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ub amenințarea carantinei,
este evident că soluția cea mai
bună o reprezintă vaccinarea,
însă, chiar dacă nu avem cifre exacte,
multe firme de transport (probabil majoritatea) se plâng de dificultățile întâmpinate în a convinge șoferii să facă
acest gest.
Și iată cum și transporturile intră
în „clubul pestriț” al celor care dezbat
despre vaccinare. Chiar este benefică? Este corect să obligi lumea să se
vaccineze? Dar dacă vaccinul nu o fi
bun...?
Bănuiesc că fiecare dintre noi
avem persoane preferate, iar altele...
Cunosc doi patroni... Îmi este greu să
găsesc cuvintele potrivite, pentru că
aceștia reprezintă exact tipul de om
pe care nu pot să îl înghit. Au dus egoismul la cote care îți provoacă indigestie, cu un nivel de empatie care
nu depășește pasul unei furnici și o
(prea) evidentă nepăsare vizavi de
lege, reguli și bun simț, în general.
Sunt exact genul de persoane despre
care noi, la ZIUA CARGO, ne ferim să
scriem și nici nu dorim să le vedem
vreodată la evenimentele pe care le
organizăm. Singura lor calitate pare să
fie faptul că au făcut mulți bani. De
fapt, foarte mulți bani, fiind, astăzi, unii
dintre cei mai bogați români.
Vă amintiți când a apărut vaccinul
anti-COVID? A durat o perioadă până
când producția efectivă a demarat și
au început livrările. România nu a fost
prima țară beneficiară și, oricum, cantitățile primite inițial erau total insuficiente. Încă de atunci, au început „discuțiile”... Atât de puternică a fost
campania anti-vaccinare, încât este
greu de crezut că a existat cineva care
să nu se îndoiască. Mai ales că nu aveam, încă, exemple apropiate. Acum,
probabil, vă întrebați de ce am adus
în discuție pe cei doi patroni indezirabili. Ce credeți că au făcut? Ceea
ce știu ei mai bine – au sfidat regulile,
și-au pus în mișcare relațiile (și banii)
și s-au vaccinat înainte ca primele doze să ajungă oficial în țara noastră. Îmi
amintesc că, la acel moment, pentru
mine, a fost o reconfirmare a caracterului acestor persoane...

EDITORIAL

Persoana
din oglindă
Astăzi, însă... Am descoperit o
nuanță nouă. În timp ce noi, ceilalți,
dezbăteam cât de în regulă poate fi
un vaccin obținut într-o viteză record
și (să recunoaștem) eram ușurați de
faptul că nu avem încă destule doze
pentru a trebui să decidem dacă ne
vaccinăm sau nu, cei doi patroni s-au
decis și au acționat fără să piardă
vremea.
Așa au ajuns acolo unde sunt și
trebuie să recunosc... Am fost surprins
să descopăr un lucru care îmi place
la ei! Este vorba despre ceea ce văd
ei, când se privesc în oglindă.
Imaginea lor despre propria persoană include curaj, determinare, găsirea de soluții, acolo unde majoritatea
văd blocaje de netrecut... Sunt căpitani
ai corăbiilor pe care călătoresc (sau,
cel puțin, țintesc permanent această
poziție), indiferent de cât de agitate
sunt apele.
Voi ce vedeți când vă uitați în oglindă? Sunteți căpitani, sau măcar ocupați poziții care au relevanță pentru
buna deplasare a corabiei pe care călătoriți? Sau preferați o poziție pasivă
– un pasager care așteaptă să i se
spună unde să doarmă și când și cât
să mănânce? Sau, mai rău, un călător
clandestin, ascuns în spatele lăzilor
cu mărfuri, speriat și sperând ca nimeni să nu îi observe prezența, până
la destinație?
Este inutil să afirm că, în viață,
destinația nu are mare relevanță, ci
doar călătoria în sine.
Dacă ești șofer de internațional și
(fără un motiv medical) ești decis să
nu te vaccinezi, în ciuda faptului că
meseria ta va suferi semnificativ, din
punct de vedere al productivității și al
timpului alocat... Fiecare persoană are
dreptul să decidă, însă nu poți spera,
în mod realist, să ajungi „bine” într-o
meserie pe care ești dispus să o trădezi cu atâta ușurință.
Despre patroni și manageri... Ce
șanse de succes poate avea un business în care așteptăm ca obstacolele să se dizolve de la sine? Nu mai

acordă, oare, statul sau autoritățile
europene o derogare pentru șoferi?
Că nu știm cum să îi convingem!
Sunt firme care au demarat, încă
de la începutul anului, campanii interne pentru vaccinarea angajaților și a
șoferilor, implicit. O fac pentru că le
pasă de oameni și vaccinarea este
cea mai bună șansă de a-i ține sănătoși. Și o fac pentru că țin la activitatea
lor și pentru ei este inacceptabil să își
diminueze productivitatea, având la
dispoziție o alternativă atât de simplă.
Prinși în atâtea dezbateri legate
de modul în care alții ar putea acționa
diferit, pentru a ne face nouă viața
mai ușoară, și imaginând moduri cât
mai grandioase de protest, ca să fim
convingători... riscăm să nu mai avem
timp pentru munca propriu zisă. Elita
medicală a lumii ne spune că vaccinul
este cea mai bună soluție. Autoritățile
din toate statele lumii s-au grăbit să
procure cât mai multe doze. Elita oamenilor puternici și a celor bogați s-a
vaccinat. În România, avem dozele
de vaccin necesare și vaccinarea este
gratis... nici nu trebuie să stai la coadă!
De prea multe ori, se creează impresia că șoferii ar vrea ca altcineva
să le conducă camionul, iar patronii ca
altcineva să vorbească cu angajații
lor... În condițiile acestea, nu poți ajunge prea departe, indiferent de câte
proteste ai organiza.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Împreună mișcăm lucrurile!
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SISTEM MIXT MOBIL DE MONITORIZARE
A TRAFICULUI
Traficul rutier va fi monitorizat
printr-un sistem mixt mobil,
dezvoltat de Poliția Română,
printr-un proiect cofinanțat
din fonduri europene
nerambursabile. Este vizată
creșterea gradului de
siguranță rutieră și scăderea
numărului persoanelor
decedate în accidente de
circulație, prin dotarea
corespunzătoare a structurilor
de poliție rutieră. Concret,
Poliția Rutieră va fi dotată cu
300 de autospeciale de poliție,
250 de aparate pentru
măsurarea vitezei de circulație
a autovehiculelor, 44 de
sisteme electronice mobile de
depistare a substanțelor
stupefiante în salivă, 4.000 de
dispozitive mobile, 1.400 de
imprimante mobile termice și
un sistem de colectare a
datelor pentru siguranța în
trafic. Proiectul va fi

SPAȚIILE DE SERVICII
DE PE A1 ȘI A2,
PRELUATE

CNAIR a predat spațiile de servicii
de pe tronsoanele de autostradă
A1 București-Pitești, Nădlac-Sibiu
și A2 Cernavodă-Constanța celor
doi concesionari câștigători ai
licitației: MOL și Rompetrol. Astfel,
au fost îndeplinite condițiile
aferente primei etape din cadrul
contractelor de concesiune, pentru
următoarele amplasamente
(stânga și dreapta):
• Lot 1 – km 558, A1 Nădlac-Arad
Pecica
• Lot 2 – km 530,5 A1 AradTimișoara Șagu
• Lot 3 – km 500,5 A1 TimișoaraLugoj Giarmata
• Lot 4 – km 481,6 A1 TimișoaraLugoj Recaș
• Lot 5 – km 447 A1 Lugoj-Deva
Traian Vuia
• Lot 6 – km 428 A1 Lugoj-Deva
Făget
• Lot 7 – km 390 A1 Lugoj-Deva Ilia
• Lot 8 – km 340,5 A1 Varianta
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implementat pe parcursul a 30
de luni, până la 31 decembrie
2023, potrivit comisarului-șef
de poliție George Grigore,
împuternicit director al
Direcției Rutiere din cadrul
IGPR. Contractul de finanțare
a fost semnat de Ministerul
Transporturilor și
Infrastructurii și Inspectoratul
General al Poliției Române.
Bugetul proiectului este de
peste 106,6 milioane de lei
(81 mil. lei din FEDR și
14,3 mil. lei din bugetul IGPR,
iar 11,3 mil. lei – valoarea
neeligibilă fără TVA).

Ocolitoare Deva-Orăștie la
standard de autostradă
• Lot 9 – km 316,6 A1 Orăștie-Sibiu
Pianu
• Lot 10 – km 297,9 A1 OrăștieSibiu Câlnic
• Lot 11 – km 260 A1 Orăștie-Sibiu
Cristian
• Lot 12 – km 110 A1 Tronson
București-Pitești
• Lot 13 – km 197 A2 Medgidia
Constanța Murfatlar.
Concesionarii vor opera și întreține
spațiile de servicii și vor executa,
în maximum 12 luni, dotări minime
obligatorii: parcare, toalete publice,
stații de distribuție carburant,
inclusiv stații de reîncărcare
vehicule electrice, spații comerciale
și snack-bar.

ACȚIUNEA TRUCK&BUS:
7.076 DE AMENZI,
ÎN ROMÂNIA
Polițiștii rutieri români au aplicat
7.076 de amenzi, în cadrul acțiunii
TRUCK&BUS derulate la nivel
european, în săptămâna 19-25
iulie, conform planificării
ROADPOL. Operațiunea a vizat
prevenirea accidentelor în care
sunt implicați șoferii vehiculelor de
transport persoane cu capacitatea
mai mare de 8+1 locuri și a celor

de marfă cu MTMA mai mare de
3,5 tone. Au fost verificate 16.950
de autovehicule de marfă și au fost
aplicate 5.309 amenzi: 922 pentru
vitezomani, 49 – șoferi aflați sub
influența alcoolului, 1.204 –
neutilizarea centurilor de siguranță,
206 – manipularea tahografului,
105 – nerespectarea perioadelor
de conducere sau de odihnă, 67 –
utilizarea incorectă a tahografului,
428 – defecțiuni tehnice
(20 vehicule imobilizate), 88 –
depășirea limitei maxime admise
a greutății în cazul vehiculelor cu
masa totală maximă autorizată
< 12,5 tone, 85 – depășirea limitei
admise a greutății în cazul
vehiculelor cu MTMA > 12,5 tone,
57 – fixarea necorespunzătoare
a mărfurilor, 277 pentru lipsa unor
documente ale conducătorilor auto,
196 – lipsa unor documente ale
vehiculului, 32 – lipsa unor
documente ale operatorilor de
transport, 7 – nerespectarea
normelor privind transportul
mărfurilor periculoase. Totodată,
au fost verificate 9.747 de
autovehicule de transport persoane
și au fost aplicate 1.767 de amenzi:
356 vitezomanilor, 20 șoferilor aflați
sub influența alcoolului, 432 –
neutilizarea centurilor de siguranță,
24 – manipularea tahografului,
15 – nerespectarea perioadelor de
conducere sau de odihnă și 3 –
utilizarea incorectă a tahografului;
124 – defecțiuni tehnice (2 vehicule
imobilizate), 4 – depășirea masei
autorizate a vehiculului, 127 – lipsa
unor documente ale șoferilor,
61 – lipsa unor documente ale
vehiculului, 17 – lipsa unor
documente ale operatorilor de
transport.

APLICAȚIE PENTRU
PARCĂRI ȘI SPAȚII
DE SERVICII
Compania Națională de
Administrare a Infrastructurii Rutiere
(CNAIR) a lansat o aplicație prin
intermediul căreia șoferii pot căuta
online parcările și spațiile de servicii
aferente drumurilor naționale și
autostrăzilor. Utilizatorii intră în
aplicația dezvoltată de Cestrin,
unde apare harta cu toate parcările
și spațiile de servicii. Pe motorul de
căutare din colțul stânga-sus,
se poate alege exact locul dorit.
La selectare sunt oferite informații
suplimentare: drumul și poziția
exactă a parcării sau a spațiului de
servicii, județul și cea mai apropiată
localitate.
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NOUL MERCEDES-BENZ CITAN
Noul Mercedes-Benz Citan
a fost complet reproiectat,
de către profesioniști pentru
profesioniști. De la designul
său unic la caracteristicile sale
de conducere, ca să nu mai
vorbim de sistemele sale de
siguranță și conectivitate,
noua generație Citan are
bagajul genetic specific
Mercedes-Benz.
Structura robustă a caroseriei
(cu zonele sale de deformare
care absorb energia) împreună
cu cele până la șapte airbaguri din dotarea standard și
gama extinsă de sisteme
moderne de asistență la
condus contribuie la
asigurarea protecției șoferului.
Noul Citan poate fi echipat
opțional cu sistemul de
infotainment operat intuitiv și
autodidact, MBUX (MercedesBenz User Experience). În
plus, Citan este pregătit să
utilizeze mai multe servicii
digitale de la Mercedes me
connect.
Susținute de senzori radar și
cu ultrasunete, dar și de
camere, sistemele de asistență
la conducere și parcare țin
cont de trafic și împrejurimi și,
dacă este necesar, avertizează
sau asistă conducătorul auto.
Ca și în cazul noilor generații
ale Mercedes Clasa C și Clasa
S, Active Lane Keeping Assist
(Asistentul activ pentru
menținerea benzii de rulare)

„IVECO AMBASSADOR”,
LANSAT

IVECO a lansat programul „IVECO
Ambassador”, prin intermediul
căruia militează pentru
decarbonizarea transporturilor. Prin
acest program, clienții și partenerii,
care împărtășesc aceleași valori cu
brandul, au posibilitatea să devină
ambasadori IVECO și să transmită
mai departe mesajele pe diferite
teme legate de sustenabilitatea
mediului înconjurător.
Ca pionier și lider al pieței europene
în tehnologia gazului natural, IVECO
a început acest program cu tema
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poate acționa asupra direcției.
Pe lângă sistemele ABS și ESP
impuse prin lege, noua
generație de modele Citan
este, de asemenea, echipată
standard cu Hill Start Assist,
Crosswind Assist, sistemul de
avertizare a oboselii
ATTENTION ASSIST și
sistemul de apeluri de urgență
Mercedes-Benz. Sistemele de
asistență de pe Citan Tourer
sunt și mai extinse: în acest
model Active Brake Assist,
Active Lane Keeping Assist,
Blind Spot Assist și Speed
Limit Assist din dotarea
standard ajută conducătorul
auto. Multe alte sisteme de
asistență la conducere sunt
disponibile opțional, inclusiv
Active Distance Assist
DISTRONIC, care poate regla
automat conducerea în
ambuteiaj, precum și Active
Steering Assist .
Noul Mercedes-Benz Citan și
varianta sa de model complet
electric – eCitan – vor fi
lansate în premieră pe data de
25 august 2021. Noul Citan
poate fi comandat începând
cu jumătatea lunii
septembrie 2021.

