MERCEDESBENZ VANS ROMÂNIA
Alexandru
Rugina

Mercedes-Benz Vans România
anunță că Alexandru Rugină (36 de
ani), fost head of Customer Services
Vans Mercedes-Benz România, a
devenit chief operating officer, de la
1 iulie 2021. După trei ani la
conducerea Mercedes-Benz Vans
România, Batiste Pascalin (41 de
ani) va prelua rolul de head of sales
& marketing Mercedes-Benz Vans
pentru Europa Centrală și de Est, în
Praga. Alexandru Rugină are peste
10 ani de experiență în industria
auto, în special în aria de aftersales, și un palmares impresionant
de proiecte de succes desfășurate
atât pentru segmentul de
autovehicule comerciale ușoare,
precum și pentru divizia de
autoturisme. Alexandru a fost un atu
pentru Mercedes-Benz încă de când
s-a alăturat companiei în 2013,
primul proiect important fiind
alcătuirea primei echipe de
Customer Services Key Account
Management and Field Force
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aflată în zona verde a
motorului. Cutia de viteze este
ranforsată pentru utilizări
grele, are de 5 trepte de mers
înapoi și sistem de răcire cu
apă a uleiului. Printre dotările
de siguranță amintim: setarea
vitezei de coborâre a pantei, ce
permite coborârea pantelor cu
viteze foarte mici, fără
acționarea frânei de serviciu;
sistem de monitorizare
presiune în anvelope; sistem
automat de acționare a frânei
de parcare în cazul în care
vehiculul începe să ruleze și
ușa șoferului este deschisă.
Această basculantă 8×4 este
destinată în special utilizării în
cariere.

pentru cele trei divizii MercedesBenz (Cars, Vans și Trucks &
Buses). În 2016, a preluat rolul de
head of Customer Services & Parts
Vans, unde a condus echipele
dedicate business-ului de Service &
Parts și a câștigat locul 1 în
competiția Van After-Sales
Champions League.

PREMIERĂ DACIA,
LA SALONUL AUTO
DE LA MÜNCHEN
Marca Dacia va participa la Salonul
Internațional al Automobilului (IAA)
de la München 2021 și va expune,
în premieră mondială, un model de
familie polivalent, cu 7 locuri. Dacia
va fi prezentă la IAA Mobility 2021
cu toată gama de modele, într-un
stand inedit care va afișa noile culori
ale mărcii. După seria recentă de
lansări, printre care noile Logan,
Sandero și Sandero Stepway,
vehiculul electric Spring și noul
Duster, Dacia continuă să-și
reînnoiască gama de modele.
Astfel, la München va fi prezentat în
premieră mondială noul model
Dacia de 7 locuri, un vehicul familial
și polivalent. Acest model inedit va fi
dezvăluit online în data de
3 septembrie, în timp ce
prezentarea fizică va avea loc la
salonul de la München, pe

6 septembrie 2021. Astfel, Dacia va
fi prezentă la IAA Mobility de la
München cu un dispozitiv complet:
• în 6 septembrie, la centrul
expozițional
• între 7-12 septembrie, în centrul
orașului München, cu toată gama
de modele.
Navetele între centrul expozițional și
centrul orașului vor fi realizate în
Dacia Spring, modelul electric cel
mai accesibil de pe piață, care va
putea fi, astfel, testat pe viu de
publicul larg.

PARTENERIAT PENTRU
STAȚII DE ÎNCĂRCARE
Grupul Volvo, Daimler Truck și
Grupul TRATON au semnat
o înțelegere pentru a instala și opera
o rețea publică de înaltă
performanță pentru încărcarea
bateriilor electrice ale camioanelor
de transport de lungă distanță și ale
autocarelor din toată Europa.
Scopul este de a iniția și a accelera
construcția infrastructurii de
încărcare, pentru a crește
încrederea clienților și pentru a
sprijini trecerea UE la un transport
neutru din punct de vedere al
emisiilor. Înțelegerea așază
fundațiile pentru un viitor joint
venture deținut în părți egale de toți
trei partenerii, care va demara în
2022, având sediul la Amsterdam
(Țările de Jos). Părțile intenționează
să investească peste 500 de
milioane de euro pentru a instala și
opera pe puțin 1.700 de puncte de
încărcare de înaltă performanță și
ecologice, pe autostrăzi, precum și
în incinta parcurilor logistice, în
termen de cinci ani de la înființarea
joint venture-ului. Numărul stațiilor
va crește pe parcurs, prin atragerea
unor parteneri suplimentari și a
finanțărilor publice.

SCANIA ACTUALIZEAZĂ
GAMA EURO 6,
ÎN NOIEMBRIE
Scania a anunțat că va introducere
o gamă de camioane Euro 6
actualizate substanțial, programată
pentru noiembrie 2021.
Constructorul nu a dezvăluit
momentul exact sau conținutul total
al noii game, dar promite, printre
altele, îmbunătățiri „substanțiale” ale
consumului de combustibil în
comparație cu gama actuală,
precum și actualizări ale șasiului.
Noua gamă este programată pentru
a începe producția în al doilea
trimestru al anului 2022.

...................................................................................................................................................... iulie 2021

ACTUALITATE

Amenințarea „diurnelor”
nu intră în vacanță
Protestele legate de reîncadrarea diurnelor ca venituri salariale
de către ANAF nu au avut, încă, efectele scontate.

P

ractic, controalele ANAF pe tema diurnelor continuă și dialogul a intrat într-o pauză îngrijorătoare. Amintim faptul că ultima
întâlnire a grupului de lucru a scos la
iveală intențiile ANAF de a crește contribuțiile firmelor de transport internațional, prin găsirea unei forme de diminuare/plafonare a cuantumului diurnelor
acordate șoferilor. Iar schimbarea ministrului finanțelor riscă să întărească
și mai mult intențiile ANAF.

Victorie,
sau „praf în ochi”?
Pe data de 18 iunie, au fost organizate proteste în mai multe regiuni
din țară. În general, zonele unde există
organizații puternice ale transportatorilor au reușit să se mobilizeze bine,
arătând (dacă mai era nevoie) că
subiectul diurnelor a dus la un nivel
ridicat de îngrijorare. Reușita acestor
proteste este cu atât mai notabilă, cu
cât organizarea lor s-a realizat într-un

termen scurt. Sigur, nu putem să nu
remarcăm că mobilizarea transportatorilor nu a fost una simetrică, în multe
regiuni protestele lipsind în totalitate.
Și poate cel mai mult a fost resimțită
lipsa unei forme de protest consistente
la nivelul Capitalei. În orice caz, reprezentanții patronatelor vorbesc despre
„o încălzire” în vederea unor proteste
viitoare, mult mai substanțiale. În același timp, trebuie să avem în vedere
complexitatea temei pe care o reprezintă diurnele și modul inegal în care
această problemă afectează piața.
Dacă, în urmă cu ani, explozia tarifelor
RCA era resimțită în conturile tuturor
firmelor de transport, nu același lucru
se poate spune despre reîncadrarea
diurnelor. Totodată, comunicatul transmis de ANAF către transportatori chiar
în ziua protestului are rolul să bulverseze și mai mult lucrurile, fără a schimba, practic, nimic. Astfel, este greu să
îți dai seama dacă respectivul comunicat înseamnă o victorie parțială pentru
transportatori, o strategie de a menține

protestele la un nivel cât mai puțin inflamat, sau, pur și simplu, „praf în
ochi”, în condițiile în care legislația
este clară pe tema diurnelor și, de altfel, reprezentanții transportatorilor
chiar au arătat că nu se impune, la acest moment, o modificare legislativă.
Practic, o victorie ar însemna stoparea controalelor pe tema diurnelor,
însă, aparent, ANAF nu are această
intenție.
Merită să precizăm și faptul că,
ulterior protestelor, a apărut intenția
de reîncepere a discuțiilor în cadrul
grupului de lucru, însă aceasta nu s-a
materializat, posibil și din cauza schimbării ministrului.
Viitorul este cu atât mai îngrijorător,
cu cât tarifele RCA par să intre din
nou într-o zonă necontrolată și să nu
uităm nici de prevederile Pachetului
Mobilitate 1, care intră în vigoare anul
viitor.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Alin Crețu, președinte ATMB:
„Transportatorii au ieșit în stradă pentru a atrage atenția
asupra abuzurilor ANAF. În cadrul grupului de lucru de la
nivelul Ministerului Finanțelor, s-a recunoscut, de către
reprezentanții Ministerului Muncii, faptul că diurna
reprezintă o obligație pentru angajatori și un drept al
șoferilor. Însă ANAF are o altă viziune și continuă
controalele, chiar dacă există procese în instanță câștigate
de firmele de transport. Este evidentă reaua voință a ANAF
și disperarea transportatorilor. Protestele din 18 iunie au
fost doar un semnal de alarmă și transportatorii promit că
nu se vor opri, ci se vor aduna din ce în ce mai mulți,
pentru a le fi respectate drepturile.
La Suceava, a fost un protest reușit, la care au participat
peste 200 de camioane și vehicule de 3,5 t. A fost un
protest pașnic și decent, fără incidente. În același timp,
însă, putem observa că există printre noi și «dezbinatori»,
care urmăresc rezolvarea unor probleme personale și nu
ale grupului. Orice dezbinare strică și eu am îndemnat
întotdeauna la unitate, însă sunt persoane care încearcă
să manipuleze și, în același timp, dezbină. Pe de altă
parte, colaborarea cu celelalte patronate mi se pare
extraordinară, chiar dacă unele dintre acestea au avut
membri care au ieșit, și altele nu. Nu îmi amintesc un
moment, în trecut, în care să fi atins acest nivel de unitate
între patronate, atât în declarații, cât și în colaborare. Până
la urmă, avem cu toții un numitor comun.
Transportatorul român așteaptă, în general, să se alăture
unui protest și sperăm ca acele câteva zeci de proteste
din țară să reprezinte o încurajare pentru viitor, dacă vom
mai avea nevoie să ieșim în stradă. Nu avem nevoie de
schimbări legislative, suntem în cadrul legii și trebuie
stabilite niște reguli de interpretare corectă, astfel încât să

10

fie oprite abuzurile ANAF. Sigur, pentru cei deja
sancționați, este nevoie de amnistie. Subliniem faptul că
noi reprezentăm transportatorii corecți și cazurile izolate
de infractori trebuie descoperite de autorități și legea
trebuie să îi judece.”
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Augustin Hagiu, consultant în transporturi:
„Protestele din 18 iunie au avut două componente – pe de
o parte, unitatea acelorași luptători pentru apărarea
intereselor breslei, și pe de altă parte, lipsa de unitate.
S au întâmplat două lucruri previzibile – cei care s-au
organizat de fiecare dată exemplar au făcut-o și de
această dată, iar cei care fac comentarii de pe margine au
rămas la aceeași atitudine. În mod normal, un protest de
amploare se desfășoară în fața guvernului sau a
ministerului vizat, însă acest protest a apărut în urma
eșuării discuțiilor din cadrul grupului de lucru înființat la
Ministerul Finanțelor. Observăm că grupul de lucru
încearcă să își reia activitatea, după răspunsul primit de
transportatori, chiar pe data de 18 iunie. În timp ce
Bucovina, Oradea, Arad, Cluj, Sibiu manifestau, a venit
răspunsul de la ANAF care, din punctul meu de vedere,
rezolvă problemele în proporție de 90%. Nu mai există
dubiu că avem dreptate și rămâne doar o încurcătură
păstrată, probabil, expres, răspunsul fiind conceput astfel
încât să încurce puțin, pe tema detașării. Cert este că
acest document poate fi folosit de către operatori în raport
cu ANAF. Pentru amnistie, situația este delicată și este
necesară o decizie politică, iar pentru asta este nevoie de
unitate și de o breaslă care să se manifeste consistent, nu
segmentat și nu pe bază de orgolii. Piața trebuie să decidă
cursul viitor al lucrurilor. Grupul de lucru va continua să
existe și să încerce să producă efecte, însă, acolo unde
opoziția sistemului este prezentă și ia forma unor abuzuri,
este nevoie de o manifestare mult mai consistentă din
partea pieței. Acest subiect va continua să existe și poate
reveni în forță, sub forma abuzurilor. Piața nu
conștientizează încă pericolul legat de reîncadrarea
diurnelor. Astăzi, mișcarea patronală în transportul
românesc înseamnă câțiva oameni inimoși care își
dăruiesc timpul și resurse (inclusiv financiare) pentru
deziderate comune, fără a avea suportul real al celor
interesați. Vine peste noi o creștere a tarifelor RCA, intră
în vigoare alte prevederi ale Pachetului Mobilitate, de la
1 februarie, crește prețul carburanților... Practic, costurile
operaționale vor crește semnificativ și acest aspect este
catastrofal, în actualul context. Patronatele au nevoie de
cât mai multă susținere reală.

Legat de RCA, tariful deja a crescut mult, cu peste 40%
față de anul trecut și suntem într-un moment asemănător
cu ceea ce se întâmpla în urmă cu patru ani de zile. Este
nevoie de unitate și dialog, însă dialogul șchioapătă rău,
la nivel instituțional. Trecem printr-o conjunctură politică
în care este foarte greu să obții rezultate, mai ales când
ești privit ca un paria, iar transportul rutier este privit
astfel de către o parte dintre autorități.”

Dumitru Blaga, președinte Apulum Alba Iulia:
„Ca la orice protest, avem trei părți principale – cei care
protestează, cei care solidarizează cu protestatarii și
opozanții. Acest protest nu a avut magnitudinea celui legat
de RCA, dar a fost, totuși, unul consistent, implicând
câteva zeci de mașini. Suficient pentru a trage un semnal
de alarmă. Nu am insistat, la acest moment, pe numărul de
mașini prezente la protest, având în vedere infrastructura
în zona Alba, unde se ajunge foarte ușor la blocaje în
trafic și nu acesta a fost scopul. Am insistat pe prezența
unui număr cât mai mare de companii, inclusiv firmele
mari din zonă, pentru a arăta că problema este serioasă.
Am continuat protestele și în săptămâna următoare,
țintind în special o informare a populației, prin postarea de
afișe. Răspunsul autorităților nu clarifică problemele
semnalate. În primul rând, ar trebui să rezolvăm
chestiunea legată de trecut – firmele controlate deja și cu
RIF-uri încheiate. Pentru viitor, trebuie să găsim soluții
pentru a rămâne competitivi, la nivel european. Aceasta a
fost rațiunea înființării grupului de lucru. Este o problemă
creată de ANAF care nu se poate rezolva decât prin
amnistie. Pentru viitor trebuie să stabilim modul de
implementare a prevederilor Pachetului de
Mobilitate 1, precum și alte modificări legislative. Statul
român se gândește din nou la licențierea vehiculelor de
2,4-3,5 t, inclusiv cele angajate în transport național, deși
Pachetul Mobilitate 1 se referă doar la licențierea
vehiculelor angajate în trafic internațional și are o tentă
vădită de a scoate transportatorii est-europeni de pe piață.
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În loc să caute soluții pentru a rămâne în piață și a păstra
sectorul competitiv, statul român se gândește cum să ne
îngreuneze activitatea.”
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INSPECTORI RĂUVOITORI. PROCESE VERBALE
TRUCATE. ANCHETE FABRICATE...

Incredibila poveste a
Micului Transportator
român și a
Fiscului Francez
Recent, am ascultat o poveste halucinantă și, din păcate,
cât se poate de reală. Protagoniști sunt o mică firmă românească
de transport, cel care a înființat-o, un inspector DREAL și fiscul.
Probabil că v-ați dat seama că totul se petrece în Franța.
Vă amintiți de formula „travail dissimulé”?

M

arius a fost învățat cu greul
de mic. A reușit să își depășească, însă, condiția, să își
țină aproape fratele și să iasă cu bine
din calvarul pe care îl reprezentau orfelinatele în România, înainte de 1989.
S-a format ca șofer profesionist specializat în zona ADR și a emigrat în
Franța, în urmă cu 26 de ani. Astăzi,
are dublă cetățenie.
În 2008, a înființat, ca unic acționar, o mică firmă de transport în
România. Fratele lui, care rămăsese
în țară, urma să fie administrator. După
câțiva ani, a putut cumpăra un al doilea camion și, apoi, un al treilea. Flota
nu a depășit niciodată 3 camioane.
Pe baza recomandărilor făcute de
Marius, au contractat un client direct
în Franța, pentru care realizau curse
intracomunitare, dublate de comenzi

contractate pe bursă. Odată cu creșterea parcului, au apărut alți doi clienți
direcți, din Franța și Spania. Marius nu
a beneficiat niciodată de bani din firmă, în așteptarea unor vremuri în care
afacerea să se consolideze. Păstra
legătura cu fratele lui, care se ocupa,
în mod direct, de coordonarea activității și de angajați, dar le oferea ajutor
șoferilor, atunci când, din pricina limbii,
nu se puteau înțelege cu inspectorii
francezi.

Primul contact
cu inspectorul DREAL
Așa s-a întâmplat în toamna anului
2016, când unul dintre conducătorii
auto angajați i-a solicitat ajutorul. Fusese oprit de un inspector DREAL (n.r.
instituția corespondentă ISCTR în

Franța) care voia să îi dea o amendă
de 900 de euro, din care 750 de euro
pentru că nu a acționat tahograful
când a alimentat. „Șoferul nu vorbea
fluent franceza și m-a sunat, pentru a-i
traduce. Am discutat cu agentul, spunându-i că este vorba despre un simplu șofer, care nu a manipulat tahograful și nu a făcut nimic grav; a uitat,
probabil, să apese un buton atunci
când a făcut plinul la motorină, iar 750
sau 900 de euro reprezintă o sumă
mare pentru un simplu muncitor. Agentul mi-a replicat că legea este lege.
Iar eu am comentat că ar trebui aplicată cu discernământ și umanitate. În
replică, m-a întrebat dacă pun în dubiu
discernământul lui, iar eu am răspuns
că nu mi-aș putea permite, pentru că
nu îl cunosc și nu am calitatea necesară pentru a judeca, dar că, în schimb,
umanitatea lasă de dorit. În consecință, m-a anunțat că nu s-a terminat
controlul și că va trebui să ne așteptăm la surprize”, își amintește Marius.
A fost emis un prim buletin de
control, în care șoferul apărea
ca având naționalitate
poloneză (deși era român)...
... iar Marius era incriminat ca fiind
administrator, de fapt. Împreună cu
fratele său (și, bineînțeles, firma) erau
acuzați pentru muncă disimulată
(„travail dissimulé”).
În procesul verbal de constatare,
inclusiv clientul era incriminat, pentru
împrumut ilegal de muncitori, și era
impusă o cauțiune în valoare de 3.000
de euro. „Cunoșteam convenția franco-română care prevede că cetățenii
români nu sunt obligați să depună
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Controlorul s-a prezentat
a doua zi, la ora 8 dimineața,
la depozitul clientului,
ca să verifice
dacă șoferul incriminat
a livrat marfa.
Între timp, conducătorul auto așteptase la camion să poată retrage
banii pentru a plăti amenda, ceea ce
a și făcut, în jurul orei 15:00. Iar în
momentul în care a ajuns la biroul
DREAL, același inspector a mai verificat încă o dată tahograful. „Cred că
se aștepta ca șoferul să fi făcut livrarea
fără licență și fără acte. Deținem o
adeverință din partea companiei care
a calibrat tahograful, în Franța, în care
se precizează că forțele de ordine au
controlat acel tahograf.”
Cu ocazia întâlnirii din
biroul DREAL, inspectorul
i-a cerut șoferului buletinul
de control și i-a înmânat
un altul...
... în care nu mai apărea solicitarea
privind plata unei cauțiuni în valoare
de 3.000 de euro, iar șoferul nu mai
era de naționalitate poloneză.
Șoferului i s-au returnat actele și
lucrurile au mers mai departe.
„Din punctul meu de vedere, inspectorul a falsificat acest buletin de
control. Așa cum am spus, inspectorul
a venit la firma cu care colaboram, a
cerut toate actele și a putut vedea că
firma nu a executat cabotaj (de care
eram, în plus, acuzați). Personal, nu
am vorbit cu agentul respectiv decât
la telefon, nu ne-am intersectat niciodată, pentru că lucram (mă aflam în
cursă). Dacă aș fi stat acasă să dirijez
firma, aș fi putut să mă deplasez la
fața locului. Nu am plătit, până la urmă, cauțiunea și nu acuz inspectorul
că și-ar fi însușit banii, dacă am fi achitat-o pe loc. Totuși, îmi pun unele întrebări... Dacă poți, atât de ușor, să faci
să dispară un proces verbal de control,
ar fi putut exista posibilitatea ca inspectorul să urmărească să primească banii, pentru ca apoi să schimbe
buletinul. Și pentru că eu locuiesc în
Franța și nu i-au ieșit lucrurile așa cum
ar fi vrut, a decis să îmi facă mie personal rău, nu neapărat firmei”, afirmă
Marius.
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Un controlor fiscal, în
inspecție la domiciliu
În fine, controlorul DREAL și-a scris
raportul, care a fost transmis procurorului, iar un controlor fiscal s-a prezentat acasă la Marius, căutând firma
românească de transport. Aflată, în
acel moment, singură acasă, soția a
fost surprinsă de solicitarea reprezentantului fiscului, explicându-i că este
vorba despre un domiciliu particular,
iar compania este stabilită în România.
„Nu există nicio firmă aici”, a explicat
ea. „Eu decid dacă firma este, de fapt,
în România sau în Franța”, a afirmat
inspectorul fiscal, în replică.
Marius a fost ulterior convocat la
fisc.
De aici, lucrurile devin chiar mai
complicate, iar afirmațiile trebuie făcute cu mare atenție, existând capcane chiar și pentru un cetățean francez.
Marius a acționat ca un om de bună
credință și a intrat în plin în tăvălugul
generat de fisc. Dar iată ce ne povestește, tocmai pentru a ajuta alte persoane să nu facă aceleași erori.
„Înainte de a mă prezenta, m-am
documentat și am aflat că există o
convenție franco-română în care este
precizat în mod specific că, pentru firmele de transport, locul de impozitare
este locul unde se găsește conducerea efectivă a companiei. Ajuns acolo,
mi s-a cerut acordul ca acest control
să continue la sediul fiscului. Ținând
cont că verificarea mă viza inclusiv
pe mine, personal, ca cetățean francez, am fost de acord ca întâlnirile să
nu se desfășoare la mine acasă. M-au
lăsat să cred că ancheta privind compania de transport nu mai era importantă și, de bună credință, am semnat
că sunt reprezentant al firmei, tocmai
în ideea de a furniza informații, în cazul în care vor fi necesare. Am explicat modul de funcționare al firmei, iar
controlorul fiscal nu a comentat nimic
la momentul respectiv. Am primit o a
doua convocare, dar, între timp, am
fost și la Poliție, deoarece, în urma
raportului DREAL, fusese deschisă o
anchetă penală. Am dat explicații și nu
au existat probleme.”

Fiscul francez
solicită
contabilitatea firmei
din România
„Din ceea ce știam eu, la momentul respectiv, totul a continuat numai
pe bază de fisc, solicitându-mi-se să
prezint contabilitatea firmei, ceea ce
nu eram în măsură să fac, pentru simplul motiv că firma era înregistrată în
România. Am fost întrebat ce instalații
are firma în România. M-am gândit
că este vorba despre depozite și echi-

pamente și am declarat că nu deține
așa ceva. Ulterior, am aflat că, în limbajul lor, un scaun sau un computer
devine o instalație, sau chiar și un pix,
dacă se exagerează puțin. Apoi, inspectorul de la Fisc a scos raportul
celui de la DREAL, în care se afirma
că șoferii garau camioanele în fața
domiciliului meu sau chiar la domiciliu. Le-am explicat că, după cum
au văzut la fața locului, acest lucru
nu e posibil, deoarece abia am loc
să îmi parchez autoturismul.
Am aflat din raport că inspectorul
DREAL a căutat pe internet date privind șoferul și a constatat că a primit
o diplomă din partea firmei cu care
colaboram, în care scrie că este șoferul care a învățat cel mai repede franceză... este vorba despre o glumă,
cred. Apoi se specifica faptul că «a
primit cadouri de la client». În realitate
era vorba despre o cutie de pâine
uscată și o sticlă de apă minerală,
care se numea «rație de combatant».
Apoi s-a legat de faptul că sunt cunoscut la garajul Volvo, unde realizez operațiuni de întreținere pentru 3 vehicule.
Într-adevăr, am contract de mentenanță care îmi permite să merg la orice
service din Europa și am ales, normal,
să o fac în Franța. Nu este nimic ilegal
în asta.
Erau mai multe astfel de aspecte
considerate ca fiind «probe».”
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cauțiune sau depozit și nu am fost de
acord să se plătească. Inspectorul i-a
luat toate documentele șoferului, inclusiv licența de transport, fără să-i
dea acestuia nicio dovadă (conform
practicii în Franța). În consecință, șoferul a decuplat semiremorca, preluată
ulterior de celălalt șofer, aflat în zonă,
care a finalizat livrarea la client.”
Povestea continuă...

Avocatul: fiscul
urmărește să impună
taxe ca și cum firma
ar fi fost înregistrată
în Franța
Următorul pas a fost contractarea
unui avocat. Verdictul lui a fost unul
cel puțin îngrijorător, afirmând că situația este destul de gravă, pentru că fiscul urmărea să impună taxe ca și cum
firma ar fi fost înregistrată în Franța,
acuzându-l pe Marius că nu a declarat
firma și TVA aferentă tranzacțiilor. Normal, niciuna dintre facturi nu era purtătoare de TVA, pentru că firma era
românească. „În Franța, eu, personal,
nu mă ocupam de absolut nimic privind coordonarea activității. Este adevărat că am invitat șoferul de câteva
ori la mine acasă, la masă, sau că
l-am dus o dată la aeroport. Dar sunt
gesturi de prietenie, nu obligații de
serviciu”, a subliniat el.

Vinovat fără probe...
Iar de aici povestea devine incredibilă.
Fiscul francez i-a trimis lui Marius,
acasă, raportul, în care se menționa
că, pentru că nu a prezentat contabilitatea la control, consideră că firma

....................................................................................................................................................
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lucrează la negru și, în acest caz, ei
nu au nicio obligație de a prezenta
probe împotriva lui. El va trebui să demonstreze că este nevinovat. „Fiscul
este, în Franța și judecător, și arbitru.
Inspectorul fiscal a schimbat afirmațiile
privind camioanele, menționând că
erau garate în apropierea domiciliului
meu (nu este nicăieri precizat ce înseamnă în apropiere). De asemenea,
a precizat că eram angajat al companiei client, ceea ce nu era adevărat și
este foarte simplu de controlat. Mi-au
cerut TVA și au luat bilanțul companiei de pe listafirme.ro. Nu au contactat ANAF pentru a verifica datele
financiare ale firmei, nu au luat în
considerare niciun bilanț... Iar cu
cifre de afaceri similare au găsit
cinci firme care fac curierat și au
constatat că au făcut un beneficiu
brut de 60%. Au spus că firma noastră a făcut un beneficiu similar și
că va fi impozitată în funcție de cifra
de afaceri, plus 80% penalități.
Mi-au reproșat inclusiv faptul că mare
parte din cifra de afaceri a firmei era
făcută din colaborarea cu primul client
direct. Le-am explicat că, în prima perioadă, firma avea un singur camion
care lucra în sistem de subcontractare,
situație în care era normală ponderea
importantă din cifra de afaceri realizată
cu un client. Între timp, firma s-a diversificat, a început să colaboreze și cu
o firmă din Spania, după care cu o a
doua firmă din Franța, care aparținea
grupului de firme unde eu eram angajat (la o cu totul altă entitate juridică,
decât clientul). În raportul celor de la
fisc, s-a folosit o denumire incompletă
pentru acest client, fiind generate interpretări greșite. Nu au ținut cont de
faptul că firma s-a diversificat și nu a
mai avut doar un singur client, după
acel control (din noiembrie 2016), nici
de faptul că nu cifra de afaceri, ci
profitul trebuie impozitat.”
Nu am folosit numele complet al
lui Marius și nici denumirea firmei,
pentru că fac obiectul unei anchete
în curs.
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În continuare, lucrurile au mers din
ce în ce mai rău.

Verdictul justiției:
NUP. Și ce dacă?!
„Am fost convocat încă o dată la
fisc, la sediul central, unde am mers
cu un avocat fiscalist. Le-am arătat
din nou buletinele de control, subliniind
faptul că totul pleacă de la un fals. Au
replicat că nu îi interesează, că nu pot
ei decide dacă este fals sau nu, în
schimb, atâta timp cât există la dosarul
penal, ei îl pot utiliza împotriva mea.
Am insistat să obțin acel dosar penal
și avocata penalistă pe care o aveam
la momentul respectiv a mai scris o
dată tribunalului. Anterior, cel de la
fisc spusese că, în cazul în care urmărirea penală se oprește, se vor opri și
ei, așa că am încercat din nou să obțin
dosarul, în 2020. Am primit răspunsul
de la tribunal în care scria, pe o singură linie, că acțiunea a fost oprită
(deci s-a dictat neînceperea urmăririi
penale) pentru infracțiune insuficient
caracterizată. I-am sesizat pe cei de
la fisc, de la care am primit răspunsul
că își păstrează acuzațiile. Problema
în Franța este că fiscul poate să te
execute înainte de a exista o sentință judecătorească. Raționamentul a fost în felul următor: eu am
fost acționar 100% la această firmă;
cu toate că firma era un SRL în România, poate fi considerată în Franța firmă unipersonală, caz în care
răspund cu bunurile personale pentru datoriile acestei firme.
Ei mi-au tot reproșat faptul că s-a
realizat mai mult de 50% din activitate
cu clientul din Franța, deci ar fi trebuit
să deschidem o firmă în Franța, ceea ce
este fals. Niciunde, în convenția francoromână, nu se vorbește despre procentaj, ci doar despre conducerea efectivă
a întreprinderii. În plus, avocatul fiscalist
a spus că există și un viciu de procedură
al celor de la fisc, fiind foarte clar că firma
nu a avut nicio activitate aici.
Au scos în evidență inclusiv faptul
că firma a avut un cont în Franța. Dar
aveam nevoie de el, pentru că astfel se

primeau banii mai repede și anumiți furnizori nu acceptau să plătești dintr-un
cont din România. Mi s-a spus că, dacă
aveam cont aici, puteam să funcționăm.”

488.000 de euro
de plată
„Întotdeauna încearcă să te acuze,
să îți pună pe masă tot felul de cifre...
Dacă stau să adun tot ceea ce mi s-a
cerut firmei și mie, s-a ajuns la 488.000
de euro, iar eu nu am luat nici măcar
un euro sau un leu de la această firmă.
Nu am avut decât probleme, datorii și
bătăi de cap. Am ajutat doar, foarte rar,
șoferii cu traduceri. Nu i-am angajat, nu
am încheiat contractele de leasing, nu
am comunicat cu autoritățile. Fratele
meu s-a ocupat de tot. Eu lucrez, în
Franța, cu normă completă, plec luni
dimineață și mă întorc sâmbăta următoare; sunt pe drum, la volanul camionului, în transport internațional.”

Fără clienți și cu
o factură de 11.000
de euro neplătită...
Cu toate aceste probleme, micul
transportator din România și-a pierdut
clienții, și a fost, în plus, nevoit să gestioneze neplata unei facturi în valoare
de 11.000 de euro. Clasic pentru
transporturi, clientul rău platnic a dat
faliment și își continuă activitatea sub
un alt nume. Așa că, au fost vândute
camioanele pentru a putea fi achitate datoriile, dar fără a putea fi acoperite în totalitate.
De menționat că primul client, de
la care s-a subcontractat transport,
nu a avut de suferit cu absolut nimic
Marius: „Am observat că în niciun
moment convențiile franco-române
nu sunt aplicate, mai ales dacă
prevederile sunt în favoarea
transportatorilor. Deși ar trebui!
Dacă prevederile lor ar fi fost luate
în considerare, nu s-ar mai fi ajuns
într-o astfel de situație dramatică.
Din partea autorităților române, nu
ne sprijină nimeni, în acest sens!”
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din cauza acestei situații. Au fost numai convocați la poliție unde au declarat că doar colaborează cu firma
respectivă. Nu au existat urmări.

... dar cu o firmă
înființată din oficiu
la domiciliu, în Franța
Dar incredibila poveste a lui Marius
și a Fiscului francez continuă într-un
mod halucinant. Fiscul a deschis o
filială a firmei de transport la domiciliul lui Marius. Au făcut-o fără ca
el să accepte sau să semneze ceva.
„M-am trezit cu o hârtie acasă, prin
care eram anunțat că firma al cărei acționar eram în România are o unitate
permanentă la mine acasă, înscrisă
din oficiu. Din păcate, toți acești funcționari care par de neatins, în Franța, pot
face orice fără să răspundă.
Atunci când s-a dispus neînceperea urmăririi penale, s-a putut vedea că
nu aveau nimic la dosar. Nu au solicitat informații de la ANAF, din România, pentru că nu au fost interesați. Au urmat această strategie doar
să poată spune că firma este ocultă,
situație în care ei nu au mai avut nimic
de dovedit. Nu s-a ajuns la niciun judecător. Un tribunal administrativ se

Extras din Convenția franco-română din
5 noiembrie 1974, în vigoare la ora actuală
„CAPITOLUL II: Dispoziții referitoare la facilitarea aplicării Convenției privind
procedura civilă, încheiată la 1 martie 1954 la Haga
Art. 3
Cetățenii fiecărui stat, reclamanți sau intervenienți, nu pot fi obligați să
depună nici cauțiune, nici depozit, oricare le-ar fi denumirea, pentru motivul
că sunt străini sau că nu au domiciliul sau reședința pe teritoriul statului
căruia îi aparține autoritatea judiciară sesizată.”

va exprima asupra acestui caz. Dar
acest lucru nu este posibil decât în
2-3 ani. Între timp, mi-au trimis deja
adresă că îmi vor lua bani din salariu
și că îmi vor bloca conturile. În consecință, am propus casa pe care am
construit-o în Franța ca garanție. Din
câte am citit, de multe ori fiscul renunță
chiar înainte de proces, pentru că nu
își câștigă nici măcar 30% din procese.
Se bazează pe această presiune pe
care o fac asupra ta și asupra familiei
direct afectate de această problemă.”
Aceasta este concluzia lui Marius.

Zarurile au fost
aruncate...
... dar partida continuă. Inspectorii
par de neatins dar Marius, deși într-o
poziție de dezavantaj, va lupta... în

fond o face de mic... A depus deja
plângere penală împotriva inspectorului DREAL, pentru fals și uz de fals în
documente publice, iar ancheta este
în curs.
Mâine, poimâine, peste un an sau
doi, ar putea obține rezoluția pozitivă.
Se va face dreptate...
Dar Micul Transportator înregistrat
în România, care făcea transport intracomunitar, a dispărut. Un inspector
DREAL și unul fiscal au avut grijă de
asta, chiar dacă judecătorul a decis
neînceperea urmării penale din cauza
insuficientei instrumentări a cazului.
Franța, țara în care un șofer român
a fost recent omorât în parcare, este,
fără îndoială, o țară incredibilă...
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro
PUBLICITATE

ACTUALITATE

+51.107 șoferi, pe
ștatele companiilor
românești
de transport
Zeci de mii de șoferi apar în plus pe ștatele de plată ale
companiilor de transport românești. Cifra, care reflectă evoluția
din acest an, reprezintă cel puțin o surpriză, după ani de zile
caracterizați de o oarecare stabilitate. Numărul conducătorilor
auto certificați nu s-a schimbat semnificativ, iar parcul a crescut
cu puțin peste 8.000 de unități. Care este concluzia?

E

diția 2021 a conferinței anuale
„am MARFĂ, caut TRANSPORT”, organizată de revista
ZIUA CARGO, a adus în prim plan
date surpriză și informații importante
de piață, reunind speakeri din zone
diverse.
Bineînțeles, urmând tradiția conferințelor dedicate transportului de
marfă, evenimentul a fost deschis cu
informații furnizate de Autoritatea
Rutieră Română (ARR), interlocutorii
noștri fiind Mihai Alecu, directorul general ARR, și Lucian Lambru, director
al Direcției Licențe și Autorizare din
cadrul Autorității.
Numărul operatorilor de transport
marfă a crescut ușor, în primele 6 luni
ale acestui an, ajungând, în luna iunie,
la 36.408, față de 36.116, la sfârșitul
anului 2020. Aceeași evoluție a urmat-o și parcul, atingând 171.592 de
unități, față de 163.404, la finalul lui
2020. Interesant este că majorarea
de 8.188, consemnată până la nivelul
lunii iunie, depășește cu aproximativ
30% evoluția pozitivă aferentă întregului an trecut. Potrivit datelor ARR,
2.405 vehicule au fost noi, având anul
de fabricație 2021.

Lucian Lambru, director al
Direcției Licențe și Autorizare ARR
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Meda Iordan, editor general, și Radu Borcescu, redactor șef
ZIUA CARGO, gazdele conferinței „am MARFĂ, caut TRANSPORT”

Mai multe parcuri de
peste 10 camioane
Firmele cu parcuri sub 5 unități rămân cele mai multe, depășind 30.000;
cifra companiilor cu flote importante,
de peste 50 de vehicule, a ajuns la 280
(față de 277, la finalul lui 2020), dintre
care 29 (exact la fel ca la sfârșitul anului
trecut) au în curte mai mult de 200 de
unități, iar 68 (față de 58, în 2020) au
între 101 și 200 de vehicule licențiate.

Mihai Alecu,
director general ARR

Transportatori rutieri
de mărfuri, licențiați
An de referință
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
iunie 2021

Nr. operatori
36.162
28.731
30.300
34.396
32.503
35.463
36.116
36.408

Numărul firmelor cu flote între 51 și
100 de camioane a scăzut de la 190,
în 2020, la 183. În același timp, 2.566
de companii (față de 2.489, la finalul
lui 2020) au între 11 și 50 de vehicule.
Din parcul total licențiat 27.180 de
vehicule sunt operate în sistem de închiriere, iar 21.166, în leasing.
De menționat că numărul camioanelor utilizate în cont propriu a crescut
nesemnificativ, de la 7.015, la finalul
lui 2020, la 7.089.
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An de referință
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
iunie 2021

Nr. vehicule
110.799
129.665
120.667
133.497
139.677
147.626
156.903
163.404
171.592

O tendință pe termen
lung, sau doar un foc
de artificii?
Un număr de 245.646 de șoferi
profesioniști (față de 194.539, în ianuarie 2021) sunt, în iunie 2021, angajați în cadrul companiilor de transport
românești, conform datelor ARR,

iulie 2021

348.440 fiind certificați (față de
353.763, la începutul anului). În același context, un număr de 333.676 de
cartele sunt emise de către Autoritatea
Rutieră Română, față de 336.762, la
începutul anului.
Și, având un tablou deja conturat
al pieței, pe baza cifrelor furnizate de
ARR, ne întoarcem la întrebarea pe
care am pus-o la început. Un număr
de 51.107 conducători auto profesioniști au fost, în plus, angajați, în primele 6 luni ale acestui an de companiile
românești licențiate pentru transport.
Majorarea uriașă nu pare a fi susținută
nici de evoluția numărului șoferilor
activi (numărul cartelelor tahografice
chiar a scăzut puțin), nici de creșterea
flotei. În mod clar, nu poate fi vorba
decât despre acoperirea deficitului din
piață și, inclusiv, despre un alt mod de
organizare. Cifrele ARR arată că o
parte importantă dintre șoferii români
care lucrau în străinătate a optat pen-

Vechimea parcului
deținut și utilizat
Vechime
> 20 de ani
15-20
10-15
5-10
< 5 ani
an fabricație 2021

Nr. vehicule
14.282
27.998
48.729
47.424
29.796
2.405

ACTUALITATE

Vehicule rutiere
licențiate pentru
transportul de mărfuri

tru un angajator din țară (pentru că,
încă, angajarea de șoferi străini nu
poate fi caracterizată ca reprezentând
un fenomen). Într-adevăr, pandemia a
adus probleme, la nivel european. Dar
o întrebare rămâne deschisă. Cât timp
își vor păstra opțiunea pentru companiile autohtone?
Răspunsul îl vom primi, probabil,
în următorul an...
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro

....................................................................................................................................................
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CE propune
modificarea Pachetului
Mobilitate 1
Comisia Europeană-DG Move a pregătit o propunere de modificare
a Pachetului Mobilitate 1, care vizează întoarcerea acasă
a camioanelor, precum și alte amendamente.

P

ropunerea urma să intre, la închiderea ediției, în discuția Colegiului de Comisari Europeni
și va fi avansată, dacă primește aviz
favorabil.
„Comisia Europeană s-a angajat
să facă această modificare în cazul în
care studiul referitor la întoarcerea camionului acasă și la transportul combinat va propune ceva, în acest sens.
Această propunere de modificare a
regulamentelor va fi însoțită de o reglementare referitoare la sediul companiilor de tip letterbox. Cred că aceste modificări reprezintă un lucru bun,
mai ales că vin și înaintea unei eventuale decizii de la Curtea de Justiție
a Uniunii Europene și vor aduce claritate în ceea ce transportatorii vor
trebui să facă pentru viitor”, a arătat
Marian-Jean Marinescu, europarlamentar, în cadrul Conferinței ZIUA
CARGO.
Viteza de parcurgere a etapelor
necesare pentru implementarea modificărilor este cu atât mai importantă,
cu cât regulamentele urmează să se
aplice de la începutul anului viitor.

Se renunță
la obligativitatea
întoarcerii
camioanelor?
„Va mai dura până intră în lucru între Parlamentul European și Consiliul
Uniunii Europene. Probabil că va fi,
iarăși, o perioadă de dezbatere și
negocieri destul de strânse, dar reprezintă un lucru pozitiv faptul că propunerea de modificare vine în acest moment. Dacă lucrurile se mișcă repede,
am putea avea modificările gata până
la sfârșitul anului. Depinde foarte mult
de discuțiile în Consiliul Uniunii Europene. În Parlamentul European, există
un program mai așezat. Practic, din
momentul în care intră, poziția Parlamentului European se decide într-un
timp foarte scurt, de maximum 3-4
luni, mai ales dacă este vorba despre
o modificare scurtă. În Consiliul Uniunii
Europene, regulile sunt mai relaxate
și depinde de președinția în exercițiu
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în același timp, se vor ridica din nou
aceleași probleme sociale, ale conducătorilor auto care stau foarte mult
afară și nu în condiții foarte bune, parcări ocupate etc.”, a completat europarlamentarul.

„Protecția
mediului”
– un aliat al
transportatorilor?

Marian-Jean
Marinescu

(va fi Slovenia, în a doua jumătate a
anului), dacă se grăbește. Având în
vedere că respectivele regulamente
ar trebui să se implementeze la începutul anului viitor, eu cred că și Consiliul își va contura rapid o poziție,
pentru a încheia procesul până la finalul anului. Nu știm, la acest moment,
dacă va dispărea complet obligativitatea întoarcerii camionului acasă, sau
va fi crescut intervalul, iar ultima parte
a transportului combinat nu va mai
intra în regulile de cabotaj”, a explicat
Marian-Jean Marinescu.
Va fi Parlamentul
European favorabil
companiilor din estul Europei,
sau se va resimți,
în continuare,
atmosfera ostilă?
„Nu se referă doar la estul Europei,
ci, în general, la statele poziționate la
periferia UE – Spania, Portugalia și
Malta intră în aceeași ecuație. Cert
este că nu va simplu, în Parlamentul
European. Este adevărat că lucrurile
s-au schimbat, pentru că această modificare va veni pe subiectul emisiilor
și, în Parlament, există o largă majoritate pentru reducerea acestora. Însă,

Sunt țări care resimt puternic deteriorarea modului în care se desfășoară
afacerea de transport și este de așteptat ca europarlamentarii din aceste
state să aibă, în continuare, o poziție
fermă.
„De curând, am avut o discuție cu
un coleg europarlamentar din Suedia,
care îmi relata faptul că există, la acest
moment, aproximativ 600 de camioane
care stau permanent acolo, fără a fi
înmatriculate în Suedia. Ocupă parcările, unde își fac și reparațiile, și partea
de întreținere, își schimbă anvelopele...
Este unul dintre europarlamentarii care
au susținut foarte mult Pachetul Mobilitate”, a completat Marian-Jean
Marinescu.
Ca o posibilă răsturnare de situație, dacă, la votul inițial, „șoferii” (sindicatele) au învins în fața afacerilor de
transport, astăzi, s-ar putea ca afacerile să câștige, datorită măsurilor de
protecție a mediului. În realitate, însă...
„Deși aspectele scoase în față sunt
de natură socială, de fapt, interesele
sunt legate de concurența dintre firmele de transport. Să sperăm că subiectul emisiilor ne va ajuta să trecem mai
ușor propunerile de modificare dorite
în Parlamentul European”, a concluzionat europarlamentarul român.
Mai multe detalii privind elementele care au fost avute în vedere la
elaborarea propunerii de modificare,
dar și cu privire la procesul legislativ,
puteți afla vizionând interviul VIDEO
oferit de Marian-Jean Marinescu, cu
ocazia conferinței ZIUA CARGO.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Directorul general ARR, Mihai Alecu, a invitat, cu ocazia conferinței
ZIUA CARGO, din iunie, operatorii de transport să utilizeze sistemul
informatizat securizat de depunere a documentelor.

P

depuse la agențiile ARR în format de
hârtie).
„Din noiembrie 2020, când sistemul informatizat de depunere online

a documentelor a devenit operațional,
au fost solicitate, până în iunie 2021,
aproximativ 500 de chei de acces în
aplicație. Cei interesați pot consulta,
pe www.arr.ro, manualul de utilizare,
iar, pentru a face lucrurile chiar mai
facile pentru operatorii de transport,
intenționăm ca, în perioada imediat
următoare, să punem la dispoziția lor
și un tutorial video, ce va prezenta toți
pașii necesari în vederea obținerii cheii
de acces și a depunerii efective a solicitărilor”, a concluzionat Mihai Alecu.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro

PUBLICITATE

entru a asigura continuitatea
operațională, în perioadă de
pandemie, ARR a implementat un sistem informatizat securizat,
care le permite operatorilor să încarce
online documentele scanate necesare
autorizării și licențierii.
Astfel, online, pot fi depuse documentele necesare obținerii:
• copiilor conforme ale licenței comunitare marfă/persoane
• copiilor conforme ale certificatului
în cont propriu
• copiilor conforme ale autorizațiilor
de transport de vehicule defecte sau
avariate
• copiilor conforme ale autorizației
în regim de închiriere și a ecusoanelor
• copiilor conforme ale autorizațiilor
pentru transportul alternativ și a ecusoanelor
• licențelor pentru activități conexe
transportului rutier – activități de autogară si de intermediere.

ACTUALITATE

Invitație pentru
depunerea online
a documentelor, la ARR

Informații în timp
real, actualizări
automate
„Pentru toate aceste tipizate, aplicația pune la dispoziția solicitanților și
documentele necesare obținerii acestora”, a explicat Mihai Alecu, precizând
că, prin sistemul de depunere online
a documentelor, se pot solicita atât
emiterea de noi documente, cât și
preschimbarea acestora. Utilizatorii
aplicației au, astfel, acces, în timp real,
la date privind situația propriilor licențe
sau copii conforme, din punctul de
vedere al valabilității.
De asemenea, cu ocazia generării
unei cereri în sistem, solicitantul va
primi automat un număr de înregistrare unic, putând verifica, în timp real,
stadiul în care se află cererea depusă.
„Aplicația generează automat e-mailuri
de înștiințare către operatori, cu privire
la modul de soluționare a cererilor”, a
mai menționat directorul ARR, adăugând că sistemul generează automat
un număr de înregistrare a cererii, comunicând cu sistemul de autorizare/licențiere offline (pentru documentele
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De la volan...
direct în tranșee?
„Parcările sunt periculoase! Faceți ceva!” Sunt avertismente
primite din ce în ce mai des din partea șoferilor profesioniști,
care acuză, mai ales, zone precum Franța, din cauza atacurilor
care vizează camioanele. Mai mult, specialiștii în securitate sunt
îngrijorați nu numai de numărul în creștere accelerată
al infracțiunilor, ci, mai ales, de brutalitatea lor.