Sustenabilității, cu scopul de a
crește popularitatea gazului natural
și de a sublinia angajamentul față de
protecția mediului, prin utilizarea
vehiculelor alimentate cu LNG și
bio-LNG. Primii Ambasadori IVECO
care au fost selecționați sunt
transportatorii care împărtășesc
încrederea în gazul natural și care
contribuie la protecția mediului, prin
utilizarea de vehicule IVECO LNG
și bio-LNG, în cadrul flotelor lor.
În paralel, IVECO a demarat și
proiectul „Plant the Future” care are
ca obiectiv reducerea emisiilor de
carbon. În Germania, prin proiectul
de reîmpădurire PLANT-MYTREE®, IVECO se angajează să
planteze câte un copac pentru
fiecare nou camion IVECO S-WAY
pe gaz natural și pentru fiecare
IVECO Stralis NP vândut. O analiză
internă arată că 1.000 de copaci vor
compensa pentru 1.237 t de CO2 în

următorii 99 de ani. În Italia, IVECO
s-a aliat cu platforma de
e-commerce Treedom pentru a
derula o acțiune de plantare de
copaci, în Italia și în restul lumii. În
Polonia, IVECO în parteneriat cu
Ecobal, o organizație dedicată
protecției pădurilor, va planta
5.000 de puieți cu scopul de a
crește biodiversitatea zonei și pentru
a susține compensarea emisiilor
de CO2.
Compania nu este la prima inițiativă
de împădurire. În 2020, IVECO
România a fost partener în cadrul
celei mai mari campanii de
împădurire finanțată din fonduri
private, „România plantează pentru
mâine”. IVECO România a pus la
dispoziția ONG-urilor trei vehicule
IVECO Daily, pe care acestea le-au
folosit pentru transportul materialelor
necesare plantării din locațiile alese.
În cadrul acestei campanii, care se
va derula pe o durată de trei ani, vor
fi plantați 1.500.000 de puieți.

PESTE 1.000
DE CAMIOANE DAF
DE NOUĂ GENERAȚIE,
DEJA VÂNDUTE
În iulie, DAF a anunțat că, la o lună
de la lansarea oficială (pe 9 iunie),
a primit deja peste 1.000 de
comenzi pentru camioanele sale de
nouă generație XF, XG și XG⁺. Noua
gamă de vehicule comerciale pentru
transportul de lungă distanță a
producătorului neerlandez va intra în
producția de serie în luna octombrie
și stabilește noi standarde de
eficiență, siguranță și confort
al șoferului.
Noua generație de camioane se
încadrează în noile reglementări
europene privind masele și
dimensiunile vehiculelor comerciale.
Elemente precum noul design al
cabinei, parbrizul curbat și o
elongație de 16 cm în partea
frontală au rezultat într-un înalt grad
de aerodinamicitate, care contribuie
la îmbunătățirea consumului de
combustibil cu până la 10%.
Siguranța la volan este îmbunătățită
printr-o centură joasă a ferestrelor,
precum și prin elemente precum
DAF Digital Vision System și DAF
Corner View. Scaunele ergonomice,
panul digital de instrumente, patul
confortabil, precum și spațiul interior
generos (12,5 mc pentru modelul
XG⁺) contribuie, la rândul lor, la
extraordinara popularitate de care
se bucură, deja, în rândul clienților,
chiar de dinainte de lansarea
propriu-zisă în producție.
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PATRONATELE TRAG UN SEMNAL DE ALARMĂ

Suntem împinși
către faliment!
Asociațiile patronale din transporturi se află, din nou, de aceeași
parte a baricadei, solicitând rezolvarea urgentă a problemelor
legate de reîncadrarea diurnelor și, mai nou, de carantinarea
șoferilor nevaccinați. Cărăușii acuză Guvernul de distrugerea,
cu bună știință, a uneia dintre puținele industrii în care România
e competitivă, la nivel european, iar, în acest context, pregătesc,
pentru septembrie, proteste. De data aceasta, însă, anunțate
și bine organizate, nu spontane, ca în iunie.

M

esajul dat de reprezentanții
asociațiilor profesionale, cu
ocazia conferinței de presă
din 5 august, a fost unul clar: „Nu suntem aici să cerem facilități, sau să solicităm oprirea controalelor!”. Dar impozitarea retroactivă a diurnei nu
reprezintă o măsură corectă și în acord cu legea.
Asociațiile patronale din transporturi consideră măsura luată de ANAF
abuzivă. „În timp ce țări precum Polonia, Lituania sau Ungaria își protejează propriii transportatori, România
este singurul stat european care impozitează diurna. Efectele sunt devastatoare, cu atât mai mult cu cât taxarea
se face retroactiv, penalitățile fiind imposibil de plătit”, susțin transportatorii.
Concret, deciziile ANAF de reîncadrare a diurnelor șoferilor care lucrează în transportul internațional și impunerea retroactivă, pe ultimii 5 ani, a
impozitelor pe venit și a contribuțiilor
sociale aferente sumelor plătite ca diurne, pot genera cheltuieli care pot
varia între câteva sute de mii de euro
și zeci de milioane, fiind similare cifrei
de afaceri înregistrată de companii în
ultimii doi ani, conform patronatelor
din domeniu. „Acțiunea ANAF este
aceea de distrugere a pieței de transport internațional, la comanda statelor
vest-europene, câtă vreme nicio firmă
de transport nu are asemenea capitaluri. Transportul rutier este o activitate extrem de competitivă, marja de
profit fiind, de regulă, între 1 și 3%.
Iar activele, în cea mai mare parte,
sunt ale firmelor de leasing.”

Amnistie fiscală
și reguli clare
În acest context, asociațiile patronale continuă să solicite amnistia fiscală, pe orice speță de reîncadrare
retroactivă a diurnelor, și elaborarea
unei note de orientare privind inter-
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pretarea prevederilor legislative referitoare la diurne/indemnizații. Reamintim, problema diurnelor a făcut obiectul
unor discuții (prezentate pe larg în
revista ZIUA CARGO) între reprezentații cărăușilor și ai ANAF, fără să se
ajungă la o concluzie comună.

Carantinarea
șoferilor în România,
o măsură unică
în Europa
Între timp, decizia de a carantina,
pentru 14 zile, toți șoferii profesioniști
care revin din țări „roșii” din punct de
vedere al gradului de risc de contaminare cu COVID-19, dacă nu sunt
vaccinați și nici nu pot dovedi că au
trecut prin boală, în ultimele trei luni,
dau mari bătăi de cap companiilor de
transport. Conform patronatelor, măsura este unică în Europa, șoferii profesioniști fiind exceptați de la carantină, în toate țările, pentru menținerea
lanțurilor de aprovizionare cu marfă,
așa cum recomandă, de altfel, și Comisia Europeană, care a creat, în acest sens, „culoare verzi” și a îndemnat la exceptarea de la carantinare a
șoferilor profesioniști.

Eroi, anul trecut,
acum... discriminați
„Șoferii profesioniști sunt lucrători
esențiali și s-au aflat în linia întâi, încă
de la începutul pandemiei, livrând bunurile necesare pentru consumul și sănătatea populației. România are un de-

ficit de șoferi profesioniști, iar orice decizie de carantinare a acestora poate
duce la blocaje grave în lanțurile de aprovizionare, dar și la o scădere a afacerilor firmelor de transport rutier”, se
arată într-un comunicat transmis de
UNTRR. Uniunea precizează, de asemenea, că „potrivit Hotărârii 43 din
01.07.2021, lucrătorii transfrontalieri care
intră în România din Ungaria, Bulgaria,
Serbia, Ucraina sau Republica Moldova,
precum și cetățenii români angajați ai
operatorilor economici din țările menționate, care, la intrarea în țară, fac dovada
raporturilor contractuale cu operatorii
economici respectivi, sunt exceptați de
la măsura carantinei, iar, în acest caz,
lucrătorii din transportul rutier sunt discriminați în raport cu aceștia”.

Pe locul 3 în UE,
pentru cross-trade
și cabotaj
Reamintim, în ciuda faptului că
suntem a 15-a economie la nivelul
Uniunii Europene, România este a 8-a
piață de transport rutier din Uniunea
Europeană și se poziționează pe locul
3 în UE la operațiunile de transport
rutier internațional de tip cross-trade
(10,5%) și cabotaj (8,2%), după
Polonia și Lituania.
Sectorul de transport rutier este
cel mai mare contribuitor la exportul
de servicii, cu peste 300.000 de angajați și o contribuție la PIB de 5%.
Meda IORDAN
Meda.iordan@ziuacargo.ro
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MAREA BRITANIE VREA SĂ PROTEJEZE
TRANSPORTUL RUTIER

Măsuri la pachet

P

rintr-o scrisoare deschisă adresată sectorului de transport
rutier de mărfuri, miniștrii britanici s-au angajat să colaboreze cu liderii industriei pentru a atrage noi șoferi, pentru a simplifica trainigul și
pentru a încuraja lucrătorii să rămână
în acest domeniu.
Agenția pentru Standarde pentru
Șoferi și Vehicule (DVSA) din Marea
Britanie lucrează, deja, pentru a se asigura că aproape 1.500 de conducători auto promovează examenul de
conducere în fiecare săptămână, dar
guvernul va merge mai departe, pentru a atrage noi șoferi către această
industrie, cât de curând posibil.

Mai puține examene
Va fi lansată, în curând, o consultare în ceea ce privește permisiunea
pentru șoferi de a trece un singur test
atât pentru camioane rigide, cât și
pentru articulate. Acest lucru va fluidiza procesul de obținere a permisului
de conducere pentru camioane și va
crește disponibilitatea programărilor
pentru examen. Consultările se vor
asigura că siguranța rutieră rămâne pe
primul plan și că șoferii vor fi supravegheați, până când vor fi calificați în
întregime. De asemenea, se va studia
oportunitatea de a permite instructorilor să examineze șoferii și pe parcursul manevrelor off-road, ca parte a
examenului pentru permis de camion,
și să decidă dacă este nevoie de teste
specifice pentru autoturism și trailer.
Acest lucru va permite o creștere semnificativă a numărului de examene,
menținând, în același timp, siguranța
circulației.

Acțiuni în prezent,
pentru un viitor
prosper
Secretarul britanic de stat pentru
transporturi Grant Schapps a declarat:
„Doresc să le mulțumesc tuturor celor
implicați în industria transporturilor,
care au muncit atât de intens în perioada pandemiei, pentru a ne oferi servicii vitale. Înțeleg provocările cu care
se confruntă șoferii și operatorii, în

prezent, și, în timp ce soluțiile pe termen lung trebuie conduse, în primul
rând, de către liderii industriei, astăzi
vă spunem că acest guvern este aici
pentru a ajuta. Acest set de măsuri
va demara acest ajutor, ușurând presiunea asupra sectorului, pe măsură
ce vom coopera pentru a atrage noi
șoferi, a le îmbunătăți condițiile de
muncă și a ne asigura că viitorul acestei industrii va fi unul prosper.”
Secretarul de stat a adăugat că
guvernul încearcă să ajute sectorul
transporturilor rutiere să îmbunătățească și mai mult condițiile de muncă
ale șoferilor – un factor cheie atunci
când este vorba despre abordarea deficitului și încurajarea forței de muncă
britanice să se orienteze către o lungă
carieră în acest sector. Aceasta se va
realiza, inițial, prin a lucra, alături de
industrie, pentru realizarea mai multor
parcări oficiale pentru șoferii de camion și pentru îmbunătățirea standardelor celor existente.

Reatragerea șoferilor
care au părăsit
domeniul
La rândul său, secretarul britanic
de stat pentru Muncă și Pensii Therese Coffey, a spus: „Ca parte a Planului nostru pentru Locuri de Muncă,
sprijinim cetățenii să dobândească aptitudinile și experiența necesară pentru
a profita de oportunitățile din domeniul
transportului de marfă, inclusiv prin
accesul la training, iar Centrele noastre pentru Locuri de Muncă joacă un

ACTUALITATE

Guvernul Marii Britanii a anunțat, recent, un pachet de măsuri
de natură să susțină industria transporturilor rutiere de marfă,
recrutarea și retenția personalului, pentru a ușura presiunea
din acest sector.

rol vital pentru a-i potrivi pe cei care
caută un job cu rolurile cheie din sector. Departamentul pentru Muncă și
Pensii (DWP) va continua să îi încurajeze pe cei care au părăsit acest
domeniu să se reîntoarcă, prin confirmarea faptului că dezvoltă un nou
proiect pilot de training pentru șoferi,
prin Jobcentre Plus.”
Guvernul a făcut apel, de asemenea, la consiliile locale pentru a fi flexibile în legătură cu timpii de livrare
la supermarketuri și la alți retaileri,
permițându-le șoferilor să livreze mai
devreme dimineața sau mai târziu
seara, atunci când este necesar.

Decizii luate după
relaxarea timpilor
de condus
Nu în ultimul rând, secretarul de
stat pentru Mediu George Eustice a
declarat că guvernul se angajează să
sprijine industria logistică, prin introducerea acestui pachet de măsuri
practice pentru recrutarea și retenția
șoferilor. Inițiativa urmează recentei
relaxări a timpilor de conducere și
odihnă și a restricțiilor de livrări de la
supermarketuri, pentru a susține industria. Conform autorităților britanice,
aceste relaxări le permit șoferilor să
conducă puțin mai mult, dar numai
dacă este imperios necesar și fără
compromiterea siguranței șoferilor.
traducerea și adaptarea:
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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IRU salută cu prudență
pachetul „Fit-for-55”
IRU, vocea a aproape un milion de operatori europeni de transport
rutier de mărfuri și pasageri, a salutat cu prudență unele părți
ale propunerilor „Fit-for-55”, elaborate de Comisia Europeană.

P

achetul „Fit-for-55” include o
gamă largă de propuneri care
urmăresc să reducă emisiile
de CO2 cu 55%, până în anul 2030,
și să asigure neutralitatea climatică a
UE, până în 2050. Grupul industrial a
avertizat că impozitul pe energie și
tranzacționarea emisiilor riscă, împreună, o lovitură dezechilibrată a costurilor transportului rutier, pentru cetățenii și întreprinderile UE.
Obiectivele obligatorii pentru statele membre ale UE de a pune în aplicare o rețea de infrastructură de combustibil alternativ, cu cerințe specifice pentru
transportul rutier comercial și vehiculele
grele, sunt un pas înainte binevenit. „Aceste noi măsuri ar trebui să aibă ca obiectiv crearea mai multor (noi) oportunități pentru industria transportului rutier,
pentru a adopta tehnologii de combustibil alternativ viabile din punct de vedere
economic și pentru a putea realimenta
în întreaga UE”, a declarat Raluca
Marian, directorul IRU pentru Advocacy.

Transportatorii
vor plăti de două ori
„Dar Comisia încearcă, de asemenea, să scumpească transportul rutier.
IRU nu dorește să vadă o creștere
generală neechilibrată a costurilor în
industrie, fără schimbări în bine, având
în vedere impactul negativ asupra mobilității colective, a comerțului și a competitivității UE”, a adăugat ea.
În timp ce impozitarea energiei bazate pe conținutul de energie și pe performanță privind emisiile de CO2 ar putea
fi pozitivă, combinarea acesteia cu sistemul de trading al emisiilor aplicat transportului rutier ar însemna că operatorii
de transport rutier comercial vor plăti de
două ori pentru aceleași emisii. „Aceasta
este o abordare nedreaptă și, în cele din
urmă, ineficientă, pentru a reduce emisiile de CO2 în transporturi. Toate modurile de transport ar trebui tratate în
mod egal, în ceea ce privește taxele și
stimulentele pentru energie și emisii.
Aceste propuneri conțin prea multe surse
de denaturare și discriminare a concurenței”, a argumentat Raluca Marian.