P

roblema siguranței în parcări
a fost abordată în cadrul conferinței ZIUA CARGO. Iar
ecuația este simplă și limpede. În prezent, la nivel european, sunt înregistrate aproximativ o sută de parcări
securizate, necesarul fiind undeva la
2.000 de astfel de locații, având
700.000 de locuri de parcare. Datele
care reflectă o situație cel puțin precară la nivel european ne-au fost furnizate de Ionel Popa, TAPA PSR Lead.
„Conform statisticilor, peste 50%
dintre incidentele de securitate din
timpul transportului se produc într-un
loc de parcare. Iar situația nu pare a
se îmbunătăți de la un an la altul. Lucrurile devin tot mai violente, mult mai
complexe, locuri care păreau inițial sigure se dovedesc a nu mai fi”, a completat el, subliniind că, astăzi, putem
spune că întreaga Europă are o problemă. „Evident, sunt țări cu flux mai
mare de mărfuri, cu o rată mai înaltă
a criminalității, cu servicii publice și
private de securitate precare și cu o
infrastructură inadecvată. Dar să nu
uităm că grupurile de crimă organizată
sunt dinamice și se adaptează foarte
ușor la situațiile specifice unei țări”.
La rândul său, Adriana Mureșan,
șofer profesionist și fondator al grupului „Voluntari în Europa”, a întărit semnalul de alarmă privind numărul insuficient de zone în care poți staționa în
siguranță. „Conform Rezoluției PE din
2011 privind «Foaia de parcurs pentru
un spațiu european unic al transporAsociația „Voluntari în Europa”
colaborează deja cu profesioniștii IT
pentru aplicația „Alertă de urgență
a șoferului” (DEA), cu un „buton de
panică” și o notificare
complementară către serviciul
Europol. Aplicația este menită să
ofere șoferilor un instrument rapid
atunci când se află în situații
periculoase, care le amenință viața
sau încărcătura.
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Ionel Popa, TAPA PSR Lead:
„Într-o parcare, șoferul ar trebui, în primul rând, să găsească siguranță. Inclusiv
Standardul TAPA privind parcările securizate pune accent, în primul rând,
pe siguranța șoferului.”

turilor», numărul zonelor de parcare
sigure ar fi trebuit să crească cu 40%
din 2010 până în 2020. În ciuda faptului că traficul de mărfuri a crescut
enorm, acest obiectiv nu a fost atins.
În 2019, doar 55 din cele 5.000 de
parcări înregistrate în UE respectau
toate criteriile de siguranță. Alte 550
ar putea sa le reapecte, cu investiții
minime. Încă nu este suficient”, a afirmat ea, precizând că sunt realități ale
acestui moment, care fac lucrurile
chiar mai grave. „În parcări, iluminatul
este slab, iar vehiculelor mici li se permite, de asemenea, să parcheze în
spațiile dedicate camioanelor, reducând, astfel, nivelul de securitate.”

Ce este de făcut?
Ionel Popa, specializat în securitate, a subliniat că, având în vedere
cele mai recente atacuri înregistrate,
care s-au soldat chiar și cu pierderi de
vieți omenești, unul dintre cele mai

importante aspecte ține de faptul că
șoferii trebuie să evite să se supună
riscurilor.
„Regula numărul 1 este să nu
încerce să oprească un atac
asupra camionului. Nici
familia, nici prietenii, nici chiar
patronii nu au nevoie de eroi.
Cu toții avem nevoie
de oameni responsabili
și în viață.”
Pe de altă parte, trebuie să încerce
să se protejeze, să oprească într-o
parcare securizată, pe cât posibil.
„Semnalizarea cu farurile, claxon etc.
pot reprezenta expuneri la riscuri, în
funcție de situație. Dacă este vorba
despre micii «găinari» care atacă un
camion, probabil că se vor speria. Dar
dacă este vorba despre un grup de
crimă organizată, este posibil să nu se
lase intimidat și să se ajungă la violență”, a explicat Ionel Popa. „În ceea
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Bariera
lingvistică
și localizarea...
Adriana Mureșan a scos în evidență, în același context, câteva dintre
cauzele care fac, astăzi, lucrurile chiar
mai greu de gestionat. „Serviciile de
urgență 112 sunt, în mare parte, ineficiente din cauza barierelor lingvistice.
Majoritatea operatorilor din statele
membre vorbește doar limba maternă, provocând o întârziere semnificativă în răspunsul la o situație de urgență. În plus, localizarea incidentului
nu se bazează exclusiv pe coordonatele GPS, ci și pe detalii locale,
cum ar fi codul poștal, necunoscute
nerezidenților. De aceea, interacțiunile
șoferilor cu autoritățile locale sunt
dificile și consumă mult timp. În plus,
chiar și atunci când se produc infracțiuni grave, violente, de cele mai multe
ori ele nu sunt raportate către Europol
și rămân sub jurisdicția locală, ceea
ce face mai dificil pentru autoritățile europene să aibă o imagine corectă și
completă a fenomenului.”
Toate acestea reprezintă probleme
pe care asociațiile de transport le-au
raportat an de an, în numeroase țări
europene. „S-a făcut, însă, prea puțin
pentru a opri violența și infracțiunile
împotriva șoferilor de camioane”, a

Ce urmărim într-o parcare securizată
Elementele care trebuie luate în considerare atunci când este vorba despre
evaluarea unei parcări securizate, se grupează pe 3 secțiuni:
• tehnică
• procedurală
• cea legată de factorul uman, care se ocupă de monitorizarea parcării și de
controlul accesului.
Acestea se regăsesc, de altfel, și în Standardul TAPA PSR, reprezentând bazele
în jurul cărora se construiesc toate cerințele de securitate. Din punctul de vedere
al echipamentelor unei parcări securizate, trebuie respectate aspecte precum
cele care țin de sisteme video, sisteme de control acces, sisteme de iluminare,
garduri sau delimitarea proprietăților.

subliniat fondatorul „Voluntari în Euopa”.

Reacții periculos de
lente ale autorităților
Din păcate, reacțiile autorităților la
nivel european rămân lente, total nepotrivite unei situații periculoase, care
evoluează în rău. „Îngrijorătoare este
«viteza» cu care Comisia Europeană
reușește să dezvolte un plan pentru
combaterea acestui gen de probleme.
Sunt discuții de mai bine de doi ani și
nu am reușit să avem un cadru stabilit
în direcția asta. Pe de altă parte, cred
că ține în egală măsură de transportatori, de clienți și de șoferi. Cu toții trebuie să ne unim, în combaterea acestui fenomen”, a concluzionat Ionel Popa.

Intervenție
la Parlamentul
European
Pentru a atrage atenția asupra problemelor reale privind securitatea șoferilor, Adriana Mureșan a avut o intervenție în fața Comisiei pentru Petiții a
Parlamentului European, în cadrul
ședinței din 15 iulie. Iată soluțiile propuse, cu această ocazie:

Adriana Mureșan, șofer profesionist și fondator
al grupului „Voluntari în Europa”:
„Avem nevoie de protecție, ca să asigurăm livrarea hranei, a medicamentelor
sau a materiilor prime către companii și cetățeni din întreaga Europă!”

iulie 2021

• Crearea unui grup de lucru care
să includă specialiști din Parlamentul
European, Europol, lucrători în transporturi și voluntari din comunitatea șoferilor, pentru a identifica cele mai bune soluții pentru toți actorii implicați.
• Creșterea numărului de locuri de
parcare sigure în același ritm cu creșterea și dezvoltarea infrastructurii de
trafic intens. Parcările ar trebui să fie
bine iluminate, iar accesul să fie restricționat pentru celelalte vehicule, în
spațiile destinate camioanelor.
• Finanțare europeană pentru dezvoltarea unei aplicații mobile care să
notifice situații critice și să trimită un
identificator de locație autorităților.
Aceste fonduri ar trebui, de asemenea, să vizeze cursuri de limbi străine
pentru operatorii de servicii care lucrează la 112, precum si utilizarea corectă a coordonatelor GPS. Independent de problemele de siguranță ale
șoferilor de camioane, este indicat ca
vorbitul fluent a cel puțin două limbi
europene să fie un criteriu obligatoriu
în procesul de selecție pentru angajații
care lucrează pentru liniile de urgență
și autoritățile locale.

ACTUALITATE

ce privește transportatorii, în primul
rând (și cel mai important) trebuie să
le pese cu adevărat de șoferi. De aici
pornește totul. Trebuie să conștientizeze importanța lor, să îi respecte și
să le pese în mod autentic de siguranța acestora, să înțeleagă riscurile
cărora li se supun și să facă tot posibilul să-i protejeze. Regulile și bunele
practici se modifică, dar valorile rămân.”, a continuat el.

Chiar
și o singură viață
irosită este mult
prea mult!...
... Infractorii sunt înarmați și periculoși. Iar șoferii de camioane sunt
vulnerabili și se simt lăsați singuri.
Asociația „Voluntari în Europa” a
generat petiția online „Opriți asasinatele șoferilor în parcări!”, susținută de
peste 26.000 de cetățeni europeni.
Petiția a fost redactată după incidentul
tragic din mai 2021, când șoferul de
TIR Mihai Spătaru a fost înjunghiat
mortal, pe teritoriul Franței, pentru că
a avut curajul să verifice, în miez de
noapte, integritatea cargo a camionului, deși oprise într-o parcare dotată
cu camere de supraveghere.
Puteți semna în continuare petiția
accesând pagina de Facebook sau
grupul „Voluntari în Europa”.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro
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SECURITATE

Camioanele care
se apără singure
Securitatea devine din ce în ce mai importantă, pe măsură
ce infractorii, inclusiv grupările de crimă organizată,
se concentrează din ce în ce mai mult pe transporturi și logistică.
TAPA EMEA, în cadrul buletinului său informativ, Vigilant, prezintă
câteva aspecte în privința modului în care securitatea predictivă
îi ajută pe manageri să scadă riscurile unui atac.

M

ii de senzori și camere de
luat vederi sunt instalate în
depozite și pe camioane,
pentru monitorizarea incintelor, rampelor, ușilor și porților de acces sau a
zonelor exterioare, inclusiv cu opțiunea de mărire, pentru a citi un număr
de înmatriculare și de la o distanță de
200 m. Pe parcursul nopții, cu ajutorul
unor camere sofisticate, cu infraroșu.
Verificăm ușile camioanelor în timpul
cursei, cabina, le cerem șoferilor să
tasteze un cod de acces atunci când
se așază la volan, pornim și oprim
motorul de la distanță sau stabilim
proceduri ad-hoc, atunci când există
suspiciuni că șoferul se află în primejdie. Și, în unele cazuri, inclusiv „accesăm” cabina și înregistrăm tot ceea
ce se întâmplă la bord.
Aceste soluții tehnologice sunt administrate de către „îngerii păzitori”
din camerele de control, pentru a verifica alertele transmise de sistem. Fiecare eveniment neprevăzut trebuie
verificat, la fel fiecare raport – chiar
dacă în 99% dintre cazuri sunt alerte
care sunt rapid declasificate ca periculoase, uneori acestea dezvăluie și
câte o tentativă de efracție sau furt
asupra vehiculului sau încărcăturii.

Paza bună...
Dar de ce să aplici astfel de măsuri
care par, la prima vedere, exagerate?
Este extrem de important să intervenim ÎNAINTE ca evenimentele nedorite să se producă, prevenirea unui
atac având valoare triplă:
• la nivel de asigurări – elimină sau
reduce controversele, atunci când este
simplu de dovedit că firma de transport
a implementat toate măsurile de protecție activă sau pasivă, chiar și dincolo de prevederile contractuale
• în ceea ce privește serviciile –
deoarece clientul și vede marfa protejată
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• în ceea ce privește imaginea –
furturile având un efect negativ direct
asupra unui operator logistic, din cauza dispariției bunurilor, și indirect, din
cauza pierderii încrederii clienților.

Istoria securității
A fost o dată ca niciodată o zonă
de securitate acoperită prin intermediul
paznicilor, alarmelor telefonice, aproape în totalitate delegată către ființele
umane, care pot fi supuse greșelii. În
ultimii zece ani, securitatea a ajuns la
deplină maturitate, în special datorită
disponibilității tehnologiilor care permit
monitorizarea a sute de camioane,
zeci de mii de metri pătrați de amplasamente și mii de angajați direcți sau
indirecți.
Securitatea activă, care monitorizează și controlează, este din ce în
ce mai importantă: infractorii sunt bine
pregătiți din punct de vedere tehnic și
au resurse economice semnificative.
Grupările de crimă organizată
au identificat transportul
ca veriga slabă
a lanțului de aprovizionare.
În camerele de control, scopurile
ar trebui să fie garantarea siguranței
șoferului și protecția bunurilor. În eventualitatea unui atac, șoferii ar trebui
instruiți să nu se expună și trebuie să
aibă siguranța că cineva veghează
asupra lor. Pentru ca totul să decurgă
corect, trebuie planificate și monitorizate în timp real rutele, viteza, opririle,
deschiderile ușilor și urcările-coborârile din camion.
Este cunoscut faptul că, utilizând un
aparat de bruiaj cât un pachet de țigări,
putem tăia comunicarea dintre vehicul
și camera de control, acesta fiind „ultimul răcnet” de tehnologie folosită de
infractori. Aceste produse sunt disponibile la liber, fiind utilizate legal pen-

tru a proteja comunicarea din birouri,
conferințe și ședințe. Dar, în cazul unei
utilizări ilegale, le permit criminalilor să
izoleze un vehicul, lăsându-l fără GPS,
alarme, comunicații mobile etc.
Astfel, conflictul devine super-tehnologizat și „băieții buni” ar trebui să
atragă de partea lor furnizori de tehnologie și de servicii prin satelit. Primul
indiciu că un vehicul este atacat este
dispariția acestuia din sistemele de monitorizare și poziționare. De asemenea, trebuie avute în vedere stabilirea
unor parole, cuvinte codificate și verificări suplimentare ale comportamentului
anormal, care ar putea convinge camera de control să apeleze poliția.

Vehiculul se autodiagnostichează
în timpul unul atac
Deci, noile principii de apărare tind
să așeze în prim plan tehnologia: vehiculul însuși se auto-diagnostichează
în timpul unul atac. Aparatele de bruiaj
îl fac invizibil pentru camera de control,
șoferul probabil că este amenințat,
astfel că vehiculul este cel care trebuie
să identifice o situație periculoasă și
să acționeze independent tehnologiile
instalate pentru protecție. Strategia
este de a muta inteligența reactivă din
camera de control, pe camion.
Prima reacție este de a face camionul de neaccesat (dar în condiții
sigure), cu proceduri și tehnologii care
opresc motorul și îl împiedică să pornească la prima oprire.
Principalul obiectiv al hoților
este să fure încărcătura, nu
camionul. Dacă împiedicăm
vehiculul să își continue
drumul, dacă oprim în locuri
neprevăzute, creștem nivelul
de risc perceput de către
infractori și există o șansă
importantă să renunțe.
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Asedierea fortului
Dar, chiar dacă transportul este cel
mai expus front, depozitele reprezintă, la rândul lor, o țintă atractivă. Dar
apărarea unui sit este mai simplă, fiind
vorba despre o clădire. Aici, pot fi implementate mai multe instrumente, atât
active, cât și pasive, care pot transforma un depozit într-un adevărat fort.
Deci, nu numai sisteme de protecție externă (garduri, ziduri, uși cu alarmă, bariere și paznici), ci și senzori și
camere, care ne permit să mergem
mai departe decât standardele impuse
de cei mai exigenți clienți. Acestea
sunt de natură să urmărească orice
încercare de efracție, prin interceptarea atacatorilor când se află încă în
afara perimetrului.

Cel mai periculos
comportament
Toate situațiile trebuie să fie monitorizate. În orice caz, este deschisă
o procedură de verificare, încercând
să prevadă orice tip de atac, de la clasica „gaură în zid”, până la acces de
pe acoperiș sau la deschiderea ușilor
în timpul verificării camionului. Este
un joc continuu, imaginația infractorilor
necunoscând limite. Cel mai periculos
comportament? Furtul de tip „hit-andrun”, în care hoțul acționează foarte

rapid, intră, ia ce poate și pleacă repede. În aceste cazuri, totul depinde
de viteza cu care sunt activate procedurile de securitate și de rezistența
barierelor fizice care trebuie implementate pentru întârzierea încercărilor
de efracție.
sursa: Vigilant, iunie
Francesco Giannini,
manager general Multiprotexion
traducerea și adaptarea:
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

PUBLICITATE
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Dar chiar dacă încărcătura este în
mâinile infractorilor, nu trebuie să îi
lăsăm să doarmă liniștiți. Astfel, este
o idee să ascundem o „casetă reactivă” între bunurile transportate, care
poate, de exemplu, să pornească temporar pentru a transmite poziția la fiecare 2 ore. Dacă este pornită tot
timpul, este posibil să nu mai fie la fel
de eficientă. Astfel, cresc șansele recuperării mărfii.

VIO TRANSGRUP

PRO MEMORIA

File de istorie
Apărută în anul 2000, compania Vio Transgrup a cunoscut
o dezvoltare constantă, țintind, încă de la început, segmentele
de nișă – specializare pe țările din zona balcanică
și transport frigorific.

D

upă o dezvoltare constantă,
în 2014, flota era compusă
din peste 40 de camioane și
Vio Transgrup (VTG) era prima companie de transport cu capital românesc care obținuse certificarea TAPA
TSR 1 pentru transportul mărfurilor cu
valoare ridicată.
Un an mai târziu, VTG câștiga concursul Romanian Transport Company
of the Year (RTCY), impresionând juriul prin stabilitatea afacerii, prin reformele pe care le implementa pentru
creșterea puterii organizaționale și, nu
în ultimul rând, prin viziunea ambițioasă și, totodată, coerentă legată de viitor. De altfel, Viorel Angelescu, directorul general și proprietarul companiei
a primit, la aceeași ediție a RTCY, și
Premiul pentru Management.
În 2018, progresele aduse de punerea la punct a unei structuri manageriale bine conturate sunt evidente
– firma gestiona aproximativ 200 de
camioane, 50 fiind deținute de VTG și
cifra de afaceri urca la peste 26 de milioane de euro.
Pandemia nu a afectat performanțele companiei, care a și-a continuat
creșterea în ritm accelerat – a atins o
flotă proprie de 100 de camioane,
peste 180 de angajați și cifra de afaceri a depășit 33 de milioane de euro.
La începutul acestui an, VTG a
fost achiziționată de International
Alexander Holding – probabil cea mai
spectaculoasă tranzacție din sectorul
transporturi de pe piața românească
de după 1989.
În luna iunie 2021, fondatorul Vio
Transgrup a încetat din viață. Dumnezeu să-l odihnească în pace pe Viorel
Angelescu!
Iată câteva dintre momentele marcante în evoluția companiei, surprinse

Viorel Agelescu
(mijloc) a primit, în
2015, trofeul Romanian
Transport Company of
the Year, câștigat de
Vio Transgrup

în paginile revistei ZIUA CARGO de-a
lungul anilor.

septembrie 2014
Specializare pentru
stabilitate
Specializare pe transportul frigorific și pe cel de valori și, în același
timp, specializare geografică pe țările
din zona balcanică, în special Grecia
– acestea sunt ingredientele strategiei
Vio Transgrup.
„TAPA TSR 1 este cel mai înalt nivel de securitate pentru transportul ru-

tier de marfă, Vio Trans fiind singura
companie din Europa de Est cu această certificare”, a precizat directorul general Vio Transgrup.

noiembrie 2014
Stabilitate și
inițiativă
Surpriza acestei ediții a RTCY a
reprezentat-o Vio Transgrup, o companie mai puțin cunoscută, dar care
și-a etalat meritele incontestabile.
Obținerea locului trei în cadrul
competiției vine ca urmare a dezvol-

„Să ai idei de business este extrem
de ușor și cu toții avem zeci de
astfel de idei zilnic. Provocarea
apare atunci când încerci să
materializezi aceste idei, iar
adevăratele dificultăți le întâmpini
atunci când realizezi că o anumită
idee este viabilă și încerci să
inspiri echipa pe care intenționezi
să o implici în noul proiect.”
– Viorel Angelescu
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„Un lucru este cert: putem crea
schimbări, ne putem adapta la ele,
sau ne putem împotrivi lor, dar,
oricare ar fi opțiunea pe care o
alegem, schimbarea se va
întâmpla.” – Viorel Angelescu

iulie 2018
Conducerea Vio Transgrup a decis
relativ recent să intre pe piața serviciilor logistice, ca o dezvoltare normală
a unei activități de transport de succes.
„În accepțiunea noastră, industria
de transport din România a parcurs,
în ultimii 4-5 ani, o perioadă de mutații,
reașezări și ajustări, generate de procesul de reformă, care urmărește crearea și fundamentarea unei piețe similare celor din țările membre UE”,
ne-a explicat Viorel Angelescu.

tării corecte și, totodată, plină de curaj
a companiei.
Transport frigorific, transport de valori și obținerea, în premieră pentru un
transportator din Estul Europei, a certificatului TAPA TSR 1, axarea pe transporturi în zona țărilor balcanice... Vio Transgrup este o companie de transport care
nu a uitat să investească în modernizare.
Juriul a decis să acorde companiei
și Premiul pentru Stabilitate Financiară.

iunie 2019
Accent pe strategie

septembrie 2015
Curajul de a deschide
drumuri
Compania Vio Transgrup se afirmă,
în primul rând, prin curajul de a porni la
drum pe „poteci” mai puțin străbătute de
cărăușii români, prin a-și asuma responsabilități nu lipsite de riscuri, dar care
conduc la un grad înalt de specializare.
Iar rezultatele sunt pe măsură.
„Sunt un om care trăiește din
provocare și mare parte din succesul
pe care l-a avut Vio Transgrup s-a
datorat faptului că alături de mine au
venit și alți oameni, care au crezut că
se pot face lucruri mărețe doar cu o
doză de curaj și cu un foarte mare
grad de implicare.” – Viorel Angelescu.

noiembrie 2015
Cărți bine jucate
Vio Transgrup a câștigat concursul
Romanian Transport Company of the
Year 2015.
Compania și-a adjudecat, de asemenea, Premiul pentru Popularitate, în timp
„Angajații rar așteaptă
transparență deplină, însă își
doresc să fie tratați cu sinceritate
și respect, motiv pentru care lipsa
comunicării poate costa firma.”
– Viorel Angelescu

iulie 2021
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serviciile noastre și să ne facă remarcați”, a declarat Viorel Angelescu.

ce directorul general, Viorel Angelescu,
a primit Premiul pentru Management.
Compania dâmbovițeană a reușit
să impresioneze juriul prin rezultatele
tot mai bune, prin reformele pe care
le implementează pentru creșterea
puterii organizaționale și, nu în ultimul
rând, prin viziunea ambițioasă și, totodată, coerentă, legată de viitor.

ianuarie 2018
Receptivi
la schimbare
Pentru Vio Transgrup, drumul de
la o firmă mică, de familie, către o
companie cu structură bine definită și
viziune strategică de dezvoltare a
trecut printr-un punct de reconfigurare.
„Mă consider 100% antreprenor,
însă nu pot fi sigur în legătură cu calitățile mele de manager. Momentul
de cotitură a apărut în 2010, când am
realizat că avem nevoie de ceva mai
mult. Era cazul să renunțăm la abordarea empirică, haiducească, pe care o
avusesem până atunci și să scoatem
în față oameni care să știe să vândă

Accesarea noilor segmente de
piață a adus și importante schimbări
interne. Practic, s-a făcut trecerea de
la compania în care deciziile erau luate
aproape în exclusivitate de patron,
către compania care funcționează pe
bază de reguli și sisteme.
„În spirit de glumă, finalizarea
procesului de transformare m-a făcut
să pot alege mult mai ușor între telefoanele mobile, atunci când vine momentul să cumpăr unul nou. Acum
bateria mă ține și câte două zile, indiferent de modelul ales”, a explicat
Viorel Angelescu.

februarie 2021
International
Alexander Holding,
proprietar oficial
al Vio Transgrup
Grupul IAH a obținut acordul de
la Consiliul Concurenței și a devenit
oficial proprietar al Vio Transgrup, la
finalul anului 2020.
Vio Transgrup va continua să funcționeze ca entitate distinctă în cadrul holdingului, păstrându-și, totodată, numele.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

„Sentimental, am rămas 100%
implicat în firmă, însă, din 2017,
a devenit evident că lucrurile pot
funcționa și fără mine. S-a creat un
grup de manageri care au câștigat
respectul celorlalți colegi. Este
rezultatul măsurilor implementate
în ultimii ani.” – Viorel Angelescu

....................................................................................................................................................
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CAMIOANE ȘI SERVICII

LANSARE IVECO ÎN ROMÂNIA
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Noul T-WAY oferă
soluția pentru
off-road extrem
Lansarea celui mai nou camion off-road, conceput pentru cele mai
dure misiuni în condiții extreme, IVECO T-WAY, a avut loc în cadrul
unor evenimente organizate la Cariera Morlaca (jud. Cluj), Cariera
Pârâul Cailor (Pojorâta, jud. Suceava) și TRQZ Lake (jud. Ilfov),
pe parcursul lunii iunie. Cele trei evenimente au adunat peste
250 de participanți, care au avut ocazia să testeze calitățile
vehiculului în cadrul unei experiențe de drive-test, pe teren solicitant.

I

VECO T-WAY a fost conceput
pentru a oferi cea mai bună performanță din clasa din care face
parte, pentru orice aplicație off-road.
Preia de la predecesorii săi robustețea
legendară a șasiului, cu o grosime de
10 mm și rezistență torsională superioară, în segmentul său, de 177 kNm.
Axa frontală oferă o capacitate maximă de până la 9 tone. Reducția în butuc pe puntea spate reprezintă o dotare standard, fiind gândită pentru a
maximiza motricitatea și performanța.

Noua suspensie a tandemului spate
optimizează greutatea vehiculului și
îmbunătățește performanța off-road,
având o gardă la sol mai mare și permițând un unghi de degajare mai bun.
IVECO T-WAY permite echiparea
cu o gamă foarte largă de PTO (prize
de putere) și asigură performanțele
necesare prin intermediul motorizării
fiabile și eficiente IVECO Cursor 13
(13 litri), cu versiuni de până la 510
CP – depășind vechiul TRAKKER cu
10 CP. Pentru configurații unde masa

proprie e definitorie, este, de asemenea, disponibil un motor Cursor 9.
Camioanele demo care au făcut
cunoștință cu publicul din România
au fost încărcate, pentru a-și demonstra eficiența în condiții reale de operare. Pentru teste, au fost alese configurații cu cutii manuale de viteze,
pentru ca șoferii să se poată convinge
de aptitudinile reale ale acestor vehicule de categorie grea.
Sunt disponibile, de asemenea, și
cutii automatizate de viteze HI-TRONIX,
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București:
o experiență
cât se poate de dură
Dorind să demonstreze de ce a
ales, pentru noua gamă, titulatura de
„T de la Tare”, organizatorii i-au provocat pe participanți să „trateze cât
mai dur” modelul T-WAY. Astfel, evenimentul de la București a fost cel mai
solicitant pentru cele două camioane
demo din toate cele trei locații alese;
traseul de testare, de aproximativ 1,5
km, a fost realizat de la zero, personalizat de către IVECO România prin
replicarea celor mai dificile și solicitante condiții off-road pentru camioanele
de construcții.
Traseul a inclus o secțiune cu
denivelări foarte accentuate, atacate
de către noul T-WAY cu treapta I de
viteză, la ralanti; acest lucru a pus în
valoare atât puterea și cuplul impresionant al noilor camioane, cât și garda la sol îmbunătățită, pe de o parte,
precum și confortul noii cabine, pe de
altă parte, șoferul și însoțitorul său
simțind mult mai puțin vibrațiile și rigiditatea la care s-ar fi așteptat de la un
vehicul clasic off-road. A urmat o rampă cu înclinare de aproximativ 30 grade, în vârful căreia axa frontală a
camioanelor s-a ridicat de pe sol, sec-
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țiune care a demonstrat forța de tracțiune, stabilitatea și eficiența noului TWAY, la volanul căruia te poți simți
întotdeauna în siguranță. Au urmat o
porțiune inundată, pe parcursul căreia
garda la sol și-a arătat din nou adevărata valoare, precum și secțiuni cu
înclinări laterale substanțiale. Cei
prezenți au constatat faptul că nimic
din dificultatea traseului nu s-a resimțit
ca un stres asupra șoferului sau a
pasagerului – stabilitatea, siguranța,
nivelul de confort la bord și manevrabilitatea noilor camioane sunt comparabile cu cele ale unui autoturism de
teren de ultimă generație.

Urmașul lui
TRAKKER... dar mai
mult decât atât
Diferențele majore față de modelul
anterior se resimt încă din clipa în care
te așezi la volan. Noul T-WAY este
mult mai ușor manevrabil decât predecesorul său, modelul TRAKKER, și
oferă o poziție de conducere îmbunătățită. Volanul a fost complet modificat,
este multifuncțional și dispune, acum,
de o bază plată unică, pentru a se potrivi oricărui gabarit al șoferului. Vehiculele testate au fost echipate cu cutii
de viteze manuale ZF, cu 16+2 trepte.
Cabina este complet reproiectată,
iar noul model este mai ușor cu 500
kg față de predecesorul său, ceea ce
a generat un câștig corespunzător în
ceea ce privește sarcina utilă și kilogramele facturate. O altă diferență față

de TRAKKER este faptul că noul
T-WAY este echipat cu frâne disc și
pe puntea spate, iar instalația electrică
este alcătuită din bucle independente,
pentru a facilita intervențiile în atelier.
Nu în ultimul rând, trebuie menționat
designul complet nou al cabinei, îmbinând aerodinamicitatea și funcționalitatea cu renumitul stil italian.
Vehiculul este proiectat pentru a
oferi protecție maximă, dispunând de
sisteme de siguranță care depășesc
cu mult cerințele omologării de tip.
Noul sistem de frânare EBS este
dotare standard, iar frânele cu disc
sunt disponibile pe modelele PWD
(tracțiune parțială) și noile ADAS (Sisteme de Asistență Avansată pentru
Șoferi) sunt disponibile pentru întreaga
gamă.
IVECO T-WAY are cea mai bună
conectivitate în clasa sa, fiind un punct
de reper al gamei WAY, prin Connectivity Box standard. Sistemul de conectivitate oferă telediagnosticare și mentenanță predictivă. Acesta le permite
managerilor de flote să monitorizeze
de la distanță performanța fiecărui vehicul, în orice moment, pentru un maximum de eficiență. Portofoliul serviciilor de conectivitate IVECO ON, aflat
în continuă extindere, se concentrează
pe maximizarea productivității clienților
și pe durabilitatea vehiculului, precum
și pe minimizarea timpilor neplanificați
de imobilizare a camionului.
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cu 12 și 16 trepte, care sunt, acum,
echipate cu noi funcții, special concepute pentru mobilitate off-road. Pentru
secțiunile on-road ale misiunii de
transport, sistemul IVECO HI-CRUISE
îmbunătățește și mai mult eficiența
transmisiei. Acesta include schimbarea predictivă a treptelor de viteză,
control predictiv al vitezei de croazieră
și o funcție eco-roll, care folosește
inerția vehiculului atunci când acesta
coboară o pantă. Cu acești noi algoritmi, HI-TRONIX asigură strategia
perfectă de schimbare a vitezelor
pentru orice aplicație.
Cele două camioane testate în
România au fost echipate cu motor
Cursor 13, care dezvoltă o putere de
450 CP și un cuplu de 2.200 Nm la
870 rpm.

adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Noul eAcros a
„primit curent”
Luna iunie a adus o premieră mondială. eActros este camionul
electric destinat transportului greu, alimentat de un pachet
de baterii cu capacitatea de 420 kWh, cu o autonomie estimată
de până la 400 km.

N

oul eActros propune o dinamică interesantă și impresionantă a camionului și confort
ridicat, datorită punții cu două motoare
electrice puternice.
După ce Mercedes-Benz Trucks
a prezentat conceptul camionului de
distribuție grea pentru zonele urbane
la târgul de vehicule comerciale din
Hanovra IAA 2016, a început testarea
practică a zece prototipuri eActros, în
cooperare cu clienții din Germania și
alte țări europene, în 2018. Obiectivul
„eActros Innovation Fleet” a fost lansarea pe piață a unui eActros pregătit
pentru producția în serie.

„Magia” din spate
În „inima” tehnologică a eActros,
se află sistemul de propulsie cu două
motoare electrice integrate, cuplate la
o transmisie cu două trepte. Ambele
motoare asigură un confort impresionant la rulare și o dinamică excelentă
a vehiculului. Datorită acționării electrice silențioase și fără emisii, camionul
poate fi utilizat și pentru livrări pe timp
de noapte, dar și pentru intrarea în
interiorul orașelor cu interdicții pentru
vehiculele diesel. În funcție de versiune, eActros se alimentează cu energie
din trei sau patru baterii, fiecare cu o

Andreas von Wallfeld,
șef de vânzări
și marketing
Mercedes-Benz
Trucks:
„Dezvoltarea modelului eActros s-a
concentrat pe parteneriatul cu clienții.
Tot ceea ce am învățat din proiectul
Innovation Fleet este acum
încorporat în modelul de serie.
Comparativ cu prototipurile, mai
multe caracteristici precum
autonomia, puterea de acționare și
siguranța au fost considerabil
îmbunătățite, la modelul de serie.”
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„Trebuie să recunoaștem că transportul este o parte a problemei în ceea ce
privește schimbările climatice. În același timp, putem și vom face din asta o
soluție. Începem cu eActros, care a parcurs peste jumătate de milion de kilometri
pe drumurile publice. eActros și serviciile sale conexe sunt un pas important
pentru Mercedes-Benz Trucks și pentru clienții noștri către un transport neutru
în materie de CO2!”

capacitate de aproximativ 105 kWh.
Datorită unei capacități maxime de
420 kWh, o autonomie de până la 400
de kilometri este realistă. Atunci când
sunt conectate la o stație de încărcare
obișnuită de 400A DC, cei trei acumulatori au nevoie de puțin mai mult de
1 oră pentru a se încărca de la 20, la
80%. „Astfel, eActros este perfect
echipat pentru operațiunile sale zilnice
în transportul de distribuție, în ceea ce
privește disponibilitatea și performanța”, a spus Andreas von Wallfeld, șef
de marketing, vânzări și servicii la
Mercedes-Benz Trucks.

Electromobilitate
și siguranță
Pentru a ajuta companiile de transport ce trec la electromobilitate,
Mercedes-Benz Trucks a încorporat
camionul eActros într-un pachet de
servicii integrate, ce include consultanță și produse de service, pentru înființarea unei infrastructuri de încărcare,
cea mai bună utilizare posibilă a ve-

hiculului și optimizarea costurilor
totale. În plus, camionul electric are un
grad ridicat de digitalizare și conectivitate.
Acest lucru se aplică și în ceea ce
privește siguranța camionului. Cea
mai recentă generație a modelului
Actros cu motor diesel termic este,
deja, o demonstrație impresionantă a
standardului de siguranță care este
posibil astăzi pe drumuri și a ceea ce
face Mercedes-Benz Trucks pentru
a-și urmări viziunea „zero accidente
rutiere”. Cu eActros, producătorul german nu asigură doar siguranța activă,
prin sisteme disponibile în echiparea
standard, precum MirrorCam, Sideguard Assist S1R sau a cincea generație de Active Brake Assist (ABA 5)
cu detectare a pietonilor, dar urmărește și provocările asociate vehiculelor
electrice și sistemelor lor de înaltă tensiune.
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Karin Rådström, membră a consiliului
de administrație al Daimler Truck AG
și responsabilă pentru Mercedes-Benz Trucks:

Producție
Debutul producției modelului de
serie eActros va fi în toamna lui 2021,
iar de fabricarea acestuia va fi responsabilă cea mai mare fabrică de asamblare a camioanelor Mercedes-Benz
Trucks, aflată la Wörth am Rhein, în
Germania. În ultimele luni, s-au făcut
pregătiri intense pentru noile procese
de producție, inclusiv construirea unei
noi linii de asamblare. În faza inițială,
modelul de serie eActros va fi disponibil în Germania, Austria, Elveția,
Italia, Spania, Franța, Țările de Jos,
Belgia, Marea Britanie, Danemarca,
Norvegia și Suedia. Disponibilitatea
pe celelalte piețe urmează să fie anunțată ulterior.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Premiera mondială
online a gamelor
T, C, K Evolution
Renault Trucks a prezentat actualizările gamelor sale T, T High,
C și K în cadrul unui eveniment digital, pe 8 iulie 2021.
Acesta a reprezentat o ocazie unică de a descoperi schimbările
majore aduse vehiculelor în ceea ce privește productivitatea
clienților, precum și din punctul de vedere al confortului pentru
șofer și al siguranței.

D

upă dezvăluirea noilor game
T, T High, C și K într-o manieră fără precedent, în cadrul
jocului video Euro Trucks Simulator 2,
Renault Trucks și-a invitat audiența la
un eveniment digital pentru prezentarea fizică a evoluției camioanelor
sale.
Participanții au făcut cunoștință cu
noile vehicule și cu serviciile asociate
printr-un număr de prezentări, inclusiv
susținute de către Bruno Blin, președintele Renault Trucks, și de către
Florence Simonet, vicepreședinte pentru servicii post-vânzare. Paul Daintree,
directorul de design al Renault Trucks,
a deschis porțile emblematicului centru
„Design Hall” și a prezentat upgradeurile realizate atât la interiorul, cât și
la exteriorul cabinei.

Design Saga
Echipele de la Renault Trucks Halle
du Design, conduse de către Paul
Daintree, lucrează la evoluția gamelor
T, T High, C și K încă din 2018. O refle-
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xie dezvoltată în colaborare strânsă cu
parteneri din rândul clienților.
„Este crucial pentru designeri să
așeze utilizatorul final în centrul concepției și al deciziilor lor”, a explicat
Paul Daintree, director de design la
Renault Trucks, în cadrul evenimentului online. „Am organizat sesiuni cooperative cu clienții noștri în studioul
de design și am vizitat parcări și depozite ale clienților, pentru a ne întâlni
cu cărăușii și cu șoferii, pentru a le înțelege necesitățile și a le răspunde.”
Această muncă de teren a echipelor
de design, alături de informațiile colectate din rețeaua de dealeri și de experiența inginerilor Renault Trucks, au
format baza schimbărilor aduse vehiculelor în ceea ce privește stilul și confortul.

Un exterior îndrăzneț
și stilat
„Partea frontală a vehiculului a fost
redesenată, pentru a oferi mai mult
spațiu clientului pentru picturi și ele-

mente grafice personalizate,” a subliniat
Paul Daintree. Luminile frontale au fost
înnoite total, folosind tehnologia LED,
care nu numai are avantajul unei mai
bune iluminări, ci le și permite designerilor să reducă înălțimea unității farurilor
și să plaseze mai multe elemente pe
o suprafață mai mică. Deasupra farurilor, a fost adăugat un deflector. „Proporțiile părții din față au fost complet
modificate – camionul are o prezență
mai pregnantă, mai multă atitudine și
este imediat recognoscibil.”
Grila frontală a fost, la rândul său,
reproiectată, pentru a crea un look
mai sofisticat și un aspect de autoturism. Funcția de rabatare, prin care
grila poate fi transformată în scaun
sau treaptă, a fost menținută, datorită
popularității ei în rândul șoferilor.
În fine, dimensiunile logo-ului
Renault Trucks pe grila frontală au
fost crescute. „Avem un camion extraordinar și suntem foarte mândri de
noul lui designul, așa că de ce să nu
arătăm asta?” a explicat directorul de
design al Renault Trucks.

...................................................................................................................................................... iulie 2021

Enes Bolat,
câștigătorul
concursului de
design Renault
Trucks

Un interior
confortabil și practic
La interior, focalizarea este pe confortul șoferului. „În termenii confortului în
conducere, una dintre cerințele clienților noștri a fost să aibă o poziție la conducere similară cu cea a unui autoturism,” a continuat Paul Daintree. Noile
Renault Trucks T, T High, C și K au un
volan ajustabil pe trei axe, cu un buton
care se poate opera cu piciorul, și un
sistem de pornire fără cheie. Aceste aspecte facilitează adaptarea poziției șoferilor la forma corpului și la preferințele lor.
Îmbunătățiri au fost făcute și la nivelul confortului vieții la bord. „Am decis să îmbunătățim confortul patului
de bază, crescând grosimea și densitatea saltelei și dublând numărul de
arcuri.” Pentru confort optim, a fost
adăugat și un topper.
Designerii Renault Trucks au creat,
de asemenea, spații de depozitare
mai mari și au adăugat spații speciale
pentru telefoane sau tablete, cu puncte de încărcare USB în apropiere.
Spațiile de depozitare care nu sunt vizibile includ un nou sertar care permite
transportul în siguranță a unui carnet
A4 sau a unei tablete.

În fine, pentru o atmosferă perfect
relaxantă la bord, materialele și culorile au fost schimbate, pentru îndulcirea contrastelor și pentru relaxarea
ochilor șoferilor, care suferă o presiune
considerabilă în timpul condusului.
„Deși scaunele noastre actuale sunt
foarte apreciate, am profitat de această oportunitate pentru a actualiza materialele, în special prin înlocuirea
scaunului integral din piele cu material
textil gofrat. Ca și în cazul exteriorului,
suntem mândri să fim Renault Trucks,
astfel că logo-ul are un loc de onoare
pe scaune” a conchis Paul Daintree.

Cine a câștigat
competiția
de design?
În cadrul unei sesiuni organizate,
în cadrul evenimentului, pe contul de
Twitch al SCS Software, editorul jocului Euro Trucks Simulator 2, în cadrul
căruia a avut loc inedita dezvăluire a
noilor game, în luna aprilie, Renault
Trucks a anunțat câștigătorul competiției internaționale de design lansate
cu ocazia respectivă. Acesta este
Enes Bolat, un student turc în vârstă
de 18 ani, jucător pasionat al Euro

Trucks Simulator 2, cu peste 2.000
de ore jucate.
Dar tânărul turc nu plănuiește să
devină șofer de camion, ci să urmeze
o carieră în IT. Enes Bolat și-a creat
propriul design folosind software-uri
de procesare imagini. „Pentru a produce acest design, m-am inspirat din
lumea mașinilor de raliu. Am creat un
template folosind un software dedicat,
apoi l-am modelat și l-am transferat în
joc,” a explicat tânărul, care a petrecut
două săptămâni proiectându-și camionul Renault Trucks T High în 3D.
În designul său, Enes Bolat a folosit trei culori principale, roșu, negru și
nuanțe de gri. De asemenea, el a accentuat designul farurilor prin adăugarea de dungi roșii. Ca referință la mașinile de raliu, o bandă în carouri înconjoară
cabina, iar logo-ul mărcii completează
modelul în partea frontală a camionului.
Pe laterale, un model de linii negre sporește efectul de viteză și îi conferă
vehiculului, numit „Renault Trucks
Diamond Evolution”, un aspect suplu.
„Desigur, eram familiarizat cu
Renault Trucks din Euro Trucks Simulator 2, dar interesul meu față de marcă a crescut după lansarea noilor modele” a continuat Enes Bolat. „Mi-a
plăcut instantaneu estetica modelelor
T și T High Evolution, în special noul
design al farurilor. Discursul directorului de design al Renault Trucks m-a
motivat să iau parte la competiție.”
Dar tânărul student nu și-a imaginat
că va câștiga primul loc. „Este incredibil să câștig o competiție internațională în acest joc de care m-am bucurat atâția ani și să îmi văd designul în
mod oficial inclus în joc.”
În timpul evenimentului organizat
de către Renault Trucks și SCS Software pe contul de Twitch al editorului,
Enes Bolat a avut, de asemenea, plăcerea de a-și descoperi designul pe
un camion Renault Trucks T High real.
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Paul Daintree,
director de design
Renault Trucks

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Volvo Trucks dezvăluie
tehnologia camioanelor
electrice grele
Volvo Trucks este pe deplin pregătit să realizeze o trecere rapidă
la un transport mai sustenabil și o accelerare importantă
în procesul de electrificare a transportului rutier greu, cu
vehiculele sale electrice Volvo FH, FM și FMX, recent lansate.
Tehnologia avansată bazată pe platforme comune le face extrem
de potrivite pentru o gamă largă de sarcini de transport,
permițând multor companii de transport să se angajeze mai ușor
în noua tendință de electrificare.

O

dată cu începerea vânzărilor
a trei noi camioane complet
electrice – FH, FM și FMX –
Volvo Trucks poate oferi, acum, clienților o întreagă gamă compusă din șase
modele de camioane electrificate. Producția noilor camioane electrice va
începe în a doua jumătate a anului
2022 cu autotractoarele, urmată de
autoșasiuri, la începutul anului 2023.
Noile camioane grele pentru segmentele de transport regional și construcții au o greutate totală combinată
(GCW) de până la 44 de tone și sunt
disponibile în două înălțimi de șasiu,
cu ampatamente de la 3.800 la 6.700
mm și o varietate de configurații cu
două, trei sau patru punți.

„Construite pe aceeași platformă
de mare succes ca și versiunile lor diesel sau cu gaz, noile noastre camioane
electrice oferă o flexibilitate mare și au
capacitatea de a satisface o varietate
foarte mare de nevoi de transport”, comentează Jonas Odermalm, vicepreședinte pentru managementul produselor de electromobilitate la Volvo Trucks.

Trei variante
de motoare
Trei motoare electrice sunt cuplate
la bine-cunoscutul sistem automatizat
produs de Volvo Trucks, I-Shift, care
dispune de o nouă și unică strategie de
schimbare a vitezelor, concepută pentru

motoarele electrice. Împreună, motoarele și cutia de viteze I-Shift formează un
ansamblu propulsor electric robust, care
oferă o manevrabilitate fără precedent,
cu eficiență ridicată – cu o putere
electrică combinată de 666 CP și un
cuplu de până la 28.000 Nm.
„Deoarece camionul pornește întotdeauna cu cea mai înaltă treaptă de
viteză posibilă, sunt obținute mereu
eficiența energetică și economia de
combustibil, datorită scăderii schimbărilor de trepte de viteză. În același
timp, treptele inferioare sunt, desigur,
disponibile pentru drumuri abrupte sau
în situații de pornire care necesită un
cuplu și un control suplimentar”, explică Jonas Odermalm.
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Oferta de vehicule electrice Volvo Trucks
pentru Europa
• Volvo FH Electric, pentru transport regional și interurban
• Volvo FM Electric, un camion versatil pentru transporturi locale grele
și distribuție regională
• Volvo FMX Electric, pentru transport mai ușor și mai silențios în construcții
• Volvo FE Electric, pentru distribuția locală și urbană, transportul deșeurilor
• Volvo FL Electric, pentru distribuția locală și locală.

Baterii cu densitate
mare de energie
Bateriile de tracțiune cu densitate
mare de energie utilizează cea mai
recentă generație de tehnologie cu
celule litiu-ion și vor fi asamblate într-o
fabrică de producție Volvo. Un camion
electric cu șase baterii electrice, ce
însumează o capacitate nominală de
540 kWh, dispune de o autonomie de
până la 300 km. Autonomia reală
poate varia în funcție de mulți factori,
precum viteza de conducere, utilizarea
pilotului automat, specificațiile vehiculului, sarcina vehiculului, topografia
traseului, experiența șoferului, întreținerea vehiculului și condițiile meteorologice.

Încărcare flexibilă
și rapidă
Camioanele oferă două moduri de
încărcare: curent alternativ de până la
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43 kW, care
este ideal pentru încărcarea
peste noapte,
sau o încărcare curent continuu mult mai
rapidă, de până la 250 kW.
Acest lucru este foarte util atunci
când se lucrează în două schimburi,
sau dacă trebuie să încărcați vehiculul
în timpul unei pauze de masă, pentru
a adăuga autonomie suplimentară. Cu
un încărcător de curent continuu de
250 kW, este posibil să încărcați până
la 80% din capacitatea bateriei, în mai
puțin de 90 de minute. Timpii de încărcare pot varia în funcție de temperatura
exterioară, tipul de echipament de
încărcare, specificațiile camionului,
temperatura actuală a bateriei, starea
bateriei și nivelurile de putere ale
bateriei înainte de încărcare.

O lină tranziție
pentru transportatori
către e-mobilitate
Alături de camioanele electrice,
Volvo Trucks oferă, de asemenea, un
pachet complet de servicii, întreținere
și soluții de finanțare, concepute spe-

cial
pentru
transportatori,
pentru a sprijini trecerea lor mai
ușoară și mai rapidă la transportul
electrificat.
„Pentru transportatori, este important ca trecerea la camioanele electrice să se facă treptat, într-un mod ușor
și lin. Vor avea o flotă mixtă, cu propulsii diferite, timp de mulți ani și vor putea
folosi în continuare sisteme precum
Dynafleet, precum și același furnizor
de servicii pentru toate camioanele lor
Volvo. Lanțul cinematic poate diferi,
dar restul este foarte asemănător, ceea
ce face ca trecerea la camioanele
electrice să fie logică și fără probleme”,
conchide Jonas Odermalm.

CAMIOANE ȘI SERVICII

În privința prizelor de putere, PTO,
există trei opțiuni pentru a satisface
nevoile clientului: una electrică (40
kW), una electromecanică (70 kW) și
o cutie de viteze montată (150 kW).

adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Camion Fest 2021,
ediția de vară
Cefin Trucks a organizat o nouă ediție a Camion Fest, întâlnirea
devenită tradițională a celor interesați de oferte speciale de
achiziție și trade-in a vehiculelor comerciale rulate. Totodată,
a fost anunțată și dezvoltarea unei noi divizii de camioane
Ford Trucks rulate.