Tendința tehnologică
Cea mai mare preocupare a IRU
este legată de creșterea considerabilă
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a costurilor generate de toate măsurile
anunțate, dar și de lipsa lor de neutralitate tehnologică. „Cadrul revizuit de
impozitare a energiei va ridica povara
fiscală pentru combustibilii cei mai utilizați în transportul rutier comercial de
astăzi. În plus, companiile de transport
rutier vor achita, la pompă, factura de
trading al emisiilor. Și, dacă actualul
acord privind eurovinieta este confirmat, statele membre UE ar putea adăuga taxe suplimentare pentru CO2, pe
lângă acesta”, a explicat Raluca Marian.
Industria este dornică să treacă la
combustibili alternativi, dar nu toate
segmentele din transportul rutier comercial de mărfuri și de călători pot
face cu ușurință acest lucru, deoarece,
pe termen scurt și mediu, tehnologiile
nu vor fi fezabile, din punct de vedere
operațional, pentru serviciile grele, pe
distanțe lungi.
Majoritatea măsurilor încurajează
trecerea la electricitate și hidrogen.
Acest lucru este pozitiv, dar nu suficient: ar trebui încurajată o gamă mai
largă de alternative, iar tranziția către
acești combustibili ar trebui abordată
de toate propunerile din pachet. „Dacă
infrastructura și vehiculele cu combustibil alternativ nu sunt lansate în întreaga
UE atât de repede pe cât se planifică,
iar combustibilii și tehnologiile tradiționale devin exponențial mai scumpe,
concurența va fi sever denaturată, în
special pentru operatorii de transport
care nu pot trece rapid la alternative
verzi. Întregul sector al transportului rutier comercial trebuie să poată trece la
alternative viabile din punct de vedere

economic. Prin urmare, calendarul de
implementare a măsurilor push and pull,
cum ar fi sistemul de trading al emisiilor
și impozitarea energiei, trebuie să fie
sincronizat în mod adecvat cu disponibilitatea suficientă a vehiculelor cu
combustibil alternativ și a infrastructurii
de realimentare și încărcare”, a concluzionat Raluca Marian.

Pactul verde
european:
propunerile CE
Comisia Europeană a adoptat pachetul de propuneri care să pregătească politicile UE în domeniul climei,
astfel încât, până în 2030, emisiile
nete de gaze cu efect de seră ale
Uniunii să scadă cu cel puțin 55%,
comparativ cu nivelurile din 1990.
În domeniul transporturilor, stabilirea
unor standarde mai stricte privind emisiile de CO2 provenite de la automobile
și vehicule comerciale va accelera
tranziția către o mobilitate cu emisii zero,
prin impunerea obligației ca nivelul mediu
al emisiilor automobilelor noi să scadă
cu 55%, în 2030, și cu 100%, în 2035,
comparativ cu nivelurile din 2021.
Totodată, țările membre UE vor fi
obligate să instaleze stații de încărcare
și alimentare la intervale regulate pe
autostrăzile principale: la fiecare 60
km, pentru încărcarea cu energie electrică și la fiecare 150 km, pentru realimentarea cu hidrogen.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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Parlamentul
European preia
problema securității
șoferilor în parcări
Nu putem accepta furturi, violențe sau asasinate pe drumurile
europene, a afirmat Dolors Montserrat, președintele Comisiei
PETI, din cadrul Parlamentului European, și membru al grupului
PPE (Spania). Oficialul a propus ca, imediat după întoarcerea
din vacanță, comisiile TRAN și LIBE să agreeze asupra unei
propuneri de rezoluție comună privind siguranța șoferilor
profesioniști, după ce Adriana Mureșan, fondator al asociației
„Voluntari în Europa”, a prezentat petiția „Opriți asasinatele
șoferilor în parcări!”, semnată de peste 22 de mii de persoane.
În același timp, Comisia Europeană este așteptată cu o soluție.
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P

tă toamnă se lansează un apel pentru
noi proiecte.”

Actul nu va obliga,
însă, statele membre
să creeze parcări
sigure
Acest act delegat va stabili standarde și cerințe de securitate, dar, ca
atare, nu constituie o obligație pentru
statele membre să creeze aceste spații.
CE va pune, însă, presiune pe statele membre și pe operatorii de infrastructură privați, pentru a asigura mai
multe zone de parcare sigure, inclusiv
prin acordarea de fonduri în cadrul
Facilității pentru Conectarea Europei.
De exemplu, în cadrul Mecanismului pentru Conectarea Europei, 11
proiecte au primit finanțare pentru construirea a 41 de noi spații de parcare
sigure, de-a lungul rețelei TEN-T. Iar,
pentru perioada 2021-2023, în aceas-

Michael Will,
specialist privind
infracțiunile
și siguranța în
transportul de marfă
din cadrul Europol
„Foarte multe cazuri
nu sunt raportate, sau
sunt sub-raportate”
„Europol se organizează pentru a
coordona lupta împotriva infracționalității organizate grave, în care sunt
implicate cel puțin două state euro-

PUBLICITATE

Emmanuel Cabau,
administrator
Comisia Europeană
„Lucrăm la acte
delegate care să
determine standarde
la nivel european și
reguli pentru zonele
de parcare sigure”

procedurile privind personalul. De
asemenea, vom include cerințe privind regulile de certificare a zonelor
de parcare sigure, conform standardelor europene, și vom stipula și
cum anume se vor face inspecțiile
de către auditori independenți.

ACTUALITATE

roblema siguranței șoferilor
profesioniști care se confruntă
cu furturi, tâlhării și, chiar, asasinate în parcări a fost adusă în fața
Parlamentului European la mijlocul lunii iulie și, dacă în numărul trecut al
revistei ZIUA CARGO, am prezentat
elementele pe care a pus accentul
Ariana Mureșan în fața reprezentanților europeni, revenim asupra reacțiilor oficiale.
Concluzia președintelui Comisiei
pentru Petiții (PETI), Dolors Montserrat, deschide, fără îndoială, drumul
către acțiuni care ar putea schimba
situația, în Europa. Petiția rămâne
deschisă, iar subiectul se reia imediat
după terminarea vacanței. Comisia
Europeană trebuie, de asemenea, să
grăbească lucrurile.

„Comisia condamnă atacurile violente asupra șoferilor de camion! Sunt
evenimente tragice inacceptabile și
este clar că securitatea șoferilor pe
drumurile europene trebuie să fie consolidată și tratată ca o prioritate. Comisia se angajează să susțină mai multe
parteneriate cu organizațiile transportatorilor, pentru ca șoferii să poată
lucra în siguranță.
Inclusiv în cadrul Pachetului Mobilitate 1, care a fost adoptat vara trecută, Comisia lucrează la acte delegate,
unul dintre ele urmând să determine
standarde la nivel european și reguli
pentru zonele de parcare sigure. Documentul va stipula cerințe clare în
ceea ce privește serviciile și nivelul
de siguranță, în zonele de parcare.
Nu dispun, încă, de calendarul exact,
dar ne propunem adoptarea lui cât de
repede cu putință. Ce vă pot spune
este că actul delegat va include cerințe complete privind siguranța, referitor la perimetre, la zona de parcare, la punctele de intrare și la
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pene. Transporturile rutiere se încadrează aici, dar, din păcate, statele
membre nu sunt obligate să raporteze.
Iar, în privința acestui sector, foarte
multe cazuri nu sunt raportate, sau
sunt sub-raportate; de aceea, noi nu
vedem decât o mică fracțiune din imaginea de ansamblu.
Avem în derulare un proiect denumit Photon și primim anual peste
10.000 de semnalări din partea statelor membre, dar doar 1% dintre acestea se referă la infracțiuni împotriva
transportului de marfă.
O altă problemă este că și noi dispunem de resurse limitate și trebuie
să ne setăm unele priorități.
În momentul de față,
nu reprezintă una dintre
prioritățile noastre, însă anul
trecut a existat un proiect de
cooperare europeană, cu opt
state membre, dirijat de
Germania, care a dat rezultate
foarte bune.
Vorbind din perspectiva forțelor de
ordine, în ceea ce privește infracționalitatea asupra transporturilor de
marfă, există mai multe moduri de
operare. De cele mai multe ori, este
vorba despre tăierea prelatei, alteori
se folosește tehnica unui vehicul care
se poziționează în spatele camionului,
iar cineva de pe acoperișul acestui
vehicul se urcă pe camion, pentru a
desface prelata și a arunca marfa
peste bord. Nu v-ați putea închipui cât
de des se produce acest scenariu, pe
drumurile europene. Există și situații
de jaf, în care, din păcate, șoferii sunt
afectați de atacuri în grup.
Dacă încercăm să vedem imaginea generală a transportului de marfă,
problema cea mai mare este sub-raportarea acestor incidente. Asigurarea
plătește, șoferul are un timp limitat,
trebuie să ajungă la livrare, are mii de
kilometri de parcurs, de la un capăt
la celălalt al Europei etc.
De multe ori nu poate ști nici
măcar unde s-a întâmplat
incidentul și cum anume.
În plus, există bariera
lingvistică,...
... de foarte multe ori, dispare doar
o parte a încărcăturii și, atunci, este
mai important să ajungă la destinație,
să se livreze ce se poate livra și să
se obțină compensarea de la asigurări. În nenumărate cazuri, este vorba
doar despre o mică anchetă a poliției
locale, insuficientă. Este o zonă gri,
sunt foarte multe cazuri care nu ajung
să fie raportate la poliție și, poate, nici
măcar la compania de asigurări. Astfel,
fenomenul este insuficient studiat,
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pentru a putea face o analiză în profunzime, atât la nivelul polițiilor naționale, cât și la nivel european.
Este important să se raporteze
la nivel european, pentru că
multe dintre aceste bande de
infractori călătoresc dintr-o
zonă într-alta. Unii sunt
reținuți într-o țară, eliberați
și considerați a fi la prima
abatere în altă țară.
Iar aceste semnalări nu rămân într-un sistem comun european.
O problemă cu profituri mari și un
risc foarte mic o reprezintă infracțiunile
comise în mișcare. Am lucrat, în cadrul
acestui proiect german, cu parteneri
privați, cu asociațiile transportatorilor,
care estimează că sunt pagube de
sute de milioane de euro, în majoritatea țărilor europene. Aceste asociații
apreciază că sunt mii de cazuri anuale, dar la Europol ajung, poate, câteva
zeci.
Există anumite „zone fierbinți”
pentru comiterea acestor infracțiuni.
În ceea ce privește infractorii, vorbim, în principal, despre grupuri
organizate sofisticate, care folosesc
dispozitive electronice care bruiază
semnalul în zona respectivă, ceea ce
îi împiedică pe șoferi să sune la poliție.
Nu este o soluție ca șoferul să iasă
să se ia la bătaie cu grupurile de infractori violenți.
Există și situația furturilor la comandă, în care echipa vine „cu lista
de cumpărături” și „prelevează” din
încărcătura camionului exact ce s-a
cerut. Există o legătură clară între cererea de pe piața ilegală și aceste
infracțiuni.
Există anumite infracțiuni
în care pedeapsa este mică,
deși profiturile sunt mari,
iar libertatea de mișcare
face ca aceste persoane
să se poată deplasa
cu ușurință.
Pe de altă parte, autoritățile de aplicare a legii sunt încă dependente
de raza lor de acțiune, la nivel național.
Avem nevoie de o mai bună coordonare internațională.
O altă problemă este că ducem
lipsă de personal, atât la nivelul
Europol, cât și, cu atât mai mult, la nivelul statelor membre.
Cred că un act delegat ar fi un
prim pas, dar nu trebuie să ne oprim
la ce se scrie pe hârtie. Trebuie mai
multe anchete polițienești, mai multă
activitate de prevenție, mai multe echipamente în parcări. Actele delegate
emise de CE sunt doar un prim pas
pentru a prioritiza problema.”

Ramona Strugariu,
europarlamentar,
membru al Grupului
Renew Europe
„Petiția nu a fost
semnată numai
de cetățeni și de
transportatori
din România, ci și
din Italia, Spania,
Bulgaria, Belgia,
Țările de Jos,
Republica Cehă,
Polonia”
„Am propus ca această petiție să fie
tratată în regim de urgență, pentru că
vorbim despre o realitate urgentă, la
scară continentală. Ea nu a fost semnată numai de cetățeni și de transportatori din România, ci și de oameni din
Italia, Spania, Bulgaria, Belgia, Țările
de Jos, Republica Cehă, Polonia și din
alte state europene. Lucrurile care se
întâmplă cu transportatorii au loc, de
fapt, de ani de zile: furturi de combustibil, amenințări, violențe, omoruri. Toate
acestea nu privesc doar transportatorii
români, ci și multe alte naționalități, oameni care sunt esențiali pentru Europa.
Am făcut, la rândul meu demersuri, pe lângă CE și pe lângă autoritățile franceze, și grupul Renew Europe a fost foarte implicat în toate
aceste demersuri. În mod evident, Regulamentul 885/2013 nu este suficient.
În primul rând, nu se aplică așa cum
ar trebui. Salut intenția CE de a adresa
mai concret aceste probleme, prin
acte delegate și prin intenția de a contribui la finanțarea acestor parcări securizate, dar acest lucru trebuie să fie,
în mod clar, accelerat. Din interacțiunile mele cu transportatorii și cu oamenii
care sunt afectați, în fiecare zi, de aceste lucruri, reies soluții foarte clare: iluminarea parcărilor, supravegherea video a zonelor respective
și accesul facil pentru autoritățile
de aplicare a legii. În același timp,
este necesară o cooperare și o atenție
mult mai serioasă pe care aceste state
membre, prin autoritatea de aplicare
a legii, o acordă acestor probleme și
oamenilor care sunt acolo, în calitate
de lucrători esențiali, în fiecare zi. Tre-
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Vlad Gheorghe,
europarlamentar,
membru al Grupului
Renew Europe
„Vă propun să facem
un test, să simulăm un
eveniment în Franța și
să chemăm poliția.”
„Dacă pandemia ne-a învățat
ceva, ne-a învățat că acest sector este
unul esențial. Degeaba avem descoperiri științifice, degeaba există vaccinul, dacă nu are cine să ni-l aducă,
degeaba avem infrastructură de transport, dacă acești oameni sunt în pericol și nu reușesc să își facă treaba și
să ne aducă bunurile esențiale.
Mulțumesc petiționarului pentru
că, în primul rând, ne-a dat și soluțiile.

Mai rar vedem un petiționar care să
vină și cu soluții la problema expusă,
iar asta ne face nouă treaba mult mai
ușoară. Noi trebuie să le preluăm și
să mergem mai departe. Cred că trebuie să facem un grup de lucru comun, al Parlamentului, al Comisiei și,
de ce nu, cu reprezentanți observatori
de la Europol și, mai ales, vă propun
să facem o misiune pe acest subiect,
a PETI, în care să mergem acolo unde
sunt punctele nevralgice, în special în
nordul Franței. Acolo, vă propun să
facem un test, să simulăm un eveniment, să chemăm poliția, să vedem
în cât timp se întâmplă. Lucrurile sunt
extrem de complicate.
Sunt membru in comisia TRAN
(n.r. Comisia pentru Transport și Turism), știu ce înseamnă infrastructura,
am o poziție și în cadrul acelei comisii,
dar până vom reuși să construim infrastructura necesară, trebuie să rezolvăm o problemă urgentă și cred că
putem să o facem prin implicarea
noastră, a reprezentanților cetățenilor,
pentru ca, în primul rând, să atragem
atenția asupra problemei, în al doilea
rând să punem presiune legitimă asupra instituțiilor naționale care, poate,
nu-și fac treaba și, în al treilea rând,
ca să arătăm cetățenilor că suntem
alături de ei.”
PUBLICITATE

ACTUALITATE

buie ca aceste autorități, în primul
rând, să afle rapid și, apoi, să poată
să intervină rapid, în momentul în care
avem probleme. Alte propuneri țin de
crearea unei aplicații pentru sesizarea furturilor din parcări, care să
poată transmite poliției, în timp real,
geolocalizarea vehiculului. Există
soluții, dar trebuie discutate concret,
aplicat, și, mai mult decât atât, trebuie
să avem voința politică și dincolo de
această comisie, pentru a proteja viețile acestor oameni la nivel european.
Aștept din partea Comisiei un răspuns foarte clar și foarte concret. Care
sunt măsurile pe care intenționează să
le ia, dincolo de aceste acte delegate,
pentru a redresa lucrurile, în ceea ce
privește securitatea transportatorilor?
Cred și eu, la fel ca și colegii mei,
că această petiție trebuie să rămână
deschisă, iar, dacă răspunsurile de la
Comisie nu sunt suficiente, cred că
trebuie să luăm o serie de inițiative și
să avem o rezoluție a Comisiei PETI
legată de acest subiect, cu enunțarea
tuturor acestor probleme și a posibilelor soluții. Cred că trebuie să ne
gândim și la dimensiunea de drepturi și libertăți fundamentale ale
acestor oameni, cu implicarea comisiei LIBE (n.r. Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne).”

ACTUALITATE

Cred că această petiție nu doar că
trebuie să rămână deschisă, ci trebuie
să trimitem un mesaj și Comisiei de
Transporturi și, de ce nu, tuturor statelor
membre, inclusiv Franței și României.”

Gheorghe Falcă,
europarlamentar,
membru al
grupului PPE
„Imperfecțiuni din
Pachetul Mobilitate 1
ne afectează, astăzi”
„La nivelul UE, există un deficit
semnificativ de locuri de parcare sigure, ceea ce afectează negativ industria
de transport rutier. Așa cum știm, șoferii se expun zilnic riscurilor, camioanele se supun zilnic furturilor, iar incidentul cu asasinatul asupra șoferului
român arată că sistemul a ajuns la
maximul posibil acceptabil.
Comisia ar trebui să propună măsuri mai concrete, pentru protejarea
șoferilor. Se discută de un număr mic
de parcări securizate și ar trebui să
susținem această campanie ca, pe tot
traseul TEN-T, să asigurăm într-un
timp relativ scurt aceste parcări securizate. Mai mult decât atât, ar trebui
să cerem tuturor statelor membre urgentarea proiectelor de parcări securizate pe această rețea.
Ne întoarcem la Pachetul Mobilitate, prin intermediul căruia trebuie să
oferim mai multă securitate șoferilor
și mărfii. Am avut dispute dacă să se
întoarcă sau nu camionul gol acasă,
dar uitați că imperfecțiuni din PM ne
afectează, astăzi.

Cristian Terheș,
europarlamentar,
membru al Grupului
Conservatorilor
și Reformiștilor
Europeni
„Nici autoritățile
franceze, nici CE nu a
făcut nimic de ani de
zile. De aceea, este
imperativ să susținem
această petiție”
„Ce se întâmplă în Franța și în alte
țări în perioada asta pare a fi mai degrabă din Vestul Sălbatic, și nu din
UE, care ar trebui să fie un spațiu al
libertății și al siguranței, inclusiv pentru
șoferii de camioane. Grav este că,
așa cum relatează și asociația civică
«Voluntari în Europa» și mai multe
asociații ale transportatorilor, care au
semnalat aceste probleme sistemice,
problema nu a fost soluționată, șoferii
fiind expuși, în continuare, pericolelor.
Vă aduc aminte că, în cazul Pachetului Mobilitate 1, s-a votat Pachetul și
abia apoi s-a efectuat un studiu de impact, care a arătat, ulterior, că afectează în mod negativ mediul și economia.

Pentru a atrage atenția asupra problemelor reale
privind securitatea șoferilor, Adriana Mureșan,
fondator al asociației „Voluntari în Europa”, a avut
o intervenție în fața Comisiei pentru Petiții a
Parlamentului European, în cadrul ședinței din 15
iulie. Iată soluțiile propuse de ea, cu această ocazie:
• Crearea unui grup de lucru, care să includă
specialiști din Parlamentul European, Europol,
lucrători în transporturi și voluntari din comunitatea
șoferilor, pentru a identifica soluțiile cele mai bune
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 din 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 și 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.
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În cazul de față, vedem efecte negative concrete, în crimele și infracțiunile contra șoferilor de camion, însă
nici autoritățile franceze, nici CE nu a
făcut nimic, de ani de zile. De aceea,
este imperativ să susținem această
petiție, propunerile făcute de Adriana
Mureșan, și să solicităm CE să vină
cu soluții urgente concrete pentru oprirea crimelor și agresiunilor împotriva
șoferilor, iar autoritățile franceze să
protejeze șoferii de orice atacuri.
Nu în ultimul rând, susțin și eu propunerile făcute de colegul din Renew
Europe. Este imperativ să formăm
împreună o comisie sau delegație
care să meargă în Franța, pentru a
vedea efectiv ce se întâmplă acolo,
sau poate și în alte locuri din Europa,
unde sunt asemenea probleme și, nu
în ultimul rând, să susținem împreună
o rezoluție, cu implicarea comisiei LIBE
și poate, și a comisiei Transporturi.”

Kozma Złotowski –
Polonia, membru
în Parlamentul
European
„Și șoferii polonezi
au semnalat astfel
de probleme”
„Sunt șocat de cele spuse de reprezentantul Europol. Suntem conștienți de aceste probleme care au fost
semnalate de către șoferi încă de pe
vremea când se lucra la Pachetul Mobilitate. Și șoferii polonezi au semnalat
astfel de probleme și, în general, șoferii din Europa de Est și știm, de asemenea, că există probleme deosebite
în zona unde imigranții ilegali au încercat, luni de-a rândul, să urce în camioane ca să ajungă în Regatul Unit.
S-au întâmplat chiar și decese în astfel
de situații.
Putem să ne gândim, de
asemenea, și la atacul din
Berlin, unde a fost folosit un
camion din Polonia, iar șoferul
polonez a fost ucis de către
atacatori. De ani de zile,
securitatea șoferilor de
camion se înrăutățește.
Este o problemă și pentru CE, care
voia să îmbunătățească calitatea vieții
lucrătorilor și șoferilor, în momentul în
care s-a adoptat Pachetul Mobilitate.
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Dolors Montserrat –
Președintele Comisiei
PETI, membru al
Grupului Partidului
Popular European
„Este un subiect
foarte important,
care afectează multe
persoane”
„Când coordonatorii comisiilor TRAN,
LIBE se vor întâlni, în prima zi din septembrie, eu, ca președinte al Comisiei
PETI, voi propune coordonatorilor să vină
cu o propunere de rezoluție comună. Aș
cere și Comisiei Europene să ne informeze punctual cu privire la deciziile referitoare la acest act delegat la care se
lucrează. Când vom face această propu-

nere de rezoluție comună vom trimite o
solicitare de aviz către TRAN și LIBE,
pentru că este un subiect foarte important,
care afectează multe persoane. Nu
putem accepta furturi, violențe sau
asasinate pe drumurile europene. Decizia
președinției este de a lăsa petiția deschisă
și de a adopta o rezoluție comună, pe
care o vom discuta în septembrie, și vom
cere oficial Comisiei să ne informeze de
îndată ce se știe cum stau lucrurile cu
actul delegat, pe acest subiect.”

Întrebări încă fără
răspuns...
Câteva dintre întrebările puse de
președintele Comisiei PETI nu au,
deocamdată, răspuns.
Cu actele delegate se poate garanta securitatea?
Sunt suficiente?
Când vor intra în vigoare aceste
acte delegate și când vor trebui statele
membre să îndeplinească obligațiile
ce derivă?
Poate, în septembrie, vor începe
să se contureze...
Meda IORDAN
meda.iordan@ziucarago.ro

PUBLICITATE

Andrey Slabakov,
europarlamentar
(Bulgaria), membru
al Grupului
Conservatorilor
și Reformiștilor
Europeni
„Cea mai periculoasă
țară pentru șoferii de
camion este, în acest
moment, Franța”

să și că trebuie să trimitem o misiune pe teren, în toate țările unde
se întâmplă astfel de situații.”

ACTUALITATE

Însă calitatea vieții șoferilor, practic,
s-a înrăutățit, pentru că, de multe ori,
se găsesc în situații de mare pericol.
Noi considerăm că petiția trebuie
să rămână deschisă și trebuie să solicităm o informare din partea autorităților franceze privind măsurile de protecție acordate șoferilor. Cred că este
o bună propunere să organizăm o misiune la fața locului, pentru a vedea
situația pe teren. Simplul fapt că petiția a fost semnată de peste 20.000
de persoane dovedește că trebuie
să adoptăm, de asemenea, o rezoluție pe tema securității șoferilor,
la nivelul PE.”

„Au existat plângeri de mult timp
pe această temă, însă nu s-au găsit
soluții adecvate, până acum. Nu este
vorba doar despre o problemă într-un
stat membru sau altul, ci este o problemă generală. Aș vrea să-l întreb
pe domul Macron, care a susținut PM,
ce anume se avea în vedere când se
vorbea despre îmbunătățirea condițiilor de lucru ale șoferilor de camion.
Cea mai periculoasă țară pentru șoferii
de camion, în acest moment, este
Franța: furturi de combustibil, de documente, de marfă etc. De ce se întâmplă asta? Pentru că a fost prea multă
toleranță din partea noastră față de
imigrația ilegală și asta în detrimentul
grijii față de șoferi și de familiile lor,
șoferi pe care orice oprire îi poate pune într-o situație de pericol. Înainte de
a mai formula noi seturi de reguli, este
necesar să determinăm cine trebuie
să fie responsabil pentru ce anume și
să vedem ce înseamnă sprijinul acordat acelor așa-ziși refugiați. Sper că,
într-un viitor apropiat, nu numai Franța,
ci și alte țări vor face cele trebuincioase pentru a garanta siguranța șoferilor.
Bineînțeles, și eu consider că această petiție trebuie să rămână deschi-
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CAPCANE PETRU ȘOFERI

Dezinformați,
în Germania, și goniți
din România
Germania. O țară în care lucrurile trebuie să meargă exact.
Un model de corectitudine. Și totuși... sunt șoferi români
care au fost angajați de companii germane și care acuză
că au fost supuși unui tratament incorect.

D

espre aceste plângeri ne-a
vorbit Adriana Mureșan, șofer
profesionist și fondator al grupului „Voluntari în Europa”.
„Germania este una dintre țările
care susțin puternic Pachetul Mobilitate 1, afirmând că pune accent pe
protecția șoferilor. Însă, de la vorbe
la fapte, se poate observa o schimbare
totală de poziționare. «Voluntari în Europa» este o asociație care acoperă
întregul continent, având foarte mulți
voluntari în Germania. Din vara anului
trecut, au început să ni se semnaleze
anumite practici foarte îngrijorătoare”,
a afirmat ea, făcând precizarea că...
... Germania este singurul stat
european care admite
angajarea unui șofer pe baza
buletinului.
„În nicio altă țară din Uniunea Europeană un cetățean român nu se
poate angaja cu buletinul românesc,
ci trebuie să aibă reședință în statul
respectiv. Germania încurajează și
ajută șoferii să se angajeze pe baza
buletinului, li se face contractul de
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muncă, li se stabilește domiciliul fiscal
în România, dar cotizațiile de asigurări
sociale sunt plătite în Germania.”
Iar, în acest context, în momentul
în care șoferul este concediat și ar
trebui să primească șomaj, statul german „îl trimite la plimbare”, fără ajutorul de șomaj pentru care a cotizat ani
de zile. Motivul? „Conform legii, ca să
poți beneficia de șomaj, trebuie să ai
domiciliul stabil în Germania, unde să
locuiești minimum o lună sau două,
pentru corespondență. Dar unei persoane care a fost concediată nu îi mai
închiriază nimeni nimic, deoarece nu
mai are contract de muncă. Situația
pare, astfel, una fără ieșire.”

De ce s-a ajuns aici?
Germania are nevoie de foarte
mulți șoferi. Acest fapt nu este o noutate și reprezintă motivul pentru care
acceptă ca șoferii estici (și nu numai)
să opteze pentru lucrul în Germania,
în condițiile în care locuiesc în camion.
„Șoferii români care muncesc în Germania sunt considerați «transfrontalieri». Mă întreb cum poate cineva să

explice modul în care un șofer face
naveta de la București la Nuernberg,
de exemplu, pentru a fi considerat
transfrontalier. Șoferii locuiesc în camioane, care, la sfârșit de săptămână,
sunt parcate la bază, unde se presupune că pot beneficia de facilități, cum
ar fi mașini de spălat, aragaz, dușuri.
Într-adevăr, dotările există, la sediul
central al firmei, și sunt prezentate șoferului la angajare, dar weekendul te
poate prinde în alte părți din Germania, unde poți să nu beneficiezi de niciuna dintre aceste dotări... nici măcar
de o toaletă. Sunt conducători auto
care s-au plâns că sunt situații în care
își petrec weekendul parcați, efectiv,
pe stradă”, a mai explicat Adriana
Mureșan, menționând că disfuncționalitățile privind șomajul le-a detectat cu
ajutorul coordonatorului activității „Voluntari în Europa” din Germania, care
consiliază șoferii români în demersurile
care vizează autoritățile.
„Din păcate, nu se poate face nimic. Am contactat Parlamentul European, vom depune documentele și
prezentarea faptelor pe care le-am
depistat, cu date concrete, fapte și
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Vreau să muncesc!
Plecăm din Germania către România și, pe drum, întâlnim șoferi români,
angajați la companii din străinătate,
care ar vrea să lucreze în țară. Nu o
pot face, însă... De ce?

Mai ales în condițiile în care,
în prezent, camioanele sunt
foarte tehnologizate, au cutii
automate de viteze, o
persoană care are, de
exemplu, o mică problemă la
o mână sau la un picior poate
conduce perfect un astfel de
vehicul și poate participa,
chiar, și la operațiunile de
încărcare sau descărcare.