O

dată cu vremea frumoasă și
cu debutul Campionatului European de Fotbal, Euro 2020,
Cefin a deschis porțile locației din
Chiajna, din spatele sediului central,
pentru desfășurarea ediției de vară a
târgului de vehicule comerciale secondhand. Evenimentul, organizat de Cefin
Trucks în fiecare primăvară și toamnă,
a devenit, deja, locul tradițional de întâlnire al specialiștilor din piața vehiculelor
comerciale rulate. Conectarea cu emoțiile fotbalistice s-a făcut prin amenajarea unui teren de fotbal de dimensiuni
reduse, unde participanții s-au putut
întrece în diferite probe de tehnică și
precizie de lovire a mingii, desfășurate
sub îndrumarea fostului fotbalist Augustin Călin (ex-Universitatea Craiova,
Steaua, Dinamo).

Ofertă generoasă
de vehicule
Pe lângă atmosfera festivă, vizitatorii târgului au găsit aici peste 100
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Paul Drăniceanu,
director Divizia
Camioane Rulate
Cefin Trucks:
„În pofida problemelor generate de
pandemie, flotele și-au desfășurat
activitatea neobosit, traversând
frontierele. Acum, însă, pe fondul
incertitudinii economice, a devenit
absolut necesar să-și eficientizeze
atât timpul, cât și resursele.”

de camioane rulate multibrand și multe
oferte speciale. Mai precis, au fost
expuse autotractoare, semiremorci,
autobasculante, autobetoniere și utilaje de construcții.
Activitatea Diviziei Camioane Rulate Cefin Trucks integrează servicii
de achiziții, trade-in și vânzarea de
camioane și semiremorci rulate aparținând tuturor mărcilor. De asemenea,
oferă consultanță în finanțarea achiziției beneficiind de parteneriate de

tradiție cu societățile de leasing din
România.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

În decembrie 2016, Cefin Trucks
a fost numit unicul importator
și distribuitor în România al
Ford Trucks și, din mai 2017,
a început activitatea din acest
nou rol.
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Centura Bacău,
deschisă integral
circulației
Centura orașului Bacău, din care aproape jumătate reprezintă o mică
porțiune din viitoarea Autostradă a Moldovei (A7) – cel mai mare
proiect propus pentru finanțare prin PNRR – a fost recepționată
pentru a fi dată integral în circulație.

E

ste vorba despre ultimii 3,2 km
de șosea care mai rămăseseră de finalizat, între DN2 Nord
și DN15, după inaugurarea, în decembrie 2020, a secțiunii de 20,3 km, care
include porțiunea de autostradă.
„Mă bucur să văd că lucrările la
sectorul 2 – ultimul dintre cele trei ale
proiectului – au fost terminate. Constructorul a solicitat Companiei de drumuri să organizeze recepția lucrărilor,
astfel că, în perioada imediat următoare, vom da în folosință integral această
variantă de ocolire”, a anunțat ministrul
Transporturilor, Cătălin Drulă.

3 secțiuni
Centura Bacău are o lungime de
30,8 km, dintre care 16,2 km sunt la
profil de autostradă. „Este formată din
3 secțiuni: prima, între DN2 Sud și
DN2 Nord (20,3 km, în care este inclus
tronsonul de autostradă), dată în trafic
în decembrie anul trecut; a doua, între

DN2 Nord și DN15 (3,2 km) – deschisă la începutul lunii iulie anul acesta;
a treia, între DN2 Sud și DN11 (7,3
km), inaugurată în septembrie 2020”,
a precizat Cătălin Drulă.

A7 va continua spre
Suceava și Siret
„Mă voi asigura că A7 continuă
spre Suceava și Siret și că vom reuși
finalizarea proiectării și atragerea finanțării europene, prin Programul
Operațional Transport (2021-2027),
pentru cele două tronsoane de nord.
(…) Moldova s-a săturat să fie ignorată. Are nevoie ca de aer de autostrăzi, de căi ferate modernizate, de
o rețea civilizată de drumuri sigure,
care nu doar să țină pasul cu dezvoltarea zonelor urbane mari, precum
Iașiul, ci și să «tragă în sus», echitabil
și uniform, toate regiunile ei. Asta am
promis și asta vom livra”, a dat asigurări ministrul Cătălin Drulă.

A10: nodul Sebeș,
aproape gata
Lucrările la lotul 2 al Autostrăzii
Sebeș-Turda se află în grafic, pentru
a fi deschis circulației în această toamnă, iar nodul rutier de la Sebeș, care
face legătura între A10, DN1 și A1, va
fi gata în luna iulie, potrivit ministrului.
„Am obținut promisiunea fermă a
constructorului că, în toamnă, lotul va
fi gata și că pe întreaga A10 se va putea circula, în acest an. În plus, antreprenorul a finalizat soluția tehnică de
remediere a alunecării de teren care
a creat probleme la km 19 și s-a apucat de implementarea ei. Pe tronson,
se aștern zilnic circa 2.000 de tone
de asfalt. Așadar, sper să încheiem
odată acest proiect mult întârziat, demarat în 2014 și care ar fi trebuit să
fie gata în 2016, și să putem circula
în sfârșit pe autostrada care face legătura între două coridoare principale, A1
Sibiu-Deva-Timișoara-Arad și A3 Mureș-Cluj-Oradea. Conform promisiunii
constructorului, nodul rutier de la Sebeș va fi gata în luna iulie. Aici, va fi
o finalizare a nodului în două etape.
În prima fază, pe 15 iulie, vor fi terminate bretelele dinspre Deva, iar, la
final de iulie, cele dinspre Sibiu”, a
precizat Cătălin Drulă, după o inspecție pe șantier.

Șantier deblocat,
la Centura Timișoara
Sud
Lucrările la varianta de ocolire Timișoara Sud au fost deblocate, odată
cu emiterea autorizației de construire
pentru suprafețele de teren suplimentare. „Acest lucru era necesar și esențial pentru realizarea soluțiilor tehnice
la intersecțiile modificate și pentru
relocarea unor utilități, spre exemplu”,
a arătat ministrul, cu precizarea că
așteaptă ca antreprenorul să mărească mobilizarea pe șantier, astfel încât
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Cătălin Drulă,
ministrul
Transporturilor:

să finalizeze lucrările în cursul anului
viitor.
În prezent, stadiul fizic este de
peste 30%. Se lucrează la structuri,
decopertări, terasamente, relocări de
utilități. „În privința intersecției cu
Drumul Boilor, soluția tehnică a fost
aprobată de Compania de drumuri și
am primit undă verde pentru includerea acesteia în contract”, a spus
Cătălin Drulă.
Cei 25 de kilometri ai Centurii
Timișoara Sud cuprind 5 intersecții, 3
noduri rutiere, 3 poduri, 7 pasaje și 2
parcări de scurtă durată.

Autorizații pentru
lotul 3 A0 București
Sud și A3 MihăieștiZimbor
CNAIR a emis, la începutul lunii
iulie, autorizațiile de construire pentru
lotul 3 (între DN6 Bragadiru și A1) al
Autostrăzii de Centură a Bucureștiului
(A0), semi-inelul sudic, și pentru tronsonul Mihăiești-Zimbor al Autostrăzii
Transilvania, primul din județul Sălaj.
„Două dintr-o lovitură; două proiecte
care, odată finalizate, vor fi mană cerească pentru zona metropolitană a
Bucureștiului și inima Ardealului. În
primul rând, pentru semi-inelul sudic
al A0, compania elenă care lucrează
aici a făcut deja activități de pregătire
a terenului (marcarea șantierului, drumuri de acces, arheologie, defrișare,
deminare). Voi urmări îndeaproape
lucrările și voi face tot ce-mi stă în putere ca proiectul să rămână în grafic.
Nu mai accept întârzieri, cum s-a întâmplat cu finalizarea peste termenul
contractual a proiectului tehnic”, a precizat ministrul Transporturilor.
Tronsonul va cuprinde nouă pasaje și patru poduri, un nod rutier la
intersecția cu A1, o parcare de scurtă
durată și un spațiu de servicii – ambele
în oglindă. Conform contractului, lotul
3, de 18 km, va fi finalizat în 2023 –
an în care este programată deschiderea circulației pe întreaga secțiune de
sud a A0.
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Cât despre cei 13 km ai secțiunii
din Autostrada Transilvania, aici se
vor construi: un nod rutier la Zimbor,
11 poduri (2,2 km lungime totală), 21
de podețe și o parcare de scurtă durată (de-o parte și de alta a drumului).
„Acest lot a fost licitat «la pachet» cu
unul învecinat, aflat deja în execuție:
Nădășelu-Mihăiești, unde am fost în
vizită acum două săptămâni. Sunt
mulțumit de cum avansează lucrările,
iar constructorul român e mobilizat
foarte bine în teren. Cu bani din
PNRR, între Nădășelu și Poarta Sălajului (42 km, proiecte de 2 miliarde de
lei), vrem să terminăm lucrările, până
în 2023”, a explicat Cătălin Drulă.

Câștigător la licitația
pentru lotul 3
A0 București Nord
Între timp, CNAIR a desemnat câștigătorul pentru proiectarea și execuția
lotului 3, de 8,6 km, al Autostrăzii de
Centură (A0) București Nord, în urma
reevaluării ofertelor, conform deciziilor
CNSC și Curții de Apel București. Este
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„Avem promisiunea că va fi
scurtată perioada de proiectare,
astfel încât, la începutul sezonului
de lucru 2022, să înceapă
șantierul. Vom analiza, de
asemenea, dacă nodul cu DN1
(proiectat în studiul de fezabilitate
datând din 2008) se poate
redesena, astfel încât să permită
relații mai eficiente de intrare și
ieșire din autostradă”.

vorba despre compania turcă IC
IÇTAȘ INȘAAT SANAYI VE TICARET,
iar oferta are prețul de 413,7 milioane
de lei, fără TVA.
Această porțiune din semi-inelul
nordic este situată între localitățile
Afumați și Pantelimon (km 39-46,7)
din sectorul de nord (de 52,8 km) al
viitoarei Autostrăzi de Centură (A0),
care va avea, în total, 100,9 km. În
cadrul contractului, antreprenorul va
realiza mai multe lucrări de artă, incluzând 7 pasaje, două dintre acestea cu lungimi de 318,3 și respectiv
466,5 m.
„Sper ca această licitație să nu fie
din nou contestată, astfel încât să putem semna cât mai rapid contractul.
La fel ca în cazul proiectelor similare,
vom discuta cu antreprenorul să urgenteze proiectarea. Pe lotul adiacent,
4 (lung de 5 km, între Pantelimon și
A2), constructorul se mișcă bine cu
proiectarea, iar execuția lucrărilor va
începe la toamnă. Același antreprenor
lucrează la proiectare și execuție pe
lotul 2 al A0 Nord (19 km, între DN1
Corbeanca și DN2 Afumați). În prima
parte a anului viitor, începe aici șantierul de execuție a lucrărilor. Planul
anunțat rămâne în picioare: pe semiinelul sudic al A0 vom putea circula
din 2023, iar pe cei circa 100 km ai
întregii autostrăzi de centură, în 2024”,
a anunțat Cătălin Drulă.
Durata contractelor pentru loturile
2 și 3 este de 30 de luni (12 luni proiectare și 18 luni execuția lucrărilor),
iar garanția lucrărilor este de 10 ani.
Pe lotul 2 vor fi construite 2 noduri rutiere și 10 poduri și pasaje.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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Evoload

40

– un proiect „smart”
Apariția unei noi burse destinate transportului de marfă
se încadrează în tendința acestei perioade – dezvoltarea de soluții
„smart”, care să asigure precizia și viteza tot mai necesare în piață.

E

voload, proiect dezvoltat de
către un antreprenor român,
se dorește a fi un pas înainte
către o piață mai transparentă, în care
cererea și oferta se întâlnesc în contextul tehnologiei actuale.
„Am dorit să fac o schimbare, pentru că, în postura de expeditor, m-am
lovit de o serie de probleme care puteau fi evitate – modul de trimitere a
ofertei, comunicarea cu transportatorii... Am realizat un altfel de bursă”,
a precizat Răzvan Popa, dezvoltator
bursa Evoload.
Platforma Evoload reprezintă o
bursă care oferă, totodată, soluții de
management, cu informații suficiente
pentru a permite utilizatorilor confortul
de a nu fi obligați să lucreze în paralel
și cu alte aplicații, dar, în același timp,
într-o formă destul de simplă pentru
a fi ușor de utilizat.

„Cine sună primul”
vs. „cea mai bună
ofertă”
Atrage atenția modul în care expeditorul primește ofertele pentru mărfurile postate.
„Am lucrat ca dispecer privat și mi-a
plăcut foarte mult această meserie. Însă
un aspect care m-a frustrat foarte mult
a fost cel legat de trimiterea ofertei.

Sunam și era permanent ton ocupat.
Când, în final, răspundea cineva, cursa
fusese deja dată. Chiar și în cazul unor
relații strânse cu respectivul expeditor,
care, în mod sigur, mi-ar fi dat mie cursa
pe baza istoricului colaborării, ajungeam
prea târziu. O bursă ar trebui să permită
expeditorului să selecteze oferta cea
mai bună, și nu doar cea mai rapidă.
Practic, până acum, cel care posta
marfa nu avea acces, în mod real, la
toată oferta. Abia dacă accesa 10% din
ofertă. Prin sistemul de ofertare asigurat
de Evoload, toate ofertele pot fi vizualizate de către expeditor”, a precizat
Răzvan Popa.
Transportatorul transmite, prin platformă, oferta de tarif, momentul în
care poate ajunge la încărcare și momentul estimat al descărcării. De asemenea, transportatorul poate transmite și un mesaj.
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Răzvan Popa, dezvoltator bursa Evoload:

Răzvan Popa

Expeditorul poate vizualiza ofertele
primite în forma dorită.
Atunci când depistează o ofertă interesantă, expeditorul dă click pe profilul
transportatorului și verifică datele legale,
inclusiv datele fiscale, așa cum apar la
ANAF. Este vizualizat numărul de
transporturi realizate, recenziile cu notele primite, parcul auto pe care îl are...
La apăsarea butonului „atribuie”,
expeditorul primește automat datele
necesare realizării comenzii de transport – nume șofer, număr de înmatriculare și număr de telefon.
Comanda este trimisă transportatorului, care o semnează și, ulterior,
expeditorul poate da „start transport”.
Din acest moment, expeditorul va
primi statusuri pe care transportatorul
le poate transmite cu un simplu click,
prin selectarea dintr-o listă predefinită.
„Încurajăm, astfel, comunicarea facilă
între transportator și expeditor și reducerea apelurilor telefonice. Transportatorii
vor scăpa, astfel, de telefoanele (uneori
deranjante) ale expeditorului. Platforma
asigură o bună transparență a curselor,
pe diferitele etape ale acesteia, pentru
toate părțile implicate. Poate nu vor
dispărea de tot, dar oricum apelurile
telefonice se vor reduce semnificativ”, a
explicat Răzvan Popa.
Alături de selectarea acțiunii, se
înregistrează ora și data la care a fost
selectat respectivul status – de exemplu „plecat spre încărcare”, alături de
dată și oră, sau „ajuns la încărcare” etc.
„La încărcare, transportatorii au, în
general, nevoie de o referință, pe care
expeditorii nu o oferă inițial, la postarea
comenzii. Tocmai de aceea, am realizat
un buton special «cerere referință»,
pentru a evita discuțiile telefonice. Expeditorul primește notificare cu roșu și
poate transmite, cu un singur click, referința în timp real și transportul continuă”, a completat Răzvan Popa.
„Întârziere” sau „aștept la descărcare” sunt, de asemenea, aspecte
care pot fi selectate și transmise către
expeditor, în timp real.
„În curând vom lansa și o aplicație
pentru mobil, pentru monitorizarea pozi-
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ției autovehiculului, pe durata cursei. Mai
exact, dezvoltăm două aplicații – una
pentru utilizarea facilă a platformei
Evoload pe telefonul mobil și, cea de-a
doua, aplicația Evoload Driver, care va
permite transmiterea statusurilor de către
șofer și localizarea (bineînțeles, cu
permisiunea conducătorului auto)”, a
declarat dezvoltatorul platformei Evoload.
„După terminarea transportului,
expeditorul primește un formular de
recenzie – se poate completa pe loc,
sau se poate amâna completarea
(pentru a aștepta verificarea mărfii și
ok-ul de la clientul final). Și recenzia are
texte predefinite, fiind acordate, de asemenea, stele. Expeditorul poate scrie
și propriul text, care, înainte de postare,
va fi verificată de colegii noștri.”
Practic, conceptul te duce cu gândul la platformele dedicate zonei de
retail, unde poți compara toate ofertele
cu ușurință și, totodată, ai acces la
comentariile altor utilizatori.

Amănunte practice
pentru transportatori
„Avem, la ora actuală, în platformă,
peste 90 de firme de expediție și peste
1.500 de firme de transport. Se postează marfă zilnic, aproximativ 200 de
oferte, și creștem de la zi la zi. Iar sistemul de management este cel care
convinge, pentru că datele sunt salvate, pentru a fi disponibile ambelor
părți”, a spus Răzvan Popa.
Transportatorul odată înscris pe
platformă își salvează parcul auto –
tipul mașinii, număr înmatriculare, nume șofer și număr de telefon al acestuia. Alte detalii tehnice sunt opționale.
Bineînțeles, toate aceste date pot fi
modificate de transportator oricând.
„Firma de transport poate să urmărească cu ușurință cursele disponibile
„Mulți clienți apelau la
intermediari, din cauza numărului
mare de telefoane pe care îl
implică transportul. Pur și simplu,
nu erau dispuși să își bată capul
cu transportatorii. Evoload
ușurează mult acest proces și îi
încurajează să utilizeze în mod
direct platforma. Prin Evoload, poți
vizualiza toate ofertele și poți
contacta doar transportatorii care
te interesează.” – Răzvan Popa

și poate inclusiv să treacă o cursă la
«favorite». Astfel, în cazul în care o
cursă țintită nu este acceptată, poate
ajunge rapid la alternativele deja
selectate. Dacă, între timp, un transport a fost contractat, dispare automat
din listă”, a arătat Răzvan Popa.
Transportatorii pot vizualiza inclusiv eventualele mesaje scrise de expeditor – solicitări speciale, sau alte
aspecte legate de respectiva comandă.
Odată accesat butonul „trimitere
ofertă”, sunt câteva câmpuri care trebuie completate – ofertă tarif, data și
ora încărcării, data și ora descărcării
(sau se bifează „livrare directă”). Oferta ajunge instant la expeditor. Totodată, transportatorul își poate urmări toate
ofertele făcute sub formă de tabel,
acestea putând fi modificate sau șterse.
O ofertă acceptată este însoțită
de o notificare în platformă și un email.
Un click pe notificare te duce automat
la formularul cu selectarea mașinii.
Odată selectată mașina, datele sunt
trimise automat către expeditor pentru
întocmirea comenzii de transport.
Comenzile în desfășurare pot fi
urmărite atât pe desktop, cât și pe telefonul mobil.
„Evoload este o platformă deschisă
atât pentru transporturi domestice, cât și
internaționale. Platforma este tradusă
dinamic în engleză și germană. Lucrăm
la acest proiect de doi ani, muncă susținută în care am căutat să rezolvăm și
să anticipăm toate problemele posibile.
Avem inclusiv clienți finali și modul facil
în care se utilizează platforma Evoload
îi încurajează pe unii dintre aceștia să
își caute singuri soluții de transport. De
altfel, una dintre țintele noastre este de
a aduce pe platformă clienți noi, care nu
au mai utilizat până acum burse de
transport”, a declarat Răzvan Popa.
Un proiect de viitor este crearea
unei comenzi de transport Evoload. Comanda, generată automat printr-un click
și trimisă transportatorului, va putea fi
semnată electronic și părțile implicate
vor avea garanția că respectiva comandă nu conține clauze abuzive.
Tarifele abonamentelor pentru utilizarea Evoload pleacă de la 35 de euro
pentru o lună și ajung la 269 de euro
pentru 12 luni.

PIAȚĂ ȘI COMPANII

„Evoload se dorește a fi o alternativă, cu un număr redus de companii, ținta
fiind de 5-7.000 de companii active. Ne dorim să avem aici o comunitate
verificată și aleasă.
Ne rezervăm dreptul de a refuza accesul anumitor companii care au reputația
de a crea probleme – rău platnici, utilizatori de clauze abuzive...
Avem pe piață firme serioase, care respectă industria și lucrează ca la carte,
iar acestea merită să aibă la dispoziție o platformă care să le asigure o
anumită protecție.”

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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CONSULTANȚĂ

Vreau să investesc
în transport?!
Orice perioadă de criză naște noi oportunități. Este o zicală pe care,
la rândul meu, o îmbrățișez și în care cred cu tărie. Este, într-adevăr,
nevoie și de ceva bani, pentru a pune în practică ideea pe care
o consideri oportună.

L

a începutul pandemiei COVID19, am fost martorii unui moment pe care nu mulți au avut
ocazia să-l mai trăiască, mai exact,
Europa își închidea granițele, pentru
a opri răspândirea noului virus, care
era încă necunoscut, pentru cei mai
mulți. Un singur lucru nu s-a oprit, însă, cu adevărat, și acesta a fost lanțul
de aprovizionare, fie el pentru marile
centre comerciale, fie pentru fabrici,
ca să nu mai vorbesc de e-commerce,
care a cunoscut o explozie fantastică.

Un domeniu atractiv,
dar...
Cunosc mulți amici, apropiați care,
odată ce Europa dezvolta așa numitele culoare verzi de tranzit/transport,
se gândeau ce important este, în ziua
de azi, să ai un business în acest domeniu și, fără a avea cunoștințele de
rigoare, analizau posibilitatea unei
investiții în transport.

În primul rând, ca și în oricare alt
domeniu, atunci când cineva se gândește să investească în transport, trebuie să-și facă un plan de afaceri. Pentru mulți, ar părea ceva ce nu trebuie,
în timp ce alții, fără a aduce ofense
nimănui, nu au habar ce înseamnă
acest lucru. Însă, planul de afaceri
reprezintă un fel de carte de căpătâi a
afacerii tale, unde trebuie sa știi ce vrei
și ce dorești să obții, dar, mai mult decât
atât, să ai disciplina de a respecta planul
întocmai. Știu că transportul este un
business care, la prima vedere, îți poate
aduce bani foarte mulți, însă tot la fel
de bine știu că, dacă nu ești concentrat
100% pe afacere, nu este nevoie decât
de un moment de neatenție, ca să se
ducă totul pe apa sâmbetei.

Atenție!... la...
Însă, dacă totuși te hotărăști să
investești într-un asemenea domeniu,
trebuie să ții cont de:

1. Planul de afaceri – cheia afacerii tale.
2. Ce resurse financiare posezi,
sau cât te poți întinde? Important, în
planul de afaceri, este să ai creionată
suma, pentru a cunoaște care îți vor
fi limitele ulterioare.
3. Pe ce tip de transport dorești
să te focusezi ? În funcție de asta, vei
ști cum să cheltui banii și în ce fel de
echipament este nevoie să investești.
De exemplu, dacă, după o analiză de
piață, consideri că este o oportunitate
să te concentrezi pe transport cu marfă vrac la siloz, viitoarele tale capete
tractor, semiremorci, dar și conducători
auto trebuie să fie în această direcție.
4. În funcție de mărimea companiei pe care dorești să o înființezi, ai
nevoie de multe departamente noi,
precum:
a. resurse umane
b. contabilitate
c. planificare
d. vânzări (unul din cele mai importante) etc.
e. manager de transport specializat, care să fie la curent cu trendul
din piață și care să posede o vechime
în domeniu. Mulți nu sunt dispuși să ofere sume de bani mai mari unor manageri de transport cu experiență, care le
pot dezvolta afacerea, tocmai pe considerentul că, dacă pleacă unul, vine
altul... nimic mai greșit, având în vedere
criza forței de muncă, dar și faptul că
un manager de transport capabil își va
construi echipa în așa fel încât să performeze. În ziua de azi, managerul de
transport nu este doar o persoană care
are abilități de negociere și planificare,
ci mai mult decât atât, are un nivel
foarte ridicat de inteligență emoțională,
știe să-și gestioneze echipa/echipele,
cum să le facă stabile și să performeze.
Un deziderat de neatins pentru unii,
dar atins deja de alții.
5. Personalul ce urmează să-l angajezi, atât prin viitoarele departamente cât și pe viitoarea ta flotă de camioane.
Vrei să ai personal calificat,
sau te mulțumești să atragi
de pe piață tineri începători?
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vins un prieten, care lucrează la un
dealer de camioane, sau te informezi
puțin?
Managerul de transport bine
pregătit ar trebui să știe
ce trebuie cumpărat
și să te sfătuiască...