„Cred că ar trebui să se studieze
legislația statelor membre UE, în ceea
ce privește admiterea în câmpul muncii a șoferilor profesioniști, iar România
să nu mai fie atât de restrictivă. În Spania, de exemplu, ți se dă certificatul de
«apt» cu corecție, de exemplu «poate
conduce doar cu ochelari de distanță».
Orice problemă medicală este acceptată, dacă nu implică riscuri pentru siguranța circulației. Avem colegi care
profesează, cu proteză de picior, sau
cu proteze auditive, menționate pe permisul de conducere. Statul îți dă dreptul
să muncești, atâta vreme cât respecți
normele și restricțiile care ți se impun,
atâta timp cât porți echipamentele
corective etc. Dar dacă ești depistat la
control că nu porți aparatul auditiv sau
ochelarii prevăzuți în documente, îți
pierzi rapid carnetul de conducere”, a
explicat Adriana Mureșan.
România duce, încă, lipsă de șoferi, iar cei care au dizabilități au dreptul la șanse egale, atâta timp cât medicii consideră că nu reprezintă un
pericol.
Mingea se află în terenul autorităților. Cât de greu este să adaptezi normele legislative la nevoile reale?...
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
PUBLICITATE
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persoane la Comisia de Inspecție a
Muncii, la nivel european, și vă vom
ține la curent. Ceea ce se întâmplă în
Germania reprezintă o anomalie: este
foarte simplu să te angajezi, dar este
foarte complicat să beneficiezi de
drepturile tale, după ce ai cotizat în
acel stat.”
În concluzie, atenție, dacă doriți
să vă angajați în Germania! S-ar putea
să aveți surprize...

„Surprinzător, de ceva timp, foarte
mulți colegi începători și-au manifestat
nemulțumirea că, în România, nu sunt
considerați apți pentru a conduce un
camion, după ce au investit bani și au
obținut permisul de conducere profesionist, atestatele și toate documentele
necesare, din cauza faptului că au
mici dizabilități (o ușoară mobilitate
redusă la o mână sau la un picior, de
exemplu, sau pentru că nu aud chiar
foarte bine). Toți acești colegi s-au îndreptat către alte țări, care sunt mai
permisive în a acorda avizul medical
unui șofer profesionist, în aceste situații”, a declarat fondatoarea „Voluntari
în Europa”, în opinia căreia România
ar trebui să revizuiască semnificativ
accesul la profesie, pentru a le oferi
posibilitatea de a munci celor care au
ușoare forme de dizabilități.

PIAȚĂ ȘI COMPANII
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Tranzacțiile
anului
Preluarea Vio Transgrup de către International Alexander
a reprezentat o surpriză cu atât mai mare, cu cât 2020 a fost
un an cu rezultate excepționale pentru Vio Transgrup,
companie specializată pe transportul de mărfuri cu valoare
ridicată și transport frigorific.

M

erită să punctăm faptul că
asistăm, probabil, la prima
preluare, în industria de
transport din România, care are la bază strict rațiuni de dezvoltare a afacerii
și nu specularea unei situații de conjunctură, izvorâte din dificultățile financiare ale firmei preluate.
„Tranzacția a început în urmă cu
trei ani, cu un proces de due diligence,
după care a urmat perioada de pandemie și, la finalul anului trecut, am

reușit să oficializăm tranzacția, respectiv achiziția Vio Transgrup de către
International Alexander Holding”, a precizat Loredana Apreutese, director general International Alexander, în cadrul
conferinței „am Marfă, caut Transport”,
organizate de către ZIUA CARGO.
Merită precizat faptul că International Alexander a decis, în mod strategic, ca, printre metodele de dezvoltare
a afacerii, să se regăsească și achiziția unor alte firme. Iar, în acest scop,

a urmărit, în piață, evoluția companiilor de transport.
„Am discutat în interiorul companiei și, la nivel de management, s-a
luat decizia că este în regulă să creștem organic, din punct de vedere calitativ, structural, pe parte de eficiență
și comportamental. Atunci când spun
comportamental, mă refer la faptul că
trebuie să avem reacții foarte rapide,
să ne adaptăm la noile cerințe din
piață și să creștem din punct de ve-
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Activitatea firmei preluate
rămâne independentă și vor
exista două companii distincte
– Vio Trasgrup și International
Alexander.
„Desigur, integrarea la nivel de
holding trebuie făcută, pentru a asigura niște proceduri standardizate, pentru a identifica unde putem integra și
găsi soluții de optimizare la nivel de
business, funcționând, însă, ca două
companii independente. Managementul este același, dar structura de personal rămâne neschimbată. La Vio
Transgrup, am păstrat structura de
personal și vom veni doar în completare, pentru a asigura dezvoltarea”, a
explicat directorul general International
Alexander.
La flota International Alexander,
companie aflată în top 5 al celor mai
mari transportatori din România (aproximativ 350 camioane) se adaugă
vehiculele Vio Transgrup, companie,
de asemenea, cu dimensiuni mari,
având aproximativ 100 de camioane.
În plus, se adaugă flota însemnată de
tracționiști, model utilizat atât de Vio

Loredana Apreutese, director general
International Alexander:
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dere volume și prezență în piață, inclusiv prin procesul de achiziție.
Acesta este motivul pentru care
am achiziționat Vio Transgrup. International Alexander a fost certificată TAPA
1 și TAPA 3 și, în prezent, suntem certificați și în locațiile din depozite FSR,
iar achiziția Vio Transgrup a venit la
momentul potrivit, pentru completarea
dorinței noastre de a ne dezvolta pe
acest segment de activitate”, a explicat
Loredana Apreutese.
Transportul mărfurilor cu valoare
ridicată reprezintă un segment de nișă,
iar Vio Transgrup este prima companie
autohtonă certificată TAPA.
„Pentru noi, a avea această companie în portofoliu reprezintă o întregire a serviciilor oferite clienților. Vom
păstra denumirea de Vio Transgrup.
Este o companie dezvoltată cu multă
muncă, cu multe emoții și este important ca acest brand să rămână în piață”, a completat Loredana Apreutese.

„Suntem, la ora actuală, o companie importantă, în segmentul transportului
de mărfuri cu valoare ridicată, însă ne place să rămânem modești.
Vio Transgrup a dezvoltat parteneriate solide pe acest segment de nișă și,
chiar în acest moment, suntem în discuții cu clienții de pe acest segment,
pentru a extinde colaborarea.”

Transgrup, cât și de International Alexander.
„Pentru noi, aceștia reprezintă o
componentă importantă și respectăm
foarte mult parteneriatul pe care îl
avem cu aceste firme”, a declarat Loredana Apreutese.
În continuare, compania va ținti
dezvoltarea segmentelor de nișă și
asigurarea unor servicii complete
clienților. „Suntem un integrator independent de servicii de transport și
logistică și, dacă, în 2003, am pornit
la drum cu un singur camion, ne-am
dezvoltat, ajungând, astăzi, un adevărat 4PL în România”, a precizat Loredana Apreutese.

Integrare rapidă
Integrarea în holding a unei companii bine dezvoltate, cu proceduri stabilite și istorie conturată, nu reprezintă
un proces simplu.
„Integrarea are dificultățile ei, atât
pentru noi, cât și pentru structura nouă
de personal. Nu ne cunoaștem li, probabil, va fi necesară o perioadă de
tranziție de aproximativ un an, în care
să ne acomodăm unii cu alții, cu dorințele, cu cerințele, cu standardele
pe care le avem, cu transmiterea valorilor și să reușim să mixăm culturile
organizaționale. Am văzut, însă, deschidere și suntem convinși că oamenii
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din companii se vor integra destul de
ușor și vor reuși să facă echipă. Sunt
profesioniști cu mulți ani de experiență
în spate și, comunicând foarte deschis
și explicând de ce vrem să facem
anumite lucruri, sunt convinsă că vom
ajunge la un numitor comun și o să
avem o direcție comună”, a explicat
directorul general International Alexander.
Deși, inițial, s-a avut în vedere o
perioadă de stabilitate și continuitate
la Vio Transgrup, deja au început planurile de dezvoltare.
„Suntem în discuții cu echipa, cu
clienții, precum și cu furnizorii pe care
îi avem. Suntem, deja, implicați în
niște tendere de transport, pentru extinderea serviciilor pe care le oferim,
în acest moment, pe segmentul de
nișă și, de asemenea, luăm în calcul
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deschiderea unei noi filiale în Grecia”,
a declarat Loredana Apreutese.

Transportator
și... client
de transport
La începutul acestui an, International Alexander a fost protagonista unei
alte tranzacții spectaculoase. Preluarea producătorului de componente

auto Brandl poziționează holdingul pe
o nouă dimensiune, aceea de producător și, implicit, client de transport.
„La începutul anului, am achiziționat firma Brandl. A fost un element
nou chiar și pentru noi, nefiind ceva
premeditat, așa cum a fost în cazul Vio
Transgrup, unde am avut o analiză
îndelungată. Tot procesul de achiziție
s-a desfășurat extrem de rapid. Ne-am
dorit să fim cu adevărat un 4PL. Pe
lângă transport și logistica integrată
pe care o avem direct în fabricile clienților, am hotărât să ne întregim portofoliul de servicii, să fim și producător.
Încă din 2006, specializarea noastră
a mers în direcția zonei de automotive,
iar Brandl vine perfect în completarea
planurilor noastre, conturate de-a
lungul timpului”, a precizat Loredana
Apreutese.
Brandl este o companie producătoare de componente auto, fiind furnizor pentru giganții industriei. Astfel,
International Alexander a ajuns să aibă
aceiași clienți atât pe partea de
transport, cât și pe partea de producție.
„Suntem, practic, furnizori atât de
transport, cât și de producție, pentru
același segment de clienți. Brandl înseamnă două fabrici, una la Sibiu, cu
aproximativ 500 de angajați, și fabrica
din Cehia, din Kaplice, unde lucrează
aproximativ 400 de angajați. Eram
furnizori de transport pentru Brandl,
înainte de a face achiziția companiei.
Cunoșteam compania și trebuie precizat că a fost o achiziție prin management buyout, iar directorul general
Brandl a intrat în acționariat alături de
noi și, împreună cu el, ne dorim să
creăm un nou business pentru Brandl.
Țintim să accesăm noi piețe, inclusiv
dincolo de zona automotive, în care
este specializată compania”, a declarat directorul general International
Alexander.
La acest moment, planurile International Alexander sunt legate de stabilizarea și integrarea afacerilor pe
care le are și de dezvoltarea unor parteneriate noi, pe direcțiile în care holdingul este angrenat. Însă discutăm
despre o companie deschisă către noi
oportunități de business și, inclusiv,
noi achiziții pot apărea oricând.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

„Suntem o companie cu capital 100% românesc, iar, prin achiziția Brandl,
am dovedit că și o companie românească, pornită de la zero, aflată la prima
generație, a reușit să achiziționeze o companie cu o tradiție de 50 de ani din
industria auto, companie de referință, importantă în tot lanțul de aprovizionare
al giganților automotive. Ne-am dori ca asemenea cazuri, în care firme românești
cumpără companii occidentale, să fie cât mai multe. În România, firmele sunt la
prima generație, dinamica pieței ne-a ajutat să ne dezvoltăm și este important
să avem curaj, să ieșim în afară și să demonstrăm că suntem oameni muncitori,
capabili și dornici să se alăture noilor tendințe ale pieței.” – Loredana Apreutese
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PACHETUL MOBILITATE 1

Modul în care trebuie aplicate reglementările cuprinse în Pachetul
Mobilitate 1 a ridicat semne de întrebare încă din momentul
în care acesta a intrat în vigoare, pentru ca, ulterior, unele lucruri
să devină mai clare, atât prin recomandările furnizate de Comisia
Europeană, cât și prin modificarea legislației naționale.
Am încercat să aflăm cum vede ISCTR modul în care cărăușii
trebuie să se raporteze la aceste norme.

„D

acă, în prima fază, ne-am
temut că întoarcerea șoferilor la locul de reședință
sau la sediul operațional al companiei
este obligatorie, ulterior, Comisia Europeană a oferit o serie de clarificări, pe
baza cărora a devenit clar că operatorul este obligat să ofere posibilitatea
șoferului să se întoarcă acasă”, ne-a
explicat Marius Lungan, șef Serviciu
Reglementări Legislative din cadrul
ISCTR. În acest context, conducătorul
auto poate opta să își facă repausul
de 45 de ore acasă, sau în altă parte.
„Aceste prevederi au fost detaliate și
în Ordinul 369 din luna mai a acestui
an, care modifică Ordinul 1058/2017”,
a precizat Marius Lungan. Conform
actului normativ citat, compania trebuie să îi ofere șoferului posibilitatea să
se întoarcă acasă sau la sediul companiei, prin transmiterea unei invitații,
în scris, sau în format electronic, pe
mail. Apoi conducătorul auto decide
dacă vrea să dea curs invitației sau
nu.

Documente
care trebuie păstrate
la sediu
În acest context, cu ocazia controalelor efectuate de inspectorii
ISCTR la sediul companiilor de transport, trebuie prezentate documente
din care să reiasă că au respectat această cerință. Este vorba despre înregistrări tahograf, în cazul în care
transportatorul utilizează vehicule dotate cu astfel de dispozitive, pentru
transferul șoferilor, despre bilete de
avion, precum și despre bilete de tren
sau pentru curse regulate de transport
persoane. Acestora li se pot adăuga
documente de transport, în cazul în
care se utilizează transportul în cont
propriu, precum și dovezi potrivit cărora un conducător auto a călătorit către domiciliu sau către sediul opera-

țional, cu un vehicul care nu intră în
domeniul Regulamentului 561. Putem
vorbi, în acest context, despre ordine
de deplasare, alimentări cu combustibil efectuate pe drum, sau despre
orice altă dovadă. „Ordinul permite
prezentarea oricărei alte dovezi, cu
condiția ca ea să fie credibilă”, a subliniat Marius Lungan.

Marius
Lungan

ACTUALITATE

Recomandări ISCTR
privind controlul

Controale în trafic,
sau la sediu?
Reprezentantul ISCTR a ținut să
precizeze că respectarea acestor prevederi nu poate fi verificată decât cu ocazia controalelor realizate la sediul
companiilor de transport, motiv pentru
care cărăușii au obligația să păstreze
documentele prezentate mai sus. „Într-adevăr, pot exista solicitări primite de la
inspectorate din alte țări, să mergem în
control, atunci când există suspiciuni că
activitatea unui anumit transportator nu
a fost organizată cu respectarea regulilor”, a precizat el.

O abatere minoră,
care poate deveni
gravă
De menționat că legislația românească așază, deocamdată, nerespectarea prevederilor privind întoarcerea

acasă a șoferilor între sancțiunile minore, amenzile fiind cuprinse între 250
și 500 de lei, cu posibilitatea de a plăti
jumătate, într-o perioadă de 15 zile.
Decizia a fost luată în urma discuțiilor
purtate cu patronatele din transporturi.
S-ar putea, însă, ca România să fie obligată să reevalueze lucrurile. „În viitor,
există posibilitatea să se modifice încadrarea, deoarece se lucrează la un
proiect de modificare a Regulamentului
403/2016, iar, în ultima variantă pe care
am văzut-o, nerespectarea acestei prevederi era încadrată la abateri grave.
Dacă acest proiect va fi adoptat, și noi
vom fi obligați, ca stat membru, să
modificăm legislația”, a concluzionat
reprezentantul ISCTR.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro
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Marea Britanie
– o relație bună... doar
pentru cunoscători
Marea Britanie pare o relație care merită abordată, la acest
moment, cu tarife mai bune și concurență redusă, însă...
Timpii lungi de așteptare și riscul de blocaj, din cauza unei
birocrații mai complexe, riscă să dea calculele inițiale peste cap.

C

hiar dacă informațiile erau neclare, la jumătatea anului trecut, compania Dumagas a
luat decizia strategică de a nu întrerupe transportul către Marea Britanie.
„La nivel de companie, în vara anului trecut, după ce am trecut de șocul provocat de pandemie (martie-mai),
ne-am întrebat ce urmează să facem.
În vara lui 2020, informațiile erau contradictorii, fără o imagine clară legată
de ceea ce urmează să se întâmple,
și chiar se punea încă problema «dacă» urmează să se întâmple. Am participat, împreună cu clienții noștri, la o
serie de webinarii, organizate de autoritățile engleze, și, încă de la acel moment, am decis să nu ieșim din Anglia”,
a precizat Lucia Apostol, chief of operational excellence Dumagas.
A urmat un proces susținut de informare și pregătire, mai ales că informațiile erau incomplete și realitatea a
diferit de ceea ce se credea, la acel
moment.
„Cei care participam la respectivele webinarii aveam o listă de întrebări, cu posibile cazuri concrete, și
răspunsurile erau aceleași: «în acest

Lucia Apostol,
chief of operational excellence Dumagas:
„Un haos iminent a fost mult ameliorat de practicile unei piețe obișnuite să
respecte regulile, cu firme care acționează cu fair play. Companiile britanice
s-au arătat deschise, au înțeles situația și au acceptat majorările tarifelor. În plus,
a fost o perioadă în care am încercat să ne ajutăm unii pe alții pentru a depăși
dificultățile și incertitudinile.”

moment, nu avem informații cu privire
la...», «nu se știe cum se va proceda
cu...» Ambiguitatea a continuat până
în ultimul moment și chiar după”, a
arătat Lucia Apostol.
În prima săptămână din ianuarie
2021, încă erau multe necunoscute privind procedurile care trebuie realizate și
unde ar trebui să se facă. În paralel, a
apărut și testarea șoferilor pentru COVID.

Blocajele „COVID”
au contribuit
la descurajarea
transportatorilor
La finalul anului, chiar înainte de
sărbătorile de Crăciun, Franța, alături
de Țările de Jos și Belgia, au interzis

intrarea șoferilor din Marea Britanie,
dacă aceștia nu erau, în prealabil, testați. Au fost prinși în acest blocaj foarte
mulți șoferi de camion, care plănuiau
să ajungă acasă de sărbători. Au
urmat câteva zile de haos, cu blocaje
care se întindeau pe zeci de kilometri.
„Noi, la acel moment, încărcam
din UE și mergeam către Anglia, pentru a putea reveni în UE, între Crăciun
și Revelion. A fost o situație dificilă,
însă, din punctul nostru de vedere,
privind retroactiv, pe lângă alte provocări pe care le-am traversat în trecut
și cu care ne vom confrunta și în viitor,
considerăm că aceasta a fost gestionabilă”, a arătat Lucia Apostol.
De altfel, anticipând posibile probleme, Dumagas a decis ca niciun ca-
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mion să nu fie poziționat în Marea
Britanie, la trecerea dintre ani.
„Perioada în care nu am efectuat
transporturi a început din 27-28 decembrie, când am încărcat ultimele camioane din Anglia, pentru a reuși să
intrăm cu ele în UE până în 31 decembrie. Am reînceput să încărcăm după
3 ianuarie, din UE, către Marea Britanie. Este de remarcat faptul că autoritățile britanice au rezolvat problema
testării într-un termen nesperat de scurt.
În 48 de ore, aveau corturi modulare,
cu laboratoare pentru teste... Astfel că,
după Crăciun, când camioanele noastre
au plecat, situația era aproape pusă la
punct”, a completat Lucia Apostol.

Pregătirea
a făcut diferența
Dumagas a început pregătirea
pentru perioada post Brexit încă din
luna noiembrie. Practic, toate informațiile noi au fost împărtășite departamentelor operaționale, în cadrul unor
ședințe organizate cu regularitate. De
asemenea, șoferii au beneficiat de
traininguri, la fiecare schimb.
A fost un proces obligatoriu, având
în vedere că 40% dintre cursele Dumagas au încărcare sau descărcare
în Marea Britanie.
Însă lucrurile nu s-au oprit aici...
„Clienții au fost foarte îngrijorați,
încă de dinainte de Brexit. Nu erau
pregătiți și, în special, partea engleză
nu înțelegea ce trebuie făcut. Ne-am
consiliat clienții, le-am oferit informații
privind pașii concreți pentru derularea
unui transport extracomunitar și, încet,
încet lucrurile s-au pus în mișcare.
Firmele din Anglia nu au avut experiența procedurilor vamale în trecut,
iar noi, Dumagas, nu am întrerupt niciodată transporturile extracomunitare
– Turcia, Serbia...”, a completat managerul Dumagas.

În ciuda pregătirilor, în ianuarie,
media de ieșire a unui camion din
Anglia nu scădea sub 48 de ore (de
la încărcarea mărfii, la ieșirea din
Marea Britanie) – clienții nu aveau
toate documentele necesare și, în
plus, nu existau comisionari vamali
suficienți.
„Am observat că, în UE, indiferent
de țară, clienții sunt, în general, mult
mai bine pregătiți și au înțeles foarte
bine că timpul înseamnă bani, pentru
toată lumea. Chiar de la prima încărcare, pe 3 ianuarie, la un client din
Germania, șoferul a încărcat pentru
Marea Britanie și a primit toate actele
necesare în 5 minute (declarații, certificate pentru marfă...)”, a comentat
Lucia Apostol.

Mărfuri multe,
înainte de Brexit
Primul termen avansat pentru
Brexit a fost octombrie 2020. Astfel,
cererea de transport, după perioada
opririi activității, din august, a fost
extrem de ridicată.
„Dacă aveai 2.000 de camioane
disponibile, puteai găsi marfă, dinspre
Marea Britanie către UE și invers.
După ce s-a anunțat că se amână
Brexitul, volumele au revenit la normal,
în octombrie-noiembrie. În decembrie,
din nou, cererea a explodat. În prima
săptămână a lui ianuarie, transportatorii din UE (ei realizează transportul
rutier între Anglia și Uniune) au început
să refuze comenzile către Marea
Britanie și au închis contractele pe
care le aveau pentru această destinație. Motivul a fost teama legată de problemele care erau anticipabile”, a precizat Lucia Apostol.
Retragerea unui număr mare de
transportatori a făcut ca volumele de
mărfuri din ianuarie-februarie 2021 să
fie percepute ca mult mai mari decât

înainte. Inclusiv jucători mari din piața
transporturilor și-au anunțat oficial
ieșirea, la începutul anului.
„La acel moment, haosul părea să
se instaleze. În special pe zona de
grupaje, lucrurile se complicaseră
foarte mult și devenise foarte greu să
mai respecți angajamentele și modul
de lucru stabilite anterior Brexitului.
Între timp, activitatea de transport a
reintrat în normal, inclusiv din punct
de vedere al marilor jucători”, a afirmat
managerul Dumagas.
Pentru compania doljeană, transportator tradițional de Anglia, perioada
dificilă a reprezentat o bună oportunitate pentru întărirea parteneriatelor
cu clienții.
„Chiar am primit de la unii clienți
scrisori prin care ne spuneau că suntem temerari, în condițiile în care ceilalți transportatori cu care colaborau
s-au retras. Au fost momente în care
se îndoiau că promisiunile asumate
mai sunt respectate și primeam telefoane pentru a se asigura că, într-adevăr, camioanele contractate vor ajunge
la încărcare. Au fost și momente dificile și nu au lipsit problemele, cu timpi
lungi de așteptare, din cauza documentelor. Sigur, este important și din
punct de vedere al transportatorului
să aibă parteneriate puternice cu
comisionari vamali, pentru a fi sigur că
totul este în regulă. Noi creasem
aceste relații înainte de Brexit”, a spus
Lucia Apostol.
Iar, în această perioadă, pandemia
a continuat să producă probleme.
„Poate cel mai dificil moment a
fost la final de februarie, început de
martie, când am avut șase cazuri de
teste pozitive pe parcursul a 2-3 săptămâni. Dacă ești un transportator mic,
nu ai o experiență bună pe Anglia și
nu ai contacte acolo, este greu să îți
imaginezi cum gestionezi o asemenea
situație”, a declarat Lucia Apostol.
Autoritățile britanice introduceau
șoferul în carantină, sub supraveghere
medicală, în niște locuri special destinate conducătorilor auto depistați po-
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„Alegerea Eurotunelului sau a
liniilor de ferry depinde mult de
marfa transportată. La feribot,
timpul este mai lung decât înainte,
iar uneori apar aglomerații și
blocaje în terminale. Săptămânal,
se creează asemenea situații în
Calais, când camionul ajunge, de
exemplu, la ora 10:00 dimineața și
primește tichet la ora 15:00.
Oricum, documentația vamală
poate da peste cap orice calcul.
Îmi amintesc un caz, la început de
an, când un camion care
transporta cafea nu a reușit să
intre în Franța nici după șapte
zile.” – Lucia Apostol
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„Anglia trece, în acest moment,
printr-o criză a conducătorilor
auto, acutizată de plecarea
șoferilor străini, precum și de
schimbarea legislației muncii. Dar,
pentru șoferi, Anglia nu mai este
o piață atractivă.” – Lucia Apostol

zitiv la teste (au avut contracte cu hoteluri în zonele autostrăzilor). Iar camioanele rămâneau în parcări pentru
10-15 zile.
„Un transportator mic risca să rămână 2 săptămâni cu marfa în camion, marfă care avea un tranzit deschis, ce expira în această perioadă.
Riscai să complici mult lucrurile. Noi
am decis să luăm semitrailerul cu un
alt cap tractor și în parcare a rămas
una goală. Practic, am staționat cu
camionul două săptămâni, într-o parcare în Anglia. Din fericire, am putut
realiza acest schimb, pentru că am
calculat toate scenariile, inclusiv trimiterea unor șoferi care să preia camionul staționat, însă am considerat
că schimbarea semiremorcilor reprezintă cea mai bună soluție. Pentru șoferii carantinați, în a opta zi se realiza
un nou test, cu rezultatul maxim în a
zecea zi, iar, dacă testul ieșea negativ,
șoferii puteau pleca”, a declarat managerul Dumagas.

Tarife bune,
dar gestiune specială
a documentelor
Astăzi, a face transport pe relația
Marea Britanie presupune o gestiune
specială, cu personal pregătit pentru
această destinație.
„Tarifele de transport au crescut,
în această perioadă, într-un mod firesc. Nu am fost puși în situația să
presăm clienții. Practic, ne-am calculat
costurile suplimentare care au apărut
odată cu operațiunile vamale, gestionarea documentelor, timpii mai lungi
de așteptare și, implicit, mai puțini kilometri parcurși, iar clienții au acceptat

majorările de tarif aferente. Clienții din
Anglia erau mai degrabă concentrați
pe disponibilitatea camioanelor”, a
precizat Lucia Apostol.
Clienții din UE au acceptat mai
greu ajustarea tarifelor, însă s-au confruntat cu aceeași problemă – retragerea firmelor de transport de pe relația cu Marea Britanie.
În medie, tarifele s-au majorat
cu 10-15%.
Nu este o majorare nesemnificativă, mai ales că discutăm, în general,
de curse lungi. Totuși, numărul de kilometri parcurși lunar s-a diminuat destul
de mult.
„Înainte de Brexit și de pandemie,
camioanele care efectuau această
relație aveau o medie de 12.500 km
pe lună. În momentul de față, am ajuns la aproximativ 10.500 km parcurși
lunar”, a declarat Lucia Apostol.
Oameni bine pregătiți și implicați,
proceduri stabilite cu exactitate, reacții
în timp real...
„Un șofer primește, la încărcare,
un set de documente și nu putem avea
pretenția să le citească și să le înțeleagă pe toate. Sunt pași clari pe care
trebuie să îi parcurgi, dacă vrei să faci
transport în Anglia. Este nevoie de
punerea la punct a unui sistem, în care
documentele primite la încărcare sunt
transmise imediat la sediul firmei (fotografiate sau scanate). La birou, trebuie
să existe cineva care recepționează
aceste documente și care le analizează
pagină cu pagină, pentru a verifica legătura dintre ele și cu marfa încărcată.
Această verificare trebuie să o faci chiar
la încărcare, dacă nu vrei să pierzi
timpul. Eventualele greșeli sunt notificate imediat către client, pentru a fi
remediate”, a explicat Lucia Apostol.

Doar pentru
specialiști
Anglia nu mai este o rută obișnuită
și necesită o atenție specială, privind

documentele primite la încărcare,
precum și un know-how special.
„Experiența ne arată că, la acest
moment, există, încă, un procent de
30% dintre curse pentru care nu primești toate documentele necesare și
trebuie să ai capacitatea să depistezi
aceste cazuri imediat, pentru a corecta
situația încă din startul cursei”, a precizat Lucia Apostol.
Practic, sunt 30% șanse
să te blochezi, atunci când
preiei o cursă către sau
dinspre Marea Britanie.
Dacă nu ai experiență și nu știi ce
este în neregulă... Să începi transporturile către Anglia nu reprezintă o decizie simplă, pe care să o iei în grabă.
„Atunci când te blochezi în port, poți
fi la peste o mie de kilometri de locul
de încărcare, iar recuperarea documentului lipsă înseamnă, din start,
foarte mult timp pierdut. Cei care, ca
și noi, nu au întrerupt transportul cu
Anglia și și-au pus la punct un sistem
adaptat nevoilor legate de această
destinație vor spune că totul este ok,
acum. Se intră într-o rutină și, astăzi,
inclusiv șoferii își dau seama dacă
totul este în regulă sau nu, imediat ce
primesc documentele”, a explicat managerul Dumagas.

Pașapoarte
și vaccinare...
Următoarea provocare – de la
1 octombrie va fi nevoie de pașaport
și toți conducătorii auto trebuie să
obțină acest document pentru a putea
intra în Marea Britanie.
Apoi apare și riscul carantinării...
„Am desfășurat o campanie de vaccinare în cadrul companiei, începând
cu luna februarie, și am arătat că vaccinarea reprezintă cel mai bun lucru
pe care putem să îl facem. În primele
trei luni, am primit un refuz aproape
total, însă, acum, inclusiv conducătorii
auto au început să se vaccineze. Și
astăzi mai avem șoferi reticenți, încă...
Deschiderea este tot mai mare în ultima
perioadă, restricțiile jucând un rol important în acest sens. Șoferii noștri s-au
săturat de testările pe care le fac în
Anglia. Pentru că, dacă stai mai mult
de 72 de ore în Anglia, trebuie să te
testezi pentru a intra în Franța”, a subliniat managerul Dumagas.
Strategic vorbind, astăzi, transportul pe Marea Britanie reprezintă o destinație bună pentru noi investiții, însă
trebuie avută în vedere situația economică generală, evoluția acesteia la
nivel european și global.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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CEFIN TRUCKS

Cefin Trucks și-a extins la 20 rețeaua de parteneri de service
Ford Trucks în România, cu o nouă unitate de reparare
a camioanelor, în Oradea: GIG Impex. La inaugurare, a participat
și primarul orașului Oradea, Florin Birta.