O analiză cu niște experți în domeniu este necesar a fi făcută, iar sfaturile furnizate de aceștia ar trebui

CONSULTANȚĂ

Sfaturile
profesioniștilor
trebuie acceptate

Alexandru BORZA
manager flotă
borza.alex@gmail.com

PUBLICITATE

Aceștia din urmă nu vor putea ajuta la o creștere sănătoasă a afacerii,
dacă nu vor avea în jurul lor piloni de
bază importanți, sau adevărați mentori, care să participe la dezvoltarea
lor. În ceea ce privește șoferii, vei dori
să plătești la nivelul de jos, sau mergi
pe ceva stabil și predictibil, unde conducătorul auto să știe în permanență
care îi este venitul? Astfel, ai și o minimă siguranță că nu îți vor pleca, iar
rulajul de șoferi nu va fi atât de mare
încât să ajungi, la un moment dat, să
spui „Gata, vând tot!”.
Am trecut partea cu resursa umană doar pe acest loc 5, însă ea trebuie
pusă în față, având în vedere că, fără
ea, degeaba există partea financiară,
pentru că banii vor fi irosiți în multe
greșeli, în loc să fie folosiți în dezvoltarea companiei.
6. Ce resurse informatice dorești
să folosești? Vrei să folosești Microsoft
Excel, sau soluții integrate, unde totul
se face automat, iar rapoartele, KPIurile se generează obiectiv? Crezi că
o soluție ieftină îți va fi de folos?! Indiferent dacă dorești să achiziționezi
1, 5 sau 100 de camioane, trebuie să
ai soluția IT pregătită.

...doar de aceea îi asiguri mediul
de muncă profesionist, pentru a-i asculta și sfaturile.
8. Externalizezi reparațiile sau ai
de gând să am propriul garaj? Într-un
articol anterior, am menționat avantaje
și dezavantaje, pe această direcție.
9. Consumul de carburant va fi
pentru tine o sarcină pe care să o monitorizezi atent? Bineînțeles, având în
vedere că reprezintă circa 35-50% din
costurile totale pe care le deții.

primite și acceptate. Observ, destul
de des, în România, faptul că mulți
oameni potenți financiar angajează
experți în jurul lor, însă tot ei sunt cei
care iau deciziile, spunând că, pe banii
lor, este normal ca decizia să le aparțină. NU! Dacă îți angajezi profesioniști, manageri de transport, mergi pe
mâna lor, iar, dacă lucrurile nu funcționează, sunt responsabili să le remedieze, pentru că de aceea le-ai încredințat afacerea. Încă nu observ acest
tip de gândire matură în piață, cel puțin
în România, iar dictonul „eu decid
totul” este omniprezent.
Sigur, mai sus am creionat doar
niște idei/principii care pot sta la baza
unei companii de transport sănătoase
și care se pot discuta și dezvolta. Important este ca persoanele care posedă resursa financiară și nu au experiența domeniului să facă studiile
necesare, dar și să se asocieze cu
oameni competenți care au knowhow-ul de partea lor.

Câștigă, în ziua de azi,
acela care este organizat,
disciplinat și structurat,
iar partea informatică
te poate ajuta în acest sens.
Vei avea nevoie să știi, în permanență, care este costul tău de producție per kilometru, unde te situezi,
pentru a ști ce preturi de transport să
soliciți. Dacă participi la o licitație, cum
vei ști care este prețul corect, dacă tu
nu știi care îți sunt costurile?! Da, mulți
vor spune că „fișierul meu magic de
Excel mă ajută și mă ține la curent”.
Dar...
7. Flota ce o dorești achiziționată.
Vei opta pentru leasing, sau ai resursă
financiară disponibilă? Vrei să iei un
brand anume, pentru că așa te-a con-
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ANTICORUPȚIE

ACTUALITATE

Infracțiuni „surprinse”!
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Poate nu știați că polițiștii din întreaga țară au fost dotați
cu înregistratoare audio-video portabile, de tip Body Worn Camera,
care sunt utilizate în exercitarea atribuțiilor de serviciu referitoare
la activitățile de prevenire, depistare, investigare sau urmărire
penală a infracțiunilor sau executării pedepselor, prevenire și
combatere a altor fapte ilegale, precum și de menținere a ordinii
și siguranței publice.

U

tilizarea înregistratoarelor vizează următoarele categorii
de intervenții și acțiuni:
a) legitimarea persoanelor
b) conducerea persoanelor la sediul poliției
c) utilizarea forței și a mijloacelor
de constrângere și de protecție din
dotare
d) punerea în executare a mandatelor emise de organele judiciare
competente, potrivit legii
e) efectuarea controlului corporal
al persoanei legitimate și, după caz,
al bagajelor sau vehiculului utilizat de
aceasta
f) oprirea și controlul vehiculelor
și ocupanților acestora
g) constatarea infracțiunilor și contravențiilor, precum și aplicarea măsurilor legale corespunzătoare
h) înlăturarea pericolelor care amenință ordinea publică sau siguranța
persoanelor, respectiv la:
• salvarea vieții sau integrității corporale a unei persoane, dacă există
indicii că, într-o locuință sau într-un
spațiu delimitat ce aparține ori este
folosit de o persoană fizică sau juridică, este o persoană aflată în pericol
• prevenirea răspândirii unei epidemii, dacă există indicii că, într-o locuință sau într-un spațiu delimitat ce
aparține ori este folosit de o persoană
fizică sau juridică, este o persoană
decedată
• prinderea autorului unei infracțiuni flagrante, comisă prin folosirea
unei arme ori substanțe explozive,
narcotice sau paralizante, prin violență, ori de către o persoană mascată,
deghizată sau travestită, dacă există
indicii că acesta se află într-o locuință
sau într-un spațiu delimitat ce aparține
ori este folosit de o persoană fizică
sau juridică
• prinderea autorului unor acte de
terorism, dacă există indicii că acesta
se află într-o locuință sau într-un spațiu
delimitat ce aparține ori este folosit
de o persoană fizică sau juridică
• intervenții la apelurile de urgență
transmise prin SNUAU 112 sau orice
alt mijloc electronic de comunicare

• asigurarea primelor măsuri la locul producerii unui eveniment sau al
săvârșirii unei infracțiuni.
Sigur știți că body cam-urile filmează inclusiv momentele în care nu
poți rezista tentației și, deși ai greșit,
oferi mită polițistului, pentru a scăpa
de răspundere. Acest sistem portabil
de înregistrare audio-video asigură
materialul probator pentru infracțiunile
constatate de polițiști, fiind o probă
obiectivă, atât în dovedirea modului
de acțiune a polițistului, dar și a faptelor de corupție.

Să exemplificăm
cu câteva cazuri!
• Printr-un apel la call center-ul anticorupție 0800.806.806, un agent de
poliție a semnalat faptul că un cetățean, pe care l-a oprit în trafic în timp
ce conducea un autoturism fără poliță
RCA valabilă, i-a oferit 300 de lei mită
pentru a nu lua măsurile legale. La
fața locului, polițiștii anticorupție ai Direcției Generale Anticorupție-Serviciul
Județean Anticorupție Olt au constatat
infracțiunea flagrantă. Au fost efectuate activități de cercetare penală și
s-au consemnat denunțurile polițiștilor
(doi polițiști și un elev aflat în stagiul
de practică) din cadrul Poliției Municipiului Slatina, fiind sesizat Parchetul

de pe lângă Tribunalul Olt, unde s-a
înregistrat dosarul penal. În administrarea probatoriului, au fost utilizate și
imaginile surprinse cu dispozitivul portabil audio-video tip „body cam”, aflat
în dotarea polițiștilor.
• Un ofițer de poliție rutieră a depistat un conducător auto în timp ce conducea, sub influența băuturilor alcoolice, un microbuz neomologat, cu 10
pasageri în interior. Momentul în care
conducător auto a dat suma de 200
de euro, cu titlu de mită, a fost filmat
cu body cam-ul ofițerului de poliție,
acesta denunțând fapta la Direcția Generală Anticorupție-Serviciul Județean
Anticorupție Vaslui, care a sesizat de
îndată Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, fiind întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii
infracțiunii de dare de mită.
• Un agent de poliție din cadrul
Poliției Municipiului Pașcani, Biroul
Rutier, a formulat un denunț la Direcția
Generală Anticorupție-Serviciul Județean Anticorupție Iași cu privire la o
faptă de dare de mită, săvârșită de
un conducător auto depistat cu nereguli în trafic. Întreaga scenă a fost filmată cu body cam-ul din dotare. Polițistul a sesizat faptul că, fiind în
exercitarea atribuțiilor de serviciu, un
conducător auto i-a oferit suma de
200 de lei, pentru a nu dispune măsurile legale cu privire la încălcarea
regimului rutier.
În situațiile de relaționare cu funcționarii publici din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne, nu uitați că înregistratoarele audio-video portabile de tip
Body Worn Camera sunt utilizate atât
pentru descurajarea săvârșirii de fapte
de corupție, cât și pentru probarea
unor infracțiuni, inclusiv cele de corupție.
Ne dorim ca, pe viitor, body cam-urile din dotarea polițiștilor să surprindă
conduitele integre ale conducătorilor
auto și ale polițiștilor.
Viorela BUCUR
comisar-șef de poliție
Direcția Generală Anticorupție
Serviciul Prevenire
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LOGISTICĂ

LINDE

Capodopere...
pentru depozit

ȘTIRI

PORTALUL myGW, LANSAT, ÎN ROMÂNIA
Logisticianul Gebrüder Weiss
a lansat, în România, portalul
myGW, destinat clienților din
toate domeniile de activitate.
Odată cu myGW, Gebrüder
Weiss asigură clienților săi
acces rapid și ușor la
serviciile companiei, în orice
moment, 24/24, 7 zile pe
săptămână. Astfel, începând
din acest moment, toate
comunicările cu furnizorul
de servicii logistice pot fi
gestionate online. Pentru
clienții companiei, myGW
înseamnă flexibilitate: toate
documentele relevante, cum
ar fi facturile sau dovezile de
livrare, sunt stocate online,

4 MILIOANE DE PALEȚI
TRANSPORTAȚI
DE PALL-EX

Pall-Ex România, lider pe piața
de transport și distribuție expres de
mărfuri paletizate, a depășit, pe 9
iulie, un prag important, atât pentru
palmaresul companiei, cât și pentru
piața națională de distribuție și
transport paletizat: 4 milioane de
paleți transportați. „Am implementat,
în România, un concept britanic, pe
care l-am adaptat la arhitectura de
business românească; aceasta,
știm cu toții, nu este una a rigorii,
dimpotrivă. Cu toate acestea, am
crescut acest business de la zero și
am atins performanța de 4 milioane
de paleți transportați anul acesta,
când împlinim 10 ani de activitate.
(...) Noul prag ne consolidează
poziția de lider al pieței de transport
și distribuție expres de mărfuri
paletizate din România și ne obligă,
în același timp, la păstrarea
acelorași standarde de calitate,
eficacitate și profesionalism în
relația cu clienții noștri”, a declarat
Cătălin Chelaru, manager comercial
Pall-Ex România. În 2020,
compania a înregistrat o serie de
recorduri, cel mai recent fiind acela
de peste 5.000 de paleți tranzitați
într-o singură noapte. În prezent,
portofoliul Pall-Ex numără peste de
16.000 de clienți dintre care, peste
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comenzile pot fi plasate
electronic, sau prețurile de
transport pot fi stabilite cu un
singur click. Un alt avantaj
decisiv este că mai mulți
reprezentanți ai unui client
Gebrüder Weiss comunică
online, prin intermediul
aceluiași instrument, și pot
monitoriza procesele în mod
transparent, în orice moment.

5.000 sunt clienți activi lunar. Rata
de livrare la timp a companiei este
de 99,39%, iar procentul de
daunalitate raportat la volumele
tranzitate este extrem de redus,
sub 0,16%.

65% DINTRE
ANGAJAȚII ROMÂNI
CONSIDERĂ
BIROUL DOAR
PARȚIAL SIGUR

Ceva mai mult de 65% dintre
angajații români consideră că biroul
lor este doar parțial sigur pentru
sănătate, iar 17,1% spun că este
prea puțin sau chiar deloc sigur în
contextul pandemiei, arată un
sondaj Genesis Property, realizat
cu 1.208 de angajați din toată țara,
în luna iunie. Numai 17,5% cred
că sediul companiei pentru care
lucrează este foarte sigur pentru
sănătate. În acest context, angajații
vor mai multe măsuri sanitare, astfel
încât clădirea unde lucrează să
devină „sănătoasă”, în perspectiva
revenirii ample la birou. Lucrul
într-un mediu neadecvat pentru
sănătate nu numai că prezintă
riscuri din perspectiva răspândirii

virusurilor și bacteriilor, dar
influențează și modul în care
angajații își desfășoară activitatea,
precum și percepția despre
biroul lor.

AMBALAJE
PERSONALIZATE
PENTRU E-COMMERCE

Packhelp (start-up polonez, locul 1
în raportul Deloitte Technology Fast
50 datorită creșterii sale de
+ 9,077% în 2020) lansează
Packhelp Studio, pe piața IMM-urilor
din România. Mișcarea strategică
este concepută să sprijine
dezvoltarea întreprinderilor mici, în
procesul de adaptare la o piață
dificilă în care colaborările sunt
esențiale, și a răspunde cererii
crescute de ambalaje din regiune.
Packhelp aduce inovație, prin
oferirea unui număr record de
cantități minime de comandă,
putând prelua comenzi de loturi
mici, de minimum 30 de articole, dar
și solicitări mai complexe.
Conectând brand-uri de orice
mărime cu furnizori de ambalaje din
toată Europa, prin intermediul unui
software inedit, editorul online
permite crearea de ambalaje
personalizate, în câteva minute, ce
sunt livrate în doar câteva zile.

SKANSKA A
INAUGURAT PISTA DE
ALERGARE „ROOFTOP”

Pe acoperișul clădirilor Campus 6.2
și 6.3 din București, Skanska a
inaugurat prima pistă de alergare
rooftop (pe acoperișul clădirii) din
România. Aceasta are o lungime de
280 de metri și este prevăzută cu
două benzi circulare, care fac ocolul
acoperișului, oferind o priveliște
360° asupra Bucureștiului. Clădirile
din Campus 6 au 11 niveluri, pista
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DIGITALIZARE
PRIN BLUE YONDER,
PENTRU GEFCO

GEFCO, expert global în
logistică integrată și lider

european în logistica auto,
a ales soluția Blue Yonder
bazată pe cloud pentru un
sistem de management al
transportului (TMS) și pentru
un sistem de gestionare a
depozitelor (WMS), prin care
să-și revoluționeze serviciul
pentru clienți și să accelereze
dezvoltarea lor.
Prin implementarea și
integrarea sistemelor
TMS și WMS
bazate pe Microsoft Azure,
de la Blue Yonder, GEFCO
își va putea transforma
operațiunile de transport,
prin gestionarea rapidă și
eficientă a proceselor de
business end-to-end de la
modelare, la planificare și
execuție. Cu TMS, se asigură
vizibilitatea, în operațiunile de
transport de intrare și de ieșire,
împreună cu instrumentele de
colaborare ale furnizorilor și
operatorilor de transport.
Cu WMS, se sporește
flexibilitatea, receptivitatea în
timp real, performanța integrală
la timp și capacitatea de a
gestiona operațiuni complexe
de depozit.

DECATHLON:
ATELIERUL REGIONAL

Decathlon a inaugurat, în depozitul
său din localitatea Ștefăneștii de Jos
(jud. Ilfov), primul și singurul Atelier
Regional din România ce aparține
unui retailer de articole sportive și
care oferă o gamă extinsă de
servicii tehnice. Sportivii sau
pasionații de sport își pot repara
diferite tipuri de echipamente
sportive, de la biciclete, schiuri,
echipamente de fitness, corturi,
până la SUP-uri sau caiace, la un
nivel înalt de tehnicitate. Atelierul are
o suprafață de aproximativ
1.000 mp și deservește toate
magazinele Decathlon din țară.
O mare parte a investiției a fost
făcută de către dezvoltatorul WDP,
Decathlon utilând cu echipamente
Atelierul, o mare parte fiind aduse
din magazinele proprii.
PUBLICITATE

ȘTIRI

aflându-se, astfel, la o înălțime de
aproximativ 42 de metri, unde
angajații pot alerga în aer liber, cu o
perspectivă panoramică a orașului.
Stratul final al pistei este realizat din
tartan, certificat de către Asociația
Internațională a Federațiilor de
Atletism, pentru utilizare în toate
competițiile atletice internaționale.
„Clădirile Skanska încurajează o
cultură a sănătății și stării de bine,
toate exprimate printr-o varietate de
elemente inovatoare”, a spus Raoul
Mihalca, project manager divizia de
dezvoltare Skanska CEE în
România.

LOGISTICĂ

LINDE MATERIAL HANDLING

Capodopere...
pentru depozit
La jumătatea lunii iulie, Linde Material Handling a organizat
un interesant eveniment online, în cadrul căruia a prezentat
avantajele noilor sale electrostivuitoare și selectoare
semiautomatizate de comenzi, pentru un viitor ecologic
al manipulării mărfurilor din depozite.

N

oile modele de electrostivuitoare Linde X20-X35, cu o
capacitate de încărcare cuprinsă între 2 și 3,5 tone, sunt primele
electrostivuitoare cu aceeași performanță și robustețe ca și antrenările
hidrostatice Linde, oferind, în același
timp, beneficii suplimentare pentru
mediu, datorită funcționării cu baterii.
Împreună cu noile electrostivuitoare
pentru utilizări standard (Linde E20E35), acestea au la bază aceeași platformă ca și stivuitoarele cu motor cu
combustie internă Linde H20-H35, lansate la sfârșitul anului 2019. Acest
lucru asigură timpi de livrare mai
scurți, opțiuni ușor disponibile și un
concept de operare aproape identic
pentru operator.

Noua ecuație: E = V
Stivuitoarele Linde din seria X20
X35 reușesc să îndeplinească standardele de performanță acolo unde
electrostivuitoarele convenționale
ajung la limitele capacității lor. Acestea
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includ, printre altele, controlul asupra
pantelor mari, atingerea unor rate de
manipulare ridicate pe termen lung și
funcționarea în condiții dificile, cu mult
praf și murdărie.
Pentru a atinge acest nivel de performanță, motoarele bazate pe tehnologia reluctanței sincrone (SRM) sunt
utilizate la ambele serii de modele.
Acest lucru îmbunătățește eficiența
motoarelor de tracțiune și a motoarelor
de ridicare cu până la 5%, oferind
eficiență sporită proporțional, la nivel
general.
În cazul utilizărilor în exterior, prezintă importanță faptul că stivuitoarele
Linde X20-X35 pot face față unor
soluri foarte denivelate, la fel ca stivuitoarele cu motor cu combustie internă.
Acest lucru este posibil datorită ampatamentului lung, anvelopelor mari și
rulmenților cu inel din elastomer, utilizați ca amortizoare pe puntea față. Acestea împiedică transmiterea către
operator a vibrațiilor și a șocurilor generate de solul denivelat, prin intermediul roților. În general, acest lucru redu-

ce solicitarea fizică, astfel încât atât
operatorul, cât și utilajul să poată oferi
un nivel ridicat de performanță de lucru, în mod constant. Unitățile complet
sigilate sau încapsulate în compartimentele pentru baterie și pentru motor
nu permit pătrunderea murdăriei și
particulelor de praf. Energia suficientă
este asigurată de sistemul litiu-ion
dezvoltat de Linde Material Handling:
constă din baterii de înaltă performanță, rezistente la șocuri, și încărcătoare
de dimensiuni diferite, toate concepute
pentru a fi excepțional de sigure.

Avantajele multiple
ale conceptului
de platformă
Dimensiunile compacte ale modelelor Linde E20-E35 și axa directoare
combinată dezvoltată de Linde Material Handling permit manevrele de
rotire cu cea mai mică rază. În plus,
se poate alege dintr-o gamă de opțiuni
de surse de alimentare: baterie plumbacid, baterie litiu-ion sau sisteme cu
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ducție, până la posibilitatea schimbării
componentelor între diferite modele
și modernizarea rapidă a stivuitoarelor
de închiriat. Toate cele trei tipuri de stivuitoare au o dispunere aproape identică a elementelor de comandă, ceea
ce înseamnă că operatorii nu simt
aproape nicio diferență când trec de
la un stivuitor la altul. Nu în ultimul
rând, opțiunile noi vor fi disponibile simultan pentru toate modelele din fiecare clasă de capacitate de încărcare.

Selectoarele
de comenzi N20 SA
și N20 C SA
Distanțele scurte de deplasare și
condus oferă economii de timp și efort
și sporesc eficiența procesului. Furnizorii de servicii logistice și lanțurile de
comerț cu amănuntul pot acum exploata acest potențial de optimizare folosind
sortatoarele de comenzi semiautomatizate Linde N20 SA și N20 C SA, împreună cu o nouă opțiune de echipamente (semiautomatizate) care oferă
două moduri de antrenare în care echipamentele urmează automat operatorul
sau se deplasează înainte. Drept urmare, angajații nu mai trebuie să efectueze
activități care nu au valoare adăugată,
iar rezultatele operațiunilor de comisionare pot crește cu până la 20%.

Însoțire și deplasare
înainte
Unul dintre cele mai frecvente procese care au loc în depozitele cu rafturi la înălțimi mari este comisionarea
pe o parte a rafturilor, în timpul căreia
un operator se deplasează de-a lungul
culoarului și înapoi. Această activitate
este susținută de funcția semiautomată „urmează-mă” a selectorului.
Dacă operatorul se oprește, utilajul se
oprește și el, permițând așezarea mărfurilor de pe raft direct pe palet. Dacă
operatorul continuă să meargă, stivuitorul continuă să se deplaseze în față.
În acest fel, operatorul merge de-a
lungul raftului și colectează marfa fără
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a fi nevoit să se întoarcă în mod constant la stația de lucru a operatorului
și să revină. Mișcarea continuă înainte
este declanșată în urma trecerii operatorului pe lângă un anumit punct al
utilajului, așa-numitul „perete virtual”.
Dacă selectorul trebuie încărcat
din ambele părți, acest lucru se poate
efectua folosind funcția „oprire și
pornire”. Echipamentul se deplasează
prin mijlocul culoarului cu o viteză constantă și este direcționat înainte de
către operator folosind telecomanda,
purtată în mod ideal pe o centură. În
același timp, operatorul merge înainte
și înapoi în spatele echipamentului
între marginile rafturilor pentru a prelua
sau așeza mărfurile – un mod de funcționare potrivit pentru utilizarea în depozite mai mici. Și în acest caz, avantajul este că operatorul nu este nevoit
să meargă înapoi către echipament
și nici să urce și coboare din acesta
în mod repetat.
Ambele funcții se bazează pe tehnologia radio în bandă ultra-largă și
pot fi setate cu precizie de centimetri.
La sfârșitul culoarului, selectorul se
oprește automat, pentru a evita coliziunile cu alte echipamente. Urcând
în selector, operatorul anulează modul
semiautomat și poate direcționa echipamentul în mod manual, către următorul culoar.
Linde Material Handling a echipat
selectoarele de comenzi N20 SA și N20
C SA cu un scaner de siguranță de
înaltă performanță, capabil să detecteze persoane și alte stivuitoare în zona
din jurul său. Montat foarte jos pe șasiu,
scanerul poate detecta și obstacole
neașteptate și, prin urmare, poate
preveni coliziunile și accidentele. Pentru
a evita deteriorarea rafturilor și pentru
a oferi operatorilor suficientă libertate
pentru a-și putea desfășura munca, utilajul menține o distanță minimă de 50
de centimetri față de rafturi, dar poate
fi poziționat și la o distanță mai mare,
la începutul culoarului, dacă se dorește.