C

ompania vine în întâmpinarea
clienților săi cu un set complet
și competitiv de servicii postvânzare, prin cele 20 de centre, partenere și proprii, aflate în București, Brașov, Deva, Arad, Constanța, Craiova,
Bacău, Suceava, Baia Mare, Oradea,
Timișoara, Sibiu, Odorheiu Secuiesc,
Cluj, Pitești, Ploiești, Galați, Turda și
Piatra Neamț.
Stefano Albarosa, CEO Cefin
Trucks, a declarat: „Investim permanent în organizația noastră, atât în oameni și sisteme integrate, în zona de
vânzări, cât și în dezvoltarea rețelei de
service. Cred cu tărie în valoarea adăugată a serviciilor integrate, precum
servicii post vânzare la cele mai înalte
standarde. Ritmul de livrare Ford
Trucks este în creștere, iar, pentru a
menține satisfacția clienților noștri și
ca vehiculele să fie tot timpul la lucru,
avem nevoie de creșterea capacității
de reparație. Clienții GIG sunt cei care
ne-au recomandat acest service, cu
o experiență de 30 ani în domeniu,
fiind deja demonstrate atât profesionalismul și calitatea serviciilor de reparație, cât și implicarea în relația cu
clienții săi. Obiectivul nostru este ca
toate camioanele Ford Trucks să fie
la lucru permanent, să fie reparate
într-un timp cât mai scurt și de o echipă profesionistă”.
Ioan Gavriș, director general GIG
Impex: „Pentru GIG Impex, anul 2021
înseamnă 30 de ani de activitate și
cred că, în tot acest timp, am reușit
să demonstrăm seriozitate și profesionalism. Inaugurarea service-ului Ford
Trucks este încă un pas important
pentru dezvoltarea activităților noastre.
Vedem un mare potențial în brandul
Ford Trucks, în județul Bihor, sunt peste 165 de unități vândute în această
zonă. GIG Impex este un service cu
o experiență de 30 de ani în domeniu,
Ford Trucks se poziționează, la
vânzări, pe locul 5 din 9 branduri de
vehicule comerciale din România (în
urcare de pe locul 6, deținut în 2019)
și are o cotă de piață de 10,4%.

cu o echipă profesionistă și cu o disponibilitate largă de operațiuni”.
Ioana Gavriș, Development Manager GIG Impex, a subliniat, la rândul
său: „Brandul Ford Trucks a venit cu
propunerea acestui parteneriat și suntem foarte bucuroși că am putut să
ne ridicăm la înălțimea cerințelor. În
zona noastră, sunt foarte multe lucrări
de infrastructură, ceea ce presupune
și o cerere mai mare pentru vehicule
necesare acestor lucrări și, bineînțeles, și o nevoie de capacitate largă de
reparații”.

Ford Trucks –
evoluție accelerată
pe piața românească
Cefin Trucks a înregistrat, în 2017
(primul an de activitate în calitate de
importator și distribuitor al Ford Trucks),
vânzări de 157 de unități (1% pe segmentul de transport, 17% pe construcții
și 7% pe vehicule specializate), cu o
cotă de 2,36%. În al doilea an, compania și-a depășit obiectivul, surclasând, deja, în semestrul al doilea, doi
competitori cu o prezență tradițională
pe piață; numărul unităților vândute s-a

CAMIOANE ȘI SERVICII

20 de parteneri de
service Ford Trucks

dublat, ajungând la 357, iar cota de
piață – la 4,1%.
Vânzările au crescut, în 2019, cu
peste 555 de unități livrate și o cotă
totală de piață de peste 8%, cumulând, în noiembrie 2019, peste 1.000
de unități Ford Trucks. Datorită lansării
F-MAX, Cefin Trucks intenționează
să-și mărească cota în segmentul
respectiv, unde potențialul de creștere
rămâne foarte ridicat.
Cefin Trucks a mizat, și în 2020,
pe păstrarea poziției de lider în alegerile clienților din segmentele de
Construcții și Vehicule municipale,
atingând locul 4 în Topul Brandurilor
de Vehicule Comerciale, cu o cotă de
piață de 11,8%. Tot în 2020, și-a extins
rețeaua de service, ajungând la 19
centre în țară, adăugând la o dimensiune multibrand a acesteia, prin inaugurarea serviciilor de reparații Ford
LCV în centrul din București. În 2021,
Ford Trucks va atinge pragul de 2.000
de unități vândute în România, urmând să seteze un nou obiectiv de
creștere, în acest sens.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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MERCEDES-BENZ

Pași către
full electric
Producătorul german nu bate pasul pe loc și anunță că, în 2025,
va lansa trei arhitecturi complet electrice, urmând ca tot ce va
lansa nou după acest an să fie vehicule, de asemenea, complet
electrice, trecând de la electric-first la electric-only.

P

ână la finalul deceniului, acolo
unde condițiile din piață permit, gama Mercedes-Benz va
fi complet electrică. Pentru a putea
„pune jos” această idee, vor fi lansate
baterii cu o capacitate de peste 200
Gigawați, împreună cu partenerii, și
sunt planuri pentru construcția a opt
giga-fabrici de baterii.

Obiective
2022 este anul-țintă pentru ca Mercedes-Benz să ofere vehicule electrice
cu baterii (BEV) pe toate segmentele
pe care compania este activă. Începând cu 2025, toate arhitecturile de
vehicule nou lansate vor fi numai electrice, iar clienții vor putea alege o alternativă complet electrică pentru fiecare
model aflat în producție. MercedesBenz intenționează să gestioneze această transformare accelerată, respectând, în același timp, obiectivele
sale de profitabilitate. Pentru a facilita
această schimbare, Mercedes-Benz
dezvăluie un plan cuprinzător, care include accelerarea semnificativă a cercetării și dezvoltării. În total, investițiile în BEV-uri, între 2022 și 2030, se
vor ridica la peste 40 de miliarde de
euro. Avansarea planului portofoliului
EV va accelera sosirea punctului critic
pentru adoptarea vehiculelor electrice.

Ola Källenius,
CEO Daimler AG
și Mercedes-Benz AG:
„Transformarea electrică prinde viteză
– în special pe segmentul de lux, în
care Mercedes-Benz domină. Punctul
critic se apropie și vom fi pregătiți,
până la sfârșitul acestui deceniu,
pe măsură ce piețele trec numai la
electrice. Acest pas marchează
o realocare semnificativă a capitalului.
Prin gestionarea acestei transformări
mai rapide, protejându-ne, în același timp, obiectivele de profitabilitate, vom
asigura succesul de durată al Mercedes-Benz. Cu ajutorul forței noastre de
muncă înalt calificate și motivate, sunt convins că vom avea succes în această
nouă eră entuziasmantă.”

ca fundament pentru viitorul portofoliu
de vehicule electrice.
• AMG.EA va fi o platformă dedicată vehiculelor electrice de performanță, care se adresează clienților
Mercedes-AMG orientați spre tehnologie și performanță.
• VAN.EA inaugurează o nouă eră
pentru furgonete electrice și autove-

hicule comerciale ușoare, care va contribui la orașe și transport fără emisii,
în viitor.
2. INTEGRARE VERTICALĂ
După reorganizarea activităților
sale pentru sistemele de propulsie,
punând planificarea, dezvoltarea, achiziționarea și producția sub un singur

Planul tehnologic
al electrificării
1. ARHITECTURI
În 2025, Mercedes-Benz va lansa
trei arhitecturi complet electrice:
• MB.EA va acoperi toate autoturismele de dimensiuni medii și mari,
stabilind un sistem modular scalabil
„Principala noastră datorie în
această transformare este de a
convinge clienții să facă trecerea cu
produse convingătoare. Pentru
Mercedes-Benz, inovatorul model de
referință, EQS, este doar începutul
acestei noi ere.” – Ola Källenius
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3. BATERII
Mercedes-Benz va avea nevoie
de o capacitate a bateriilor de peste
200 GWh și intenționează să deschidă
opt giga-fabrici pentru producerea de
celule, împreună cu partenerii săi din
întreaga lume. Acest lucru se adaugă
rețelei, deja planificate, de nouă fabrici
dedicate construirii sistemelor de baterii. Bateriile de ultimă generație vor
fi standardizate și potrivite pentru utilizare în peste 90% din toate automobilele și autovehiculele comerciale
ușoare Mercedes-Benz.
4. ÎNCĂRCARE
„Plug&Charge” va permite clienților
să se conecteze, să încarce și să se
deconecteze, fără pași suplimentari
necesari pentru autentificare și procesarea plăților. Sistemul va fi disponibil

odată cu lansarea pe piață a EQS,
mai târziu, în acest an. Mercedes me
Charge este deja una dintre cele mai
mari rețele de încărcare din lume și
cuprinde, în prezent, peste 530.000
de puncte de încărcare AC și DC, la
nivel mondial. În plus, Mercedes-Benz
lucrează, alături de Shell, la extinderea
rețelei de încărcare. Clienții vor avea
un acces îmbunătățit la rețeaua de reîncărcare Shell, care va fi formată din
peste 30.000 de puncte de încărcare,
până în 2025, în Europa, China și America de Nord și va include peste
10.000 de încărcătoare de mare putere, la nivel global.

Producția
Mercedes-Benz își pregătește, în
prezent, rețeaua globală de producție,
pentru un viitor complet electric, iar
ritmul schimbării este proiectat să urmeze cererea pieței. Datorită investițiilor timpurii în producția flexibilă și a
sistemului de producție MO360 de ultimă generație, compania poate produce, în masă, BEV-uri încă de astăzi.
Anul viitor, opt vehicule electrice Mercedes-Benz vor fi produse în șapte
fabrici, de pe trei continente. În plus,
toate unitățile de asamblare a autotu-

rismelor și bateriilor Mercedes-Benz
AG vor trece la producția neutră din
punctul de vedere al emisiilor de carbon, până în 2022.

Aspectul financiar
Mercedes-Benz își menține angajamentul față de obiectivele de marjă,
prezentate în toamna anului 2020. Obiectivele de anul trecut s-au bazat pe
ipoteza vânzării a 25% vehicule hibride
și electrice, până în 2025. Reiterarea
de astăzi se bazează pe o cotă xEV
asumată de până la 50%, până în 2025
și pe un scenariu de piață pentru vânzările de mașini noi, care, în esență, va
trece la full electric, până la sfârșitul deceniului. Platformele comune pentru
baterii și arhitecturile electrice scalabile,
combinate cu progresele tehnologiei
bateriilor, vor aduce grade mai mari de
standardizare și costuri mai mici. Alocarea capitalului se mută de la EV-first
(electric vehicle first) la EV-only (electric
vehicle only). Investițiile în motoare cu
combustie internă și tehnologii hibride
plug-in vor scădea cu 80%, între 2019
și 2026, a anunțat compania.
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acoperiș, Mercedes-Benz va aprofunda nivelul de integrare verticală în producție, dezvoltare și tehnologie electrică produsă intern. Acest pas include
achiziționarea companiei britanice de
motoare electrice YASA și, astfel, Mercedes-Benz obține acces la tehnologia
unică a motorului cu flux axial și la
experiență pentru a dezvolta motoare
ultra-performante, de ultimă generație.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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RENAULT TRUCKS
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D WIDE Z.E.,
cu cabină joasă
Flota Renault Trucks de camioane electrice se extinde și mai mult,
odată cu lansarea europeană a modelului D Wide Z.E. Low Entry
Cab. Acest vehicul integral electric este echipat cu o nouă cabină
joasă, special proiectată pentru facilitarea colectării de deșeuri
și pentru protecția siguranței operatorilor și a participanților
vulnerabili la trafic.
u vehicule de la 3,5 la 26 de
rilor frecvente, de peste 100 per tură
Siguranță
tone, Renault Trucks oferă
de lucru.
și ergonomie

C

cea mai cuprinzătoare gamă
de camioane electrice de pe piață.
Constructorul își extinde și mai mult
gama, odată cu lansarea unui vehicul
D Wide Z.E. LEC (Low Entry Cab). Această cabină joasă a fost special
proiectată să îndeplinească cerințele
sectorului de colectare de deșeuri menajere, facilitând activitatea operatorilor și optimizându-se siguranța, confortul și, în final, eficiența.

Renault Trucks D Wide Z.E. LEC
este echipat pentru a permite operatorilor să acceseze vehiculul fără eforturi
și în siguranță. Intrarea în cabină este
cu 200 mm mai joasă decât în cazul
unui camion standard de distribuție și
dispune de o singură treaptă antialunecare și uși care se deschid la
90°. Acest lucru reduce oboseala echipajului, din cauza urcărilor și coborâ-

Poziția joasă a cabinei le oferă șoferilor o vizibilitate directa excelentă,
ceea ce conduce la o protecție optimă
a participanților vulnerabili la trafic.
Pentru o și mai bună vizibilitate,
Renault Trucks recomandă ferestre
laterale suplimentare, poziționate în
partea din spate a cabinei, disponibile
opțional.
Cabina spațioasă a acestui camion
integral electric are loc pentru șofer și

.................................................................................................................................................. august 2021

Oferta electrică
Renault Trucks

până la trei membri ai echipajului. Podeaua plată, disponibilă opțional, oferă
libertate de mișcare în interiorul vehiculului și permite îmbarcarea și coborârea pe ambele părți ale acestuia.
Dezvoltat în colaborare strânsă cu
carosierul Estepe, Renault Trucks D
Wide Z.E. LEC este dezvoltat în versiune 6x2, cu axă spate directoare și
este disponibil pentru comenzi în întreaga Europă. Deoarece este integral
electric, vehiculul nu emite gaze de
eșapament și este aprobat pentru utilizarea în zone urbane cu restricții de
trafic.

O gamă completă
de vehicule electrice
Reamintim, gama Renault Trucks
Z.E., constând în Renault Master Z.E.,

Renault Trucks D Z.E. și Renault
Trucks D Wide Z.E., de la 3,5 la 26 t,
acoperă toată paleta de utilizări urbane, de la distribuție și livrare de mărfuri, la colectarea deșeurilor. Master
Z.E. este disponibil deja din 2018, iar
modelele D și D Wide Z.E. au început,
anul trecut, să fie produse în fabrica
de la Blainville-sur-Orne.
Tot mai mulți transportatori și operatori de distribuție din Europa încep
să se orienteze către vehiculele electrice, ca parte a politicii lor de decarbonizare. De exemplu, Grupul Delanchy,
unul dintre cei mai mari operatori
francezi de transport de fructe de mare
și produse proaspete, a avut ambiția
de a comanda, anul trecut, primul camion de serie model D Z.E care a ieșit
de pe linia de producție de la Blainvillesur-Orne (Calvados). Din 2017,

Renault Trucks D Z.E.:
• GVW: 16 t – Masă: 16,7 t.
• Ampatamente disponibile:
4.400 și 5.300 mm
• Motor electric 185 kW (130 kW
continuu)
• Cuplu maxim motor electric:
425 Nm
• Cuplu maxim axă spate: 16 kNm
• Cutie de viteze cu două trepte
• Stocare energie: baterii Li-ion
totalizând între 200 și 400 kWh
• Autonomie în condiții reale
de operare: până la 400 km
• Încărcare 20 kW AC și 150 kW DC
Renault Trucks D Wide Z.E.:
• GVW: 26 t – Masă: 27 t.
• Ampatamente disponibile:
3.900 mm și altele, la comandă
• Două motoare electrice totalizând
370 kW (260 kW continuu)
• Cuplu maxim motoare electrice:
850 Nm
• Cuplu maxim axa spate: 28 kNm
• Cutie de viteze cu două trepte
• Stocare energie: baterii Li-ion,
200-265 kWh.
• Autonomie în condiții reale
de operare: până la 180 km
• Încărcare 20 kW AC și
150 kW DC.
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Renault Trucks Master Z.E.:
GVW: 3,1-3,5 t
Motor electric de 57 kW
Cuplu maxim: 225 Nm
Viteză maximă: 100 km/h
Stocare energie: baterii Li-ion
de 33 kWh
• Autonomie în ciclu NEDC:
200 km
• Autonomie în condiții reale
de operare: până la 120 km
• Încărcare 7 kW AC
•
•
•
•
•

Delanchy avea, deja, în utilizare un
prototip Renault Trucks D de 13 t integral electric, pentru a face livrări la
Halele Lyon-Paul Bocuse.
De asemenea, Grupul Carlsberg
a contractat, anul trecut, 20 de unități
D Wide Z.E. Aceste camioane 100%
electrice, de 26 t, au fost livrate gradual, pe parcursul anului și sunt operate de către fabrica de bere Feldschlösschen, subsidiara elvețiană a
Grupului. Aceste 20 de unități Renault
Trucks D Wide Z.E. de 26 t parcurg
rute zilnice de livrare între 100 și 200
km, pentru aprovizionarea clienților
fabricii de bere de la cele 15 centre
logistice ale producătorului, din Elveția.
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Volvo Connect:
simplificarea activității
în transporturi
Indiferent dacă sunteți șoferul propriului autocamion sau dacă
administrați o flotă de autocamioane, puteți conecta, acum aspectele
esențiale ale activității în moduri complet noi. Într-un singur loc,
printr-o singură autentificare și cu o singură vizualizare... Portalul Volvo
Connect reprezintă interfața unică pentru serviciile digitale ale
clienților Volvo. Acesta va încorpora complet funcționalitățile Dynafleet
– sistemul curent de management al flotei Volvo Trucks. Până la finalul
acestui an, Volvo Connect și Dynafleet vor funcționa în paralel.