LOGISTICĂ

pile de combustie. Bateriile existente
se pot utiliza în continuare. Este nevoie doar de un transpalet pentru a
schimba din lateral bateria.
Atât seria de electrostivuitoare, cât
și stivuitoarele cu motor cu combustie
internă din gama actuală de modele
se bazează pe același concept de
platformă. Aceasta înseamnă că operatorii beneficiază de o vizibilitate excelentă printre secțiunile catargului,
în lateral, în spate și în sus. La fel ca
și cabina de protecție împotriva intemperiilor cu uși complet vitrate, majoritatea celorlalte opțiuni ale stivuitorului
cu motor cu combustie internă sunt
disponibile și pentru electrostivuitoare.
Sistemul opțional de aer condiționat,
complet integrat, cu sistem de ventilație cu opt duze oferă răcire și încălzire puternice, pentru a asigura confortul operatorului și, prin urmare, o
productivitate ridicată în toate condițiile
ambientale, în timp ce sistemul opțional de asistență pentru operator „Linde
Motion Detection” oferă o siguranță
mai mare: senzorii înregistrează mișcarea din spatele stivuitorului și împiedică mersul înapoi dacă există persoane sau alte stivuitoare în apropiere.
Conceptul de platformă și numărul
mai mare rezultat de piese interschimbabile creează avantaje suplimentare,
variind de la asamblarea pe un transportor comun combinat, simplificând
astfel logistica și oferind o flexibilitate
mai mare în caz de fluctuații de pro-

adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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TLN „BREAKTHROUGH REQUESTED”

Studiu neerlandez
despre criminalitatea
în logistică
În luna martie, a fost publicat studiul „Breakthrough Requested”
(Solicitare de clarificări), comandat de către asociația Transport
en Logistiek Nederland (TLN) și finanțat de către Ministerul Justiției
și Securității din Țările de Jos (Olanda). Este vorba despre o evaluare
obiectivă și sinceră a situației infracțiunilor din transporturi
și logistică, iar recomandările incluse, dacă vor fi adoptate,
pot reprezenta soluții viabile și interesante pentru această problemă.

B

uletinul informativ al TAPA
EMEA, Vigilant, a prezentat
pe larg cele mai importante
aspecte incluse în acest studiu, în numărul său din luna iunie, atrăgând
atenția că nu este vorba în exclusivitate de provocările de securitate cu
care se confruntă lanțurile logistice
neerlandeze, ci că ele se pot aplica
oricărei țări cu supply chainuri dezvoltate și cu un nivel înalt de criminalitate. Cel puțin la nivel european.

Vulnerabilități
și intervenții
în transporturi
Studiul oferă informații în ceea ce
privește vulnerabilitatea la activități
infracționale în transportul rutier de
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mărfuri și măsurile publice și private
care ar trebui adoptate pentru a crește
reziliența sectorului. El se concentrează pe trei elemente: fenomene, vulnerabilități și modele de reacție.
Au fost folosite mai multe metode
de studiu. Cercetarea explorativă constă în analiza documentelor de politici
și a literaturii de specialitate. În plus,
au fost studiate surse deschise – website-uri, publicații, știri, mesaje ale șoferilor – și închise, cum ar fi dark web
sau aplicația de chat Telegram. De
asemenea, au fost realizate interviuri
cu persoane oficiale, organe ale legii,
reprezentanți ai sectorului privat, șoferi, curieri, asociații profesionale și
alți experți din sectorul transporturilor
și al infracționalității. Chiar și cu infractori experimentați.

Principala concluzie: această
anchetă în ceea ce privește
vulnerabilitățile în fața
activităților infracționale
desemnează condițiile de
muncă și presiunea
competițională drept cele mai
proeminente explicații pentru
criminalitatea din transporturi.
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În cadrul recomandărilor, se face
o distincție între:
• provocarea unei schimbări rapide
• împiedicarea infracțiunilor
• promovarea colaborării publicprivate.
Sfaturile privind împiedicarea infracțiunilor merg dincolo de strategiile
judiciare; chiar dacă și acestea sunt
necesare, trebuie găsit un bun echilibru între aplicarea legii, pe de o parte,
și înlăturarea condițiilor favorabile unor
comportamente ilegale, pe de altă
parte. În prezent, modelele de reacție
încă indică erori de sistem. Politicile,
intervențiile și colaborarea public-privată se concentrează în special pe
soluții pe termen scurt: conștientizare
și bariere. Este acordată mai puțină
atenție contracarării vulnerabilității economice.
O schimbare majoră ar trebui să
înceapă cu un simț al responsabilității
și al conștientizării faptului că această
schimbare este mai mult decât esențială. Ar fi de ajutor ca recomandările
și opțiunile să fie alocate anumitor factori implicați. Altfel, mulți vor lua la cunoștință dar nimeni nu își va asuma
responsabilitatea de a acționa. Este
demn de subliniat faptul că autoritățile
nu pot aborda subiectul securității de
unele singure, fiind necesară atât colaborarea inter-departamentală la nivel
guvernamental, cât și cea dintre domeniul public și cel privat.

Recomandări pentru
schimbare

Nu este un fenomen nou acela de
a recruta persoane sau companii în
poziții economice vulnerabile. Corupția
reprezintă o problemă reală, cu care
se luptă sectorul transporturilor. Competiția acerbă și flexibilitatea crescută
a pieței forței de muncă duc la adoptarea unei mari varietăți de strategii de
supraviețuire, care, uneori, oferă oportunități unor activități criminale. În plus,
digitalizarea și soluțiile hi-tech, precum
și accesul facil la piață al nou-veniților,
cresc presiunea în domeniul transporturilor.
În același timp, subcontractorii și
curierii par a nu beneficia de creșterea
veniturilor la nivelul companiilor de livrare, fapt care conduce la un dezechilibru accentuat. Toți acești factori
cresc vulnerabilitatea economică. Este
o spirală descendentă, iar sectorul
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pare a fi incapabil sau pare a nu dori
să îi pună capăt prin eforturi proprii.
Această concluzie nu insinuează
faptul că întregul sector este rău intenționat sau că toți șoferii sunt coruptibili.
Din contră, în ciuda vulnerabilității economice, majoritatea companiilor, șoferilor și curierilor nu are intenția să
se implice în activități infracționale.

Măsurile de
contraatac sunt mai
mult decât necesare
Este nevoie de un progres rapid,
pentru a pune capăt acestei spirale
descendente și pentru a aborda această situație, care pare blocată, pentru moment: interese, rate mici ale
profitului etc.

• Este necesară o colaborare public-privată și inter-departamentală,
deoarece provocările depășesc granițele sectorului de securitate.
• Inițierea unei mișcări ascendente,
cu noi convenții între factorii de decizie.
• Impuls pentru a calma competiția
acerbă și pentru a ameliora condițiile
de muncă, la nivel european.
• Licențierea tuturor operatorilor
de transport rutier, indiferent de masă.
• Muncă de teren de genul „șefi sub
acoperire”, pentru contracararea rupturii
dintre conducere și „lumea reală”.
• Introducerea unor soluții hi-tech
pentru îmbunătățirea rezultatelor organelor de aplicare a legii.
• Implementarea responsabilității la
nivel de supply chain, în loc de concentrarea pe simpla răspundere.
• Fond de reziliență public-privat.
• Monitorizarea transporturilor pentru „securitate și reziliență”.
sursa: Vigilant, iunie
traducerea și adaptarea:
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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ACTUALITATE

Conduită garantată.
Expediții sigure
USER a actualizat condițiile generale de transport și servicii
accesorii care stau la baza activității societăților de expediții
membre. Setul de prevederi datează din 1995, fiind generat de nevoia
unor condiții standardizate de transport și servicii conexe, ținând
cont și de practica altor țări cu activități de expediții, transport
și logistică dezvoltate.

V

ersiunea actualizată și îmbunătățită a fost aprobată cu
ocazia Adunării Generale a
membrilor Uniunii Societăților de Expediții din România (USER), care s-a
desfășurat în luna mai, iar materialul
integral poate fi citit pe site-ul organizației. Setul de condiții include prevederi valabile pentru toate modurile de
transport și servicii accesorii (rutier,
aerian, feroviar, maritim, naval, multimodal, servicii logistice, vamale etc.),
care pot fi folosite ca parte integrantă
din contractele/comenzile de expediții,
de către membrii USER.

Mai multe capitole.
Precizări
suplimentare
Concret, noua versiune cuprinde
mai multe capitole față de precedenta
și detaliază răspunderea societăților
de expediții, limitarea acestei răspunderi pentru toate modurile de transport,
obligațiile părților implicate, explicând
ce este contractul de expediții, și conține prevederi legate de asigurări.
„Neutilizarea condițiilor generale
face ca societățile de expediții să se angajeze în procese lungi și complicate
de alcătuire a unor contracte”, a declarat Marius Cae, președinte USER,
precizând că, pentru a veni în întâmMarius Cae

pinarea membrilor, Uniunea a elaborat
aceste condiții generale ținând cont de
o serie de principii.
În primul rând, industria de expediții are nevoie de norme standardizate
de expediere, transport, depozitare,
care stabilesc relațiile și responsabilitățile între partenerii din cadrul activității de expediții. În plus, existența
unor condiții reglementate facilitează
negocierea și încheierea contractelor
de transport și servicii accesorii, făcând parte integrantă din acestea.
„Condițiile generale sunt recomandate
și aplicate de organizațiile profesionale

din țări cu activități de expediții importante, ca, de altfel, și de Federația Internațională a Asociațiilor de Expediții
de Mărfuri (FIATA). Și trebuie să se
constituie în norme de aplicare ale
unor acte legislative interne și internaționale și ale unor reguli de bune
practici”, a explicat Marius Cae.
Broșura „Condițiile generale de transport și servicii ce stau la baza activității
societăților de expediții” poate fi comandată de la USER (office@user.ro).
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro

Extras: Articolul 3 – Contractul de expediție
3.1 Contractul de expediție este un contract prin care societatea de expediții
se obligă să încheie, în nume propriu și în contul clientului, un contract de
transport și/sau să îndeplinească operațiunile accesorii.
3.2 Societatea de expediții care ia asupra sa obligația executării transportului,
cu mijloace proprii sau ale altuia, în tot sau în parte, are drepturile și obligațiile
transportatorului.
3.3 În contractul de expediție, se prevăd clauze atât cu privire la transportul
propriu-zis, cât și la serviciile accesorii transportului.
3.4 Comanda de transport confirmată de societatea de expediții se consideră
contract încheiat, așa cum este prevăzut la pct. 3.1.
3.5 USER poate pune la dispoziția membrilor săi, la cerere, contracte-cadru de
expediții.
3.6 Contractul de expediții se completează cu Condițiile generale de transport și
servicii ce stau la baza activității societăților de expediții, așa cum este prevăzut
la pct.1.2.
3.7 Societățile de expediții care încheie contracte de intermediere sau de agenți,
potrivit Codului civil, vor urma normele prevăzute de acesta.
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PASAGERI

Noutățile
Daimler

ȘTIRI

FLIXBUS REIA CURSELE SPRE UNGARIA
FlixBus a reluat, de la 1 iulie,
cursele cu autocarele verzi
pentru pasagerii români spre
capitala Ungariei, Budapesta.
Sunt disponibile din București
și din peste 10 de orașe din
vestul țării, precum ClujNapoca, Brașov, Târgu Mureș,
Sibiu, Oradea, Arad sau
Timișoara. Călătorii au la
dispoziție, săptămânal, curse
de zi și de noapte. Totodată,
locuitorii din vestul țării pot
călători din nou spre Viena și
Praga. Rezervările se pot face
pe site-ul sau aplicația
FlixBus, ori din agențiile de
turism partenere. În prezent,
operatorul de servicii de
mobilitate oferă curse
internaționale directe spre

BILETE DE TREN,
DIRECT
DE PE TELEFON

14 țări din Europa, printre care
Bulgaria, Germania, Belgia,
Franța sau Italia. Destinații
europene importante, precum
Paris, München, Viena, Milano,
Bordeaux sau Lyon sunt, de
asemenea, deservite de
FlixBus care operează cea mai
lungă rețea de autocare din
Europa. Călătoriile pot fi
modificate cu până la 15
minute înainte de ora plecării.

offline: odată încărcată lista
comenzilor și vizualizat PDF-ul
biletului, aceste operațiuni pot fi
făcute și fără conexiune la
internet – spre exemplu, la
prezentarea, în tren, către
conductor, într-o zonă fără
semnal.

APLICAȚIA
24PAY, PENTRU
PLATA STB

S-a lansat aplicația mobilă
„CFR Călători mersul trenurilor
și bilete online”, disponibilă,
pentru început, pe dispozitivele
echipate cu minim Android 5.1,
urmând a fi îmbunătățită,
în funcție de feedback-ul
utilizatorilor. Funcționalități:
confirmarea email-ului direct
în aplicație; achiziționarea de
bilete standard sau dus-întors;
autentificarea automată
la accesarea funcțiilor Modifică
biletul, Renunțare la călătorie,
Factură bilet; notificări în
aplicație; prezintă schița
vagonului, cu locurile de pe
bilet, fără a mai fi necesară
căutarea în lista de la pagina
„Trenul meu”; funcționalitate
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Pasagerii ce călătoresc cu
autobuzele, troleibuzele și
tramvaiele Societății de
Transport București (STB)
beneficiază de o nouă aplicație
de plată online, 24Pay. Aceasta
permite plata călătoriei cu
smartphone-ul, prin
înregistrarea cardului bancar,
securitatea tranzacției fiind
asigurată prin tehnologia
Mastercard/Visa. „Ne dorim
implementarea unor soluții
alternative de plată, astfel încât
utilizatorii noștri să beneficieze
de modalități sigure, în orice
moment al zilei, fără a se
deplasa la centrele de vânzare.
Evoluția tehnologiei ne

deschide mai mult către inovație
și ne oferă posibilitatea de a ne
alinia noilor tendințe privind
plățile digitale”, a declarat
Adrian Criţ, directorul general
STB. Aplicația poate fi
descărcată gratuit, direct din
Google Play, App Store sau
AppGallery, sau prin scanarea
codului QR afișat în mijloacele
de transport public. Există și
alternative precum platforma de
reîncărcare online a cardului de
transport nominal, plata prin
SMS și plata cu cardul bancar
contactless direct la validator.

ȘOMAJ TEHNIC,
LA CNAB

Aproape 60% dintre angajații
Companiei Naționale
Aeroporturi București (CNAB)
au intrat, pe rând, în
șomaj tehnic, de la 1 iulie.
Consiliul de Administrație al
companiei a aprobat
implementarea acestei măsuri,
pentru o perioadă de două luni,
având în vedere
situația financiară a CNAB
și rezultatele pe primele
cinci luni ale acestui an.
„800 de angajați, din totalul de
1.370 activi, vor intra, pe rând,
în șomaj tehnic, cei mai mulți
dintre ei pentru o perioadă de
patru săptămâni, iar o parte
pentru două săptămâni.
Măsura șomajului tehnic va fi
implementată astfel încât
impactul asupra pasagerilor să
fie nesemnificativ”, a precizat
compania. În prezent, traficul
aerian de pasageri, deși în
creștere, se situează la 40%
față de nivelul din 2019.
CNAB administrează cele două
aeroporturi ale Capitalei:
„Henri Coandă” Otopeni și
„Aurel Vlaicu” Băneasa.
Compania speră să revină
pe profit în acest an,
estimând un rezultat brut
pozitiv în valoare de 207.390
de lei, după pierderile de
136,1 milioane de lei din 2020,
și vrea să atingă venituri totale
de 540,14 milioane de lei,
în acest an.
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TRENURILE
OPRESC
ȘI LA
PARC MOGOȘOAIA

BILETE ONLINE TIP
A4 RAIL TICKET

REGIO CĂLĂTORI
A RENUNȚAT
LA RUTA SPRE
AEROPORTUL
OTOPENI

CFR Călători pune la dispoziția
călătorilor care utilizează
aplicația online Cumpără bilete

iulie 2021

Operatorul privat Regio Călători
a renunțat la ruta
București Nord-Aeroportul
„Henri Coandă” și retur, de la

1 iulie, astfel că operatorul
CFR Călători a preluat 18
trenuri, iar Transferoviar Călători,
două. Operatorul național are
acum 60 de trenuri pe această
rută. Trenurile sale sunt formate
din automotoare Desiro,
cunoscute ca „Săgeata
Albastră”, dotate cu aer
condiționat. Tariful este de 4 lei,
iar CFR Călători oferă
posibilitatea de a călători
cu animale de companie.
Circulația trenurilor este
cadențată și acoperă aproape
întreaga durată a zilei, asigurând
transportul, în circa 20 de
minute, pentru traficul de călători
ocazional și de navetă.

ȘTIRI

Începând din data de 15 iulie,
toate trenurile CFR Călători
care circulă, în intervalul orar
06:00-23:00, spre/dinspre
Aeroportul Internațional „Henri
Coandă” vor avea oprire și în
punctul de oprire Parc
Mogoșoaia. Durata unei călătorii
cu trenurile de Aeroport pe
distanța București Nord-Parc
Mogoșoaia este 11 minute, iar
prețul biletului este de 4 lei.
Trenurile circulă în regim de
mers cadențat, la intervale orare
egale, oferind astfel pasagerilor
mai multă mobilitate și un
program previzibil al orelor de
plecare/sosire. Călătoria cu
trenul în zona metropolitană
a Capitalei spre/dinspre Parc
Mogoșoaia reprezintă o
alternativă verde de transport,
mai accesibilă din punct de
vedere al costurilor și mai rapidă
pentru pasageri, fie în scopuri
de business sau navetă,
fie recreaționale.

de tren online, disponibilă pe
www.cfrcalatori.ro, un nou tip
de bilet pentru traficul
internațional: A4 Rail Ticket
(A4RT), fără a mai fi
necesară tipărirea sau ridicarea
lui dintr-o stație de cale ferată.
În prima etapă, aplicația va
permite vânzarea online a
biletelor tip A4RT pentru
relațiile internaționale dintre
România-Ungaria și retur,
urmând a fi extinsă, în cursul
lunii august 2021, și pentru
relațiile internaționale dintre
România-Austria și retur și,
ulterior, către alte destinații
europene. Călătorii care
cumpără online tichetele de
călătorie tip A4RT vor primi pe
e-mail aceste bilete sub forma
unui document PDF și fie pot fi
tipărite, fie pot fi prezentate
electronic (pe telefon, tabletă
sau laptop). Prin procurarea
online a biletelor de călătorie
A4RT, pasagerii se pot
prezenta direct la tren, fără alte
formalități în stația de plecare.
Biletele A4RT sunt nominale,
iar, în tren, la verificarea
legitimațiilor de călătorie,
pasagerii trebuie să prezinte
biletul A4RT imprimat sau
electronic și documentul de
identitate (carte de identitate/
pașaport în original).
Achiziționarea online a biletelor
destinate rutelor internaționale
este posibilă de la începutul lui
2019. Pentru efectuarea
călătoriei cu alt tip de bilete
internaționale cumpărate online,
călătorul trebuie să intre în
posesia acestor documente de
transport în România, fie prin
ridicarea lor dintr-o stație CFR,
fie prin curier.

DREPTURI ÎNCĂLCATE
ÎN PANDEMIE

Curtea Europeană de Conturi
a constatat că drepturile
pasagerilor din transportul
aerian nu au fost protejate de
Comisia Europeană, în timpul
pandemiei de COVID-19.
Concret, călătorii nu au fost
informați pe deplin cu privire la
drepturile lor și, în consecință,
au pierdut bani. Zeci de
milioane de pasageri și-au
văzut planurile de călătorie
compromise, după ce,
în perioada martie 2020-martie
2021, au fost anulate circa 70%
dintre zborurile regulate,
în Uniunea Europeană.
„În perioada inițială a crizei,
numeroși pasageri nu au primit
rambursări sau nu au avut altă
opțiune decât să accepte
vouchere”, se precizează
în Raportul special 15/2021.
„În timp ce pasagerii au pierdut
bani, companiile au primit
ajutoare de stat care însumează
aproape 35 de miliarde de euro,
la nivelul UE. Ceea ce ne-a
surprins este că guvernele
statelor UE au acceptat această
situație. Mai rău, ele și-au dat
acordul, chiar dacă asta a
însemnat încălcarea legislației
europene”, a declarat
auditoarea Annemie
Turtelboom, la prezentarea
raportului.
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AUTOVEHICULE NEPOLUANTE

Pondere obligatorie în
licitație, prin ordonanță
Autoritățile și entitățile publice care achiziționează autovehicule
vor avea obligația, începând cu data de 2 august, să respecte
o pondere de unități nepoluante. Prevederea apare în Ordonanța
de Urgență 71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport
rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilități cu emisii scăzute.

P

ână la 31 decembrie 2025,
într-o primă fază, ponderea
este de 18,7% pentru vehicule
ușoare nepoluante, iar pentru vehicule
grele nepoluante este de 6%, în cazul
autoutilitarelor, și de 24% în cazul autobuzelor pentru transport persoane.
În cazul vehiculelor ușoare nepoluante, ponderea va rămâne la 18,7%,
în intervalul 1 ianuarie 2026-31 decembrie 2030, însă pentru vehiculele grele va crește la 7%, în cazul autoutilitarelor, și la 33% în cel al autobuzelor.

Pondere obligatorie
și la închiriere
sau leasing
Aceste ponderi se aplică pentru
toate tipurile de contracte de achiziții
publice, fie că vorbim despre cumpărare, închiriere sau leasing. De asemenea, OUG este obligatorie inclusiv
pentru societățile cu capital privat care
prestează servicii publice (transport
public de persoane, transport școlar,
salubritate etc.).
Actul normativ transpune în legislația națională prevederile Directivei
UE 2019/1161 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante
și eficiente din punct de vedere energetic, definește „vehiculele nepoluante” și impune ținte privind achiziția
acestora și termene clare de implementare tuturor autorităților contractante, precizează Ministerul Mediului.

„Ținte clare pentru
toate achizițiile
publice de vehicule”

Barna
Tanczos

te, iar o componentă esențială a acestui proces este decarbonizarea sectorului de transport. Și pentru că legislația
românească din acest domeniu s-a dovedit ineficientă în a stimula achizițiile
de vehicule nepoluante, în special din
fondurile publice, venim cu reglementări
noi, care impun, în premieră, ținte clare
pentru toate achizițiile publice de vehicule. Este un pas important care vine
în completarea programelor de susținere
a achizițiilor de vehicule curate, cum
este Rabla Plus, sau a programelor de
finanțare a infrastructurii de alimentare
pentru vehiculele electrice. Prin aprobarea acestei OUG, ne îndeplinim obiectivul de transpunere a directivei europene
în termenul solicitat de Comisie și venim în sprijinul cetățenilor care își doresc să trăiască în orașe fără poluare”.

Definiție
Vehiculele ușoare nepoluante sunt
definite ca mașinile sau microbuzele
ce îndeplinesc următoarele criterii:
până la 31 decembrie 2025, au canti-

tatea maximă a emisiilor de CO2 la țeava de evacuare mai mică de 50 g/km
și emisiile de poluanți în condiții reale
de conducere (RDE) mai mici de 80%;
de la 1 ianuarie 2026 – numai vehicule
cu emisii zero.
Categoria vehiculelor grele nepoluante include orice camion sau autobuz care utilizează unul dintre următorii combustibili alternativi: hidrogen,
energie electrică, gaze naturale (GPL,
GNC, GNL), biocombustibili lichizi și
combustibili sintetici.

Monitorizare CE
Instituțiile cu competențe în aplicarea OUG 71 participă la schimbul
de cunoștințe și bune practici între
statele membre, organizat de Comisia
Europeană, privind practicile pentru
promovarea achizițiilor publice/sectoriale de vehicule de transport rutier
nepoluante și eficiente din punct de
vedere energetic.
Până la 2 august 2022, Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP)
trebuie să transmită Comisiei Europene
informații preliminare despre măsurile
întreprinse de punere în aplicare a
acesteia, calendarul acțiunilor și repartizarea responsabilităților între autoritățile
competente la nivel național, iar, până
la data de 18 aprilie 2026 și, ulterior,
la fiecare 3 ani, câte un raport privind
punerea în aplicare a OUG 71.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Barna Tanczos, ministrul Mediului,
Apelor și Pădurilor: „În calitate de stat
membru al Uniunii Europene, România
și-a asumat tranziția către ecomobilitaLa data intrării în vigoare a OUG
71/2019, se abrogă Legea 37/2018
și OUG 40/2011 (aprobată prin
Legea 119/2013).
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OUG 50/2021

Naveta elevilor,
decontată în avans
Transportul elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea
de domiciliu va fi decontat în avans de Ministerul Educației,
spre și dinspre unitățile de învățământ, începând din noul an
școlar 2021-2022.

G

uvernul a adoptat, în acest
sens, Ordonanța de Urgență
50/2021, prin care a modificat
Legea educației naționale 1/2011. Urmează ca ministrul Sorin Cîmpeanu să
aprobe, printr-un ordin, normele metodologice, până la jumătatea lunii iulie.
Astfel, față de anii trecuți, părinții
nu vor mai trebui să plătească în avans călătoria copiilor. Mai mult, de
data aceasta s-au inversat rolurile:
elevii vor putea solicita în avans acordarea sumei necesare acoperirii cheltuielilor de transport, cu decontare în
luna următoare. Totodată, decontarea
se va face și pentru distanțe mai mari
de 50 de kilometri. În plus, cuantumul
acesteia va fi la un nivel triplu.

8 călătorii
dus-întors/semestru,
pentru cei
de la internat
Decontarea transportului va putea
fi solicitată nu doar de către elevii care
merg zilnic la școală, ci și de către cei
care locuiesc la internat sau în gazdă.
Înainte de adoptarea OUG 50/2021,
Legea educației naționale 1/2011
stabilea că elevii au dreptul la
decontarea cheltuielilor cu
transportul de interes public
desfășurat în alte condiții decât
sub forma unui serviciu public,
iar decontarea se face prin unitatea
de învățământ la care învață aceștia.

Sorin Cîmpeanu,
ministrul Educației:
„Transportatorii sunt obligați să
emită documente doveditoare, pe
care elevii, la final de lună, după ce
au încasat în avans aceste sume,
într-un cuantum maxim, vor
deconta, în limita plafoanelor
anunțate, dar nu mai mult decât
valoarea din documentele
justificative”.

Însă, în cazul acestora din urmă, vor
fi acordați bani doar pentru opt călătorii
dus-întors per semestru.
Dacă, totuși, vor exista elevi care
nu locuiesc la internat sau gazdă și
trebuie să facă naveta pe distanțe mai
mari de 50 de kilometri, li se va deconta suma aferentă, la care se va adăuga un leu/kilometru/lună pentru distanțele ce depășesc această valoare.

Tarife
Decontarea se va face pe baza
documentelor emise de operatorii de
transport.
Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației: „Sunt trei elemente de noutate, față
de anii precedenți. Primul este el al decontării la un nivel triplu, de la 10 la 30
de lei pe lună/elev pentru primii 3 km,
la care se adaugă un tarif de 3 lei per
kilometru pentru următorii 47 până la
50 km. Asta înseamnă, spre exemplu,
171 de lei, un abonament lunar pentru

o distanță de 50 km. A doua noutate
este aceea că se decontează naveta
și pentru distanțe care depășesc 50
km. Acest lucru nu s-a mai întâmplat în
România până acum. Iar al treilea element de noutate este că familia elevului
nu mai este nevoită să dea în avans
sumele pentru transportul de la localitatea de domiciliu până la școală. De anul
acesta, am rezolvat această problemă.
Ministerul Educației, prin inspectoratele
școlare și școli, avansează aceste
sume, care vor fi decontate pe bază de
documente justificative, la finalul lunii”.

100 de milioane
de lei în buget,
pentru 2021
Ministrul Sorin Cîmpeanu a dat asigurări că, în bugetul pentru acest an, a
alocat 100 de milioane de lei pentru decontarea navetei elevilor. „Ministerul Educației a fundamentat un echilibru între
nevoi reale, disponibilități bugetare și
execuțiile anilor precedenți. Spre exemplu, în anul 2019, naveta elevilor a necesitat o sumă de aproape 80 de milioane
de lei. Anul acesta, Ministerul Educației
are în buget 100 de milioane de lei pentru
130.000 de beneficiari estimați, vreme
de 34 de săptămâni, cât este durata cursurilor într-un an calendaristic. Din păcate, a rămas mai puțin (OUG 50 a fost
adoptată abia la mijlocul lunii iunie, înaintea vacanței de vară – n.r.), cu o valoare
medie de 770 de lei/elev pentru cele 34
de săptămâni”, a precizat ministrul.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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Comisia Europeană
investighează ajutorul
de stat acordat TAROM
ACTUALITATE

Comisia Europeană a deschis o investigație „aprofundată”, pentru
a evalua dacă măsurile de sprijin acordate de autoritățile române
companiei aeriene TAROM sunt conforme cu normele UE privind
ajutoarele de stat.

R

eprezentanții CE precizează
că TAROM „se confruntă de
ani de zile cu dificultăți financiare” și au semne de întrebare că
planul de restructurare și ajutorul pentru sprijinirea companiei respectă normele UE. „Comisia își va continua
investigațiile, pentru a afla dacă îndoielile sale inițiale se confirmă”, a comunicat CE.

Restructurare sub
semnul întrebării
TAROM a primit de la Guvernul
Orban un împrumut de salvare temporar, de 36,7 milioane de euro, după
aprobarea lui, în februarie 2020, de
către CE. Pe 28 mai 2021, Guvernul
Cîțu a notificat Comisiei un plan de
restructurare a companiei aeriene deținute de stat. Pachetul de măsuri vizează, în principal, reînnoirea flotei,
măsuri de optimizare comercială (reoptimizarea rutelor, renegocierea contractelor cu furnizorii, închiderea de
agenții neprofitabile etc.), măsuri de
eficiență organizațională, măsuri de
optimizare a costurilor (vizează, spre
exemplu, reducerea consumului de
combustibil și a costurilor de handling),
precum și acoperirea deficitului de
cash.

Guvernul vrea să dea
190 de milioane
de euro
România intenționează să sprijine
restructurarea printr-o finanțare publică de aproximativ 190 de milioane de
euro, acordată sub forma unei injecții

de capital, a unei subvenții și a eliminării din bilanț a datoriilor corespunzătoare valorii ajutorului pentru salvare
(36,7 milioane de euro) și a dobânzii
aferente.

Ce prevăd
normele UE
„Normele UE privind ajutoarele de
stat, în special Orientările Comisiei privind ajutoarele pentru salvare și restructurare, permit statelor membre să
sprijine, în anumite condiții stricte,
întreprinderile aflate în dificultate. Mai
precis, se poate acorda ajutor pentru
salvare pentru o perioadă de până la
șase luni. După această perioadă, fie
ajutorul pentru salvare trebuie să fi fost
rambursat, fie statul membru trebuie
să notifice Comisiei un plan de restructurare, pentru a fi evaluat în conformitate cu normele privind ajutoarele
de stat. Pentru ca ajutorul de restructurare să fie aprobat, planul trebuie să
asigure faptul că viabilitatea întreprinderii poate fi restabilită fără a primi
în continuare sprijin din partea statului,
că aceasta contribuie într-o măsură
suficientă la costurile restructurării sale
și că denaturările concurenței generate de ajutor sunt eliminate cu ajutorul
unor măsuri de compensare care includ, în special, măsuri structurale”,
precizează Comisia Europeană.
Investigația CE va examina, în
special:
• dacă planul de restructurare propus este adecvat pentru rezolvarea
dificultăților TAROM și pentru restabilirea viabilității pe termen lung a companiei, într-un interval de timp rezona-

Pilotul Cătălin Radu Prunariu, fiul
celebrului cosmonaut Dumitru
Prunariu, este noul director
general al TAROM. El lucrează
la operatorul aerian național încă
din 2009.

bil, fără să i se acorde, în continuare,
ajutor de stat
• dacă TAROM sau operatorii de
pe piață ar urma să contribuie suficient
la costurile de restructurare, asigurându-se că planul nu se bazează excesiv
pe finanțarea publică și că ajutorul
este proporțional
• dacă planul va fi însoțit de măsuri
adecvate de limitare a denaturărilor
concurenței create de ajutor.
Deschiderea unei investigații oferă
României și părților terțe interesate
posibilitatea de a prezenta observații
și nu anticipează rezultatul acesteia.

Consiliul
Concurenței: „este
o etapă procedurală”
Consiliul Concurenței a transmis
că investigația Comisiei Europene
„este o etapă procedurală în analiza
cazului, parcursă în mod normal de
Comisia Europeană, mai ales în ceea
ce privește ajutoarele de stat pentru
restructurare, având în vedere că sunt
implicate multe elemente care trebuie
analizate (plan de restructurare, asigurarea viabilității companiei, măsuri
compensatorii propuse pentru a preîntâmpina denaturarea mediului concurențial)”.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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AUTOBUZE ȘI SERVICII

Noutățile Daimler
Mercedes-Benz Intouro și noile variante de microbuze au fost
prezentate, în cadrul unui eveniment organizat de constructorul
german, la Ulm. Totodată, a fost și un nou prilej de a admira
istoria spectaculoasă a brandului Setra, care împlinește,
anul acesta, 70 de ani.

M

ercedes-Benz Intouro a ridicat ștacheta pentru segmentul autovehiculelor destinate transportului interurban, prin
tehnologia pe care o înglobează. Aici
putem include sistemul de aer condiționat, postul de conducere, Active
Brake Assist 5, ce asigură frânarea
de urgență în caz de pericol, precum
și Sideguard Assist, ce asigură asistență la schimbarea benzii și viraje.

Accent
pe versatilitate
Noul Mercedes-Benz Intouro acoperă o gamă largă de aplicații posibile.
De la autobuz interurban, la transport
școlar și de convenție, precum și autocar pentru excursii în weekend.
Intouro este disponibil atât în configurația cu două punți, cu 12,18 m
lungime, respectiv 13,09 m (Intouro M),
cât și ca versiune pe 3 punți, de 14,88
m lungime.
Intouro M este cu 23 cm mai scurt
decât predecesorul său, dar numărul
maxim de locuri rămâne același, de
63. Deoarece ampatamentul este, de
asemenea, mai scurt, rezultatul este
o manevrabilitate foarte bună pentru
acest tip de vehicul.

Va urma și modelul Intouro K,
având 10,75 m lungime.
O demonstrație elocventă a modului în care Daimler răspunde rapid nevoilor din piața de transport o reprezintă și sistemul de aer condiționat.
În funcție de echipament, Intouro realizează un schimb rapid de aer în interiorul vehiculului la fiecare două, până
la patru minute, iar, prin utilizarea de
noi filtre active, corelate cu schimbul
rapid de aer, riscul de infecție prin
aerosoli este redus la minim.
Din punct de vedere al motorizării,
modelul cu două axe, este echipat cu
un motor cu șase cilindri în linie,
Mercedes-Benz OM 936, cu o cilindree
de 7,7 l. Este disponibil în două variante
de putere: 299 CP, cu 1.200 Nm cuplu,
și 354 CP, cu 1.400 Nm cuplu.
Intouro L, cu trei punți, este propulsat standard cu motorul de 10,7 litri
Mercedes-Benz OM 470, cu șase cilindri în linie. Acesta oferă o putere de
394 CP, cu un cuplu de 1.900 Nm. În
viitor, constructorul are în vedere și o
motorizare hibrid pentru Intouro.
Transmisia standard care vine cu
motorul Mercedes-Benz OM 936 este
una manuală, cu șase trepte. Pentru
varianta de putere de 354 CP este
disponibilă opțional GO 250-8 Po-

werShift, o transmisie complet automată, cu opt trepte. Această transmisie echipează standard modelul
Intouro L, în combinație cu motorul
OM 470. La cerere, Mercedes-Benz
poate furniza, pentru toate trei variantele de motorizare, transmisie automată cu convertor de cuplu, fie de la
Voith, fie de la ZF.

Noua gamă
de microbuze
Sprinter City 45, lung de 7,4 m, reprezintă modelul de intrare în familia
Sprinter City. Autovehiculul, ușor de recunoscut, datorită ușilor duble pentru
accesul pasagerilor, are o configurație
low-entry, cu o platformă coborâtă în
zona ampatamentului și scaune în partea din spate, care este mai ridicată.
Sprinter City 45 poate transporta
până la 28 de pasageri.
Mercedes-Benz Sprinter City 75,
cu lungimea de 8,5 m, poate găzdui
până la 38 de pasageri și acoperă, astfel, segmentul între microbuze și Citaro.
Sprinter City 75 nu are un design
unic, ci poate fi configurat în numeroase variante. Autobuzul este bazat
pe șasiul Mercedes-Benz Sprinter
doar în partea din față. Partea din spa-

Sprinter Travel 75, Sprinter City 75
și noul Intouro
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te reprezintă o caroserie autoportantă.
Noul autobuz urban are un ampatament de 5.100 mm. Masa maximă a
vehiculului cu două axe este de 6,8 t.
Puntea spate, cu suspensie pneumatică, este dezvoltată exclusiv pentru
microbuzele Mercedes-Benz.

Sprinter Travel:
mini-autocar turistic
Mercedes-Benz Sprinter Travel 75
este propunerea constructorului german pentru călătorii turistice. Microbuzul are 8,5 m lungime și oferă maxi-

70 de ani de Setra
Cu un total de șase serii de autocare lansate în ultimele șapte decenii, renumitul
brand cu sediul în Ulm a stabilit, în mod regulat, standardele în industria de
profil din Europa.
Totul a început în 1951, când Kässbohrer a prezentat modelul S 8 și, totodată,
a dat mărcii numele actual: Setra, care este o abreviere a „selbsttragend”,
cuvântul german pentru auto-susținere, cu referire la caroseria autoportantă
a autobuzului. S 10 a fost al doilea model Setra și a devenit un adevărat bestseller. Caroseria vehiculului era mai lungă decât cea a predecesorului său,
asigurând, astfel, un maxim de zece rânduri de scaune. În 1967, a urmat Seria
100 și apoi Seria 200, în 1976. Începând cu Seria 300, lansată în 1991, gama de
autovehicule a fost clasificată în trei categorii – TopClass, ComfortClass și
MultiClass.
În 2001, Setra a introdus TopClass 400, anunțând o nouă dimensiune în designul
autocarelor de turism, care garantează călătoria la cel mai înalt standard, atât
pentru șofer, cât și pentru pasageri. Seria 500 a apărut în 2012.
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mum 21+1 locuri pentru pasageri. La
fel ca Sprinter City 75, Sprinter Travel
75 se bazează pe o caroserie autoportantă pentru partea din spate, iar
cabina și caroseria se îmbină între
ele. Designul spectaculos asigură o
imagine potrivită utilizării. Compartimentul bagajelor din spate oferă 2 mc
de spațiu de depozitare, care este suplimentat, la stânga și la dreapta, de
cale laterale de depozitare, cu capacități de 0,3 mc fiecare.
La interior, dotările sunt specifice
transportului turistic, cu scaune confortabile, frigider, spațiu pentru depozitarea bagajelor, ventilație și iluminare
pentru fiecare pasager, măsuțe, prize
USB, monitor etc.
Echipamentele de siguranță standard ale Sprinter Travel 75 includ asistență la vânt lateral, asistență la păstrarea benzii de rulare, asistență la
frânare, asistență la faruri etc. Nu lipsește nici sistemul de alarmă și stingere a incendiilor, din compartimentul
motor.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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#tbt 10 ani

Transportul de
pasageri, în 2011
În episoadele RETRO din edițiile anterioare, am reamintit cum stăteau
lucrurile în materie de transporturi generale și logistică,
acum recapitulăm cele mai importante repere ale transportului
de persoane de la mijlocul anului 2011.
Legislație și control
Piață
„La transportul de persoane, sunt sute de autocare și
microbuze care au rămas fără numere de înmatriculare,
iar operatorii care le dețineau au primit sute de milioane
de lei amendă (pentru fiecare mașină). De ce? Pentru că
a apărut o lege «anti-piraterie», care acționează exact
împotriva celor pe care ar trebui să îi protejeze.”, puncta
Radu Borcescu, în editorialul său.

● Guvernul renunța la privatizarea integrală a TAROM și la
vânzarea de pachete minoritare ale aeroporturilor din București
și Timișoara, astfel că intenționa să cedeze maximum 20%
din acțiunile TAROM prin listare la Bursă, sau prin vânzarea
pachetului unui investitor strategic, se arăta în scrisoarea de
intenție convenită de Guvernul Boc (II) cu FMI.
● „Liberalizarea” se vedea mai aproape ca niciodată.
Ordonanța privind transporturile rutiere, pe care Guvernul
trebuia să o emită în vara respectivă, putea prevede
liberalizarea transportului național de călători, ceea ce
născuse multă tensiune în piață.
Evenimentul
Euro Controle Route

● Carpatair extindea operațiunile din Constanța, prin
lansarea unei curse directe către Istanbul, cu o frecvență
de trei zboruri pe săptămână.
Magda
Peșu

● Agresiunea în trafic și fraudele privind tahograful
digital au reprezentat subiectele principale de discuții, cu
ocazia schimbului multilateral de experiență desfășurat, în
aprilie 2011, la București, organizat sub egida organismului
european Euro Controle Route (ECR).
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● Cum s-a adaptat la piață un dealer care vindea 350 de
vehicule în 2008 și a ajuns să vândă doar 20 în doi ani și
jumătate? Prin reducerea drastică a costurilor și diversificarea activității, a explicat detaliat Magda Peșu, director
vânzări Anadolu Automobil Rom, într-un interviu pentru
ZIUA CARGO.

● Mercedes-Benz lansa o nouă generație a autobuzului
Citaro, cea de a doua.

● Consiliul Municipal din Adelaide (Australia) făcea pionierat
în transportul „verde”, introducând în sistemul public primul
autobuz electric din lume alimentat cu energie solară.

60 de ani
de istorie Setra

● Setra sărbătorea, la începutul lunii mai 2011, la Ulm, 60
de ani de existență. Aniversarea festivă a fost urmată de
plimbări cu oldtimer-ele de legendă, ce au putut fi conduse
de jurnaliștii prezenți la eveniment.
Adrian
Criț

● RATB demara, în mai
2011, eliminarea biletelor
de hârtie. „Vrem să eliminăm frauda. Rămân cardurile ACTIV, MULTIPLU
și plata cu cardul bancar”,
anunța directorul general,
Adrian Criț. Se discuta și
de proiectul introducerii
„autobuzelor de noapte”.
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● KIA prezenta conceptul KV7, un „activity van” ce voia
să reprezinte o provocare aruncată ideii că van-urile sunt
strict pentru transportul familiilor numeroase. KV7 exprima
o viziune a unui vehicul cu capacitatea funcțională de a
transporta mai multe persoane și bagajele lor, fiind, în
același timp, și un „social hub” pentru grupuri de prieteni
și căutători de aventură.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Noul Duster.
Schimbul de generații
Intrat pe piață în 2010, la prețul unei mașini de oraș, SUV-ul Duster
a fost o surpriză plăcută, reușind ca, din 2019, să poziționeze marca
Dacia ca liderul european în vânzările de SUV-uri către clienți
particulari, în segmentul său. Acum a venit momentul lansării celei
de-a treia generații.

N

oul Duster a rămas, caracteristic ADN-ului, un SUV de
familie, partener de drum în
traficul cotidian, dar și al aventurilor în
aer liber.

Evoluția
Design-ul său a evoluat, în special
la nivelul blocurilor optice și al părții
frontale, oferindu-i un plus de personalitate. Aceasta este „acompaniată”
tehnic de optimizări la nivelul elementelor de rulare, dar și al profilului aerodinamic, ce au dus la diminuarea cu
până la 5,8 g a emisiilor de CO2, în
cazul versiunii 4×4.
Iluminatul permanent de zi al blocurilor optice față (de tip ECOLED) și
spate integrează noua semnătură
luminoasă Dacia. Noul Duster este
primul model Dacia echipat cu semnalizatoare ce folosesc tehnologia LED
(în față). Această tehnologie este utilizată la faza scurtă (cu acționare automată în echiparea de serie) și pentru
iluminarea plăcii de înmatriculare.

Habitaclu
și multimedia
Interiorul a trecut printr-un upgrade. Este „îmbrăcat” de o tapițerie nouă, are tetiere noi și o consolă centrală

înălțată, dotată cu o cotieră culisantă.
Printre noutățile importante, se numără noul ecran de 8 inch și cele două
sisteme multimedia. În funcție de nivelul de echipare, pot fi instalate două
prize USB pentru pasagerii din spate.
În afară de echipamentul audio
Dacia Plug & Music (radio, MP3, USB
și Bluetooth), sunt disponibile două
noi sisteme multimedia intuitive: Media
Display și Media Nav. În cazul Media

Display, sistemul dispune de 6 boxe
(2 de tip «boomer» și 2 tweetere în
față), radio DAB, Bluetooth și două
prize USB. Interfața intuitivă este compatibilă cu sistemele pentru smartphone Apple CarPlay și Android Auto. Comenzile dedicate pe volan permit
activarea funcției de recunoaștere vocală, controlându-se, astfel, asistentul
iOS sau Google de pe smartphone. În
cazul Media Nav, sistemul multimedia

Handsfree
acces card
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Dimensiuni:
• L/l/h: 4.341/2.052/1.633 mm
• Garda la sol: 217 mm
• Volum portbagaj: 478 l

• Diesel: dCi 115, în variantele
4×2 sau 4×4, cu cutie de viteze
manuală cu 6 trepte.
• Benzină:
- TCe 90, 4×2, cutie de viteze
manuală (6 trepte)
- TCe 130, 4×2, cutie de viteze
manuală (6 trepte)
- TCe 150 în varianta 4×4 cu cutie
de viteze manuală (6 trepte)
- TCe 150 în varianta 4×4 cu cutia
de viteze automată EDC
(6 trepte).
• Alimentare mixtă benzină-GPL:
ECO-G 100, 4×2, cutie de viteze
manuală (6 trepte).

INEDIT

Motorizări
Euro 6D Full

dispune de navigație și de conectivitate wireless pentru Apple CarPlay și
Android Auto.

Adaptat tehnic
(și) pentru off-road
Pentru a putea oferi performanțe
optime și în regim off-road, Duster are
garda la sol de 217 mm în versiunea 4×2
și 214 mm la 4×4. Portofoliul de motorizări a fost înnoit, asigurând un plus
de plăcere la volan, dar și scăderea
emisiilor de CO2. Noul Duster este disponibil și în varianta cu cutia automată
EDC cu 6 trepte, cuplată la motorul pe
benzină TCe 150 (de 150 CP). Versiunea ECO-G 100 dispune de un rezervor
GPL, a cărui capacitate a fost mărită cu
aproape 50%, până la 49,8 litri.

Tehnologie
pentru siguranță

Sistemul 4×4 Monitor
Disponibil pe versiunea 4×4 echipată cu Media Display sau Media Nav, sistemul
4×4 Monitor furnizează o serie întreagă de informații utile pe ecranul central:
• Inclinometru lateral: informație ce ajută la aprecierea gradului de înclinare
laterală a vehiculului, în condiții de rulare pe drumuri înclinate
• Unghi de tangaj: informație utilă în cazul abordării unor rampe sau a unor
pante abrupte, utilizând datele sistemului de asistență la demarajul din rampă
sau ale sistemului de control adaptiv la coborâre
• Busolă: disponibilă de la 0 km/h, permite orientarea în raport cu polii magnetici
ai Pământului
• Altimetru: altitudinea este afișată în prima jumătate a ecranului iar denivelarea
parcursă în cea de a doua.
După un parcurs off-road, sistemul 4×4 Monitor afișează un istoric recapitulativ
al datelor de pe traseu.
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Alături de limitatorul de viteză, de
sistemul ESC de ultimă generație (ambele disponibile în dotarea standard),
și de regulatorul de viteză (disponibil
opțional, în funcție de versiune), noul
Duster dispune de numeroase sisteme
de asistență la volan. Amintim de detectorul de unghi mort, sistemul de
asistență la parcare, la pornirea din
rampă, controlul adaptiv al coborârii
(la 4×4), sistemul multiview (cu 4 camere de filmat ce monitorizează ce
se întâmplă în jurul vehiculului).
Noul Duster va fi comercializat din
septembrie 2021, în versiunile de
tracțiune 4×2 și 4×4.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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ÎNTREBAREA LUNII

Spune-ți părerea!

Despre șoferi reveniți
în România
Conform datelor furnizate de ARR, zeci de mii de șoferi
s-au întors, în cursul acestui an, către companiile românești
de transport, pe ale căror ștate de plată figurează.
Credeți că această situație se va menține, pe termen lung?
1. Da. Firmele românești de transport oferă condiții bune de lucru,
iar șoferii își doresc să ajungă mai des acasă.
2. Revenirea către angajatorii români din transporturi a fost generată
de reducerile operate în companii din Vestul Europei, ca urmare a
pandemiei, iar în momentul în care activitatea își va reveni la normal,
o mare parte dinte șoferi se va reîntoarce către firmele străine.
3. În ciuda cifrelor încurajatoare furnizate de ARR, nu am simțit nicio
îmbunătățire privind disponibilitatea forței de muncă din domeniu.
Criza șoferilor este, în continuare, la fel de adâncă.

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

Parcările, un pericol
E
ste părerea celor mai mulți
dintre respondenții la întrebarea lunii iunie: „Considerați că
furturile, tâlhăriile și, chiar, asasinatele
în parcările de camioane din Uniunea
Europeană se vor înmulți, în perioada
următoare?”. 62% dintre cei care au
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răspuns afirmă că situația a devenit
mai mult decât îngrijorătoare în Franța,
dar sunt și alte state unde parcările
sunt periculoase. În opinia lor, fenomenul se va agrava, în condițiile în
care autoritățile nu tratează această
problemă cu prioritate. 19% este de
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părere că atacurile se vor înmulți, dar
probleme reale nu există decât în
Franța, unde autoritățile par să nu fie
interesate de soarta șoferilor. Iar alt
procent de 19% susține că astfel de
probleme nu reprezintă decât excepții,
deocamdată.
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