P

rin reunirea celor mai importante servicii și aplicații într-o singură interfață online, Volvo Connect va simplifica activitatea clienților
care dețin camioane Volvo, fiind proiectat pentru a sprijini toate aspectele operațiunilor de zi cu zi, de la managementul
transporturilor și planificarea mentenanței, până la aspecte administrative și
respectarea prevederilor legale.

Disponibilitate,
productivitate
și performanță
Prin intermediul opțiunilor Volvo
Connect, operatorii de transport vor
avea un control mai bun și se vor simți
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mai în siguranță, știind că autocamioanele lor sunt în stare optimă și disponibile. De exemplu, se poate vizualiza o prezentare generală a stării
tuturor activelor clientului (camioane,
semiremorci, șoferi etc.), inclusiv a
avertismentelor și alertelor, toate vizitele la service planificate și rezervate
și problemele legate de starea camioanelor.
De asemenea, Volvo Connect include servicii de management al flotei,
cum ar fi cel de Poziționare, care oferă
o prezentare generală în timp real a
poziției și stării fiecărui autocamion –
facilitând urmărirea autocamioanelor.
Nu în ultimul rând, Volvo Connect oferă acces la servicii care îmbunătățesc
performanța, cum ar fi Combustibil și
Mediu, ceea ce facilitează urmărirea
consumului de combustibil în timp și
instruiește șoferii cum să-și îmbunătățească abilitățile de economisire a
combustibilului.
Autocamioanele, activitățile,
informațiile – toate într-o
singură interfață digitală.
Prin corelarea elementelor
activității, Volvo Connect
economisește timp,
preîntâmpină problemele și
oferă o înțelegere mai clară
asupra lucrurilor care
contează.

Interfața simplă și intuitivă asigură
ușurință de navigare. Flexibilă și ușor
de personalizat, platforma Volvo Connect poate fi adaptată nevoilor și preferințelor fiecărui utilizator în parte.

Portal pentru clienți
Portalul pentru clienți este spațiul
de lucru unde utilizatorii pot experimenta întregul potențial al serviciilor
lor. Aceștia obțin acces în funcție de
tipul de informații necesar, astfel încât
toată lumea – de la proprietarii de au-

CAMIOANE ȘI SERVICII

tocamioane și managerii de parcuri
auto, până la șoferi și dispeceri, să
aibă de câștigat. Un ecran personalizat oferă o prezentare generală a celor
mai relevante informații și servicii pentru fiecare utilizator, făcând ca fiecare
zi să fie mai ușoară, mai inteligentă
și mai confortabilă, pentru toată lumea.
Portalul Volvo Connect permite accesarea unor instrumente de analiză
puternice, informații despre activele
companiei și orele de condus, administrarea unor flote multiple, compuse
din mai multe mărci de camioane, și
transmiterea unor mesaje instantanee
– toate dintr-un singur ecran, intuitiv
și ușor de utilizat.

Acces la informații
esențiale
Utilizatorii își pot adapta interfața,
având la dispoziție funcțiuni precum
cele incluse deja în Dynafleet, dar și
planificarea operațiunilor de service,
stocarea datelor vehiculelor în cloud și
accesarea acestora, urmărirea statusului vehiculelor, managementul bunurilor companiei, istoricul reparațiilor etc.
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Exemplu de configurare a portalului
• HĂRȚI (MAPS) – poziționarea în timp real a camioanelor și trailerelor, informații
de trafic, nivelurile de combustibil din rezervoare și distanța care poate fi
parcursă, istoricul pozițiilor și curselor, puncte de interes, planificarea traseelor,
geofencing
• ACTIVE (ASSETS) – informații detaliate în legătură cu camioanele,
monitorizarea presiunii în pneuri, starea în timp real a vehiculelor, alerte și
notificări
• RAPOARTE (REPORTS) – eficiența consumului, performanță, mediu, siguranță,
rapoarte personalizate
• ACTIVITATEA ȘOFERULUI (DRIVER ACTIVITY) – descărcarea tahografului și a
cartelei șoferului, rapoarte de încălcări ale legislației, previziuni privind timpii de
conducere, rapoarte de activitate
• CALENDAR – următoarea vizită planificată la service, pentru reparații sau
întreținere, confirmarea programării în service-ul Volvo Trucks, managementul
disponibilității vehiculelor
• ISTORIC SERVICE (WORKSHOP HISTORY)
• SIGURANȚĂ – raport privind activarea automată a frânei de urgență, accelerări
și frânari bruște etc.
• MESAGERIE – comunicare bidirecțională șofer-dispecer, redare audio mesaje
text, transmitere fișiere de diferite tipuri, spre exemplu, imagini, documente etc.
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INFRASTRUCTURĂ

Drulă: 100% absorbție
fonduri de întreținere
a drumurilor
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Cătălin Drulă, a solicitat
Guvernului să suplimenteze, la rectificarea bugetară din luna
august, fondurile alocate, la începutul anului, Companiei Naționale
de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

D

eja, sumele destinate reparațiilor din carosabil sunt cu
10% mai mari față de cele de
anul trecut, însă ministrul susține că
necesarul ar fi de 12 miliarde de lei,
pentru întreținerea celor peste 9.000
km de drumuri naționale și autostrăzi
cu durata de viață depășită.
„Au fost absorbite peste 100% din
fondurile de întreținere a infrastructurii
rutiere, în primele 6 luni din 2021.
Compania de Drumuri a folosit, deja,
60% din totalul fondurilor alocate de
Guvern, în acest an, pentru întreținerea infrastructurii rutiere, doar în primele 6 luni ale anului. Astfel, din cele
617 milioane destinate, CNAIR a utilizat 373 de milioane, în condițiile unui
prim semestru din 2021 extrem de
ploios, care a temperat ritmul asfaltărilor. Pentru că reparațiile vor continua
într-un ritm accelerat, anul acesta, cerem suplimentarea de la buget a fondurilor pentru întreținerea infrastructurii. Direcțiile Regionale de Drumuri
și Poduri vor și pot să facă mai mult”,
a precizat ministrul Transporturilor.

Peste 520 km de
drum, deja asfaltați
O parte importantă din lucrările de
întreținere o constituie covoarele asfaltice. „Așadar, CNAIR a folosit 178 de
milioane de lei în acest scop, adică
107% din fondurile alocate, în prima
jumătate a lui 2021, pentru această
categorie. Mai bine de 520 km de drumuri au fost deja asfaltați, din totalul
de peste 1.000 prevăzuți pentru anul
acesta. Chiar dacă avem, în 2021, cu
10% mai mulți bani față de anul trecut

pentru întreținerea drumurilor, necesarul pentru repararea celor peste 9.000
km cu durata de viață depășită ar fi
de 12 miliarde de lei. De aceea, mă
voi lupta în continuare să obțin alocări
cât mai mari pentru lucrările de întreținere a infrastructurii rutiere”.

Nodul Sebeș
de pe A10,
deschis circulației
CNAIR a deschis bretelele de circulație pe direcția Deva-Turda, de la
nodul rutier Sebeș, între autostrăzile
A1 și A10. „Așa cum am promis acum
o lună, când am vizitat nodul de la
Sebeș, dăm în circulație cele două
bretele de viteză spre/dinspre Deva.
Lucrările sunt pe ultima sută de metri

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii,
Cătălin Drulă:
„Întreținerea infrastructurii rutiere este la fel de importantă precum construirea
de noi drumuri și autostrăzi. Dacă nu păstrăm în stare bună ce avem, va trebui
să plătim asta cu vârf și îndesat, pe viitor. Pe scurt, ideea e simplă: întreținem
acum, ca să nu reabilităm la anul.”
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pentru finalizarea acestui nod rutier
important, care leagă două autostrăzi
și un drum național – DN1. Următorul
pas este deschiderea celor două bretele spre/dinspre Sibiu, conform promisiunii constructorului. Întreaga A10
Sebeș-Turda va fi dată în circulație la
toamnă, odată cu finalizarea lotului 2”.

Fluidizarea traficului
la nodul Margina
După reabilitarea DN68A MarginaHoldea, CNAIR a implementat o soluție pentru fluidizarea traficului din zonă: optimizarea circulației prin nodul
rutier de la Margina, acolo unde, în
prezent, se produc ambuteiaje semnificative pe direcția principală de mers,
între cei care urcă și cei care coboară
de pe autostradă.
În noua configurație, se evită intersectarea fluxului de mașini care coboară de pe A1 și intră pe DN68A, cu
cel care vine de pe drumul național și
vrea să urce pe autostradă.
Soluția este simplă și s-a făcut cu
o minimă investiție în semnalizare
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rutieră: este dată în circulație o bretea
deja construită care urcă spre A1, de
pe care se face întoarcere 180 de grade pe A1, în direcția Timișoara.

Au început reparațiile la podul
Galați-Giurgiulești, de pe DN2B, iar
ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă,
a anunțat că vor fi reabilitate toate
podurile de peste Prut – de la Sculeni,
Oancea și Albița – și va fi construit
unul nou, la Ungheni, pe viitoarea autostradă A8.
„Îmbunătățim prin infrastructură
legăturile dintre România și Republica
Moldova! Compania de drumuri are
în derulare cinci proiecte importante,
finanțate prin fonduri europene nerambursabile, pentru reabilitarea podurilor
de peste Prut și pentru construirea
unui nou pod peste acest râu, la
Ungheni”, a declarat ministrul.
Podul de la Galați-Giurgiulești, de
pe DN2B, a fost construit în anul 1949
și are o lungime de 125 de metri.
Execuția lucrărilor a pornit în luna iulie
și se va încheia peste 9 luni. Va fi
consolidată grinda cu zăbrele, tablierul
va fi sablat și vopsit, placa de beton
armat care susține calea pe pod va fi
reparată, calea pe pod și trotuarele
vor fi refăcute”, a precizat Cătălin
Drulă. De asemenea, se vor schimba
parapetele pietonale și de siguranță,
rampele de acces vor fi refăcute, iar
picioarele podului vor fi protejate de
un dig de piatră brută.
În ceea ce privește podul de la
Ungheni, de pe Autostrada Unirii (A8)
Tg. Mureș-Iași-Ungheni, studiul de fezabilitate a fost finalizat, iar, după ce
CNAIR va obține acordul de mediu –
aflat în procedură, va lansa licitația
pentru proiectare și execuție. „Celelalte sunt podul de la Albița-Leușeni,

pe DN24B, podul de la Sculeni, pe
DN24, și podul de la Oancea-Cahul,
pe DN26A. Pentru acesta din urmă,
CNAIR lucrează, deja, la proiectele
de reabilitare care se vor desfășura pe
modelul Podului de la Galați-Giurgiulești. Accesul peste râul Prut va deveni, astfel, mai ușor și mai sigur, prin
toate aceste puncte, spre beneficiul
cetățenilor României și al celor ai
Republicii Moldova. O infrastructură
modernă este cheia ridicării și dezvoltării economice a regiunilor care sunt
deservite de ea”, a explicat ministrul
Transporturilor.

Drumul de legătură
Centura Oradea-A3,
contractat
CNAIR a semnat contractul pentru
proiectarea și execuția drumului care
va face legătura între Centura Oradea
(Calea Sântandrei) și Autostrada Transilvania (A3), la Borș. Lungimea drumului va fi de 19 kilometri, iar valoarea
lucrărilor, ce beneficiază de finanțare
europeană și ar trebui finalizate în
anul 2023, este de 545 de milioane
de lei. Termenele din contract sunt de
6 luni pentru proiectare și 24 de luni
pentru construire.
Drumul va fi construit la profil de
drum expres, pe o lungime 13 km, iar,
pe restul de 6 km, la profil de drum

național cu patru benzi. Vor fi realizate
trei noduri rutiere și 12 poduri, pasaje
și viaducte.

A1 Sibiu-Pitești,
secțiunea
Boița-Cornetu:
6 candidați calificați

ACTUALITATE

„Reabilităm podurile
de peste Prut
și construim
unul nou”

CNAIR a acceptat patru asocieri
și două companii la evaluarea candidaturilor depuse în cadrul procedurii
de atribuire a contractului privind proiectarea și construirea Secțiunii 2
Boița-Cornetu din Autostrada SibiuPitești. Astfel, s-au calificat pe primele
6 locuri: Asocierea Mapa Insaat Ve
Ticaret-Cengiz Insaat Sanayi Ve
Ticaret; Asocierea Makyol Insaat
Sanayi Turiszm Ve Ticaret-Gulermak
Agir Sanayio Inșaat Ve Taahhut-Yapi
Merkezi Inșaat Ve Sanayi-Ozaltin
Inssat Ticaret Ve Sanayi; Asocierea
Aktor-Rizzani de Eccher; Asocierea
Strabag-Acciona Construccion; Impresa Pozzarotti&C; Astaldi.
CNAIR le-a transmis invitația de
participare la etapa a II-a a procedurii
de atribuire, cea de depunere a ofertelor. Termenul-limită a fost stabilit
pentru data de 20 septembrie 2021.

6 ofertanți
pentru lărgirea
Centurii Capitalei,
între A1 și DN5
Șase companii au depus oferte la
licitația privind proiectarea și lărgirea la
4 benzi a Centurii București, sectorul de
sud-vest, între autostrada A1 și DN5.
„Este încă unul dintre proiectele din pachetul mare, de 1,7 miliarde de euro,
denumit «Orbitalele Bucureștiului», la
a cărui finanțare am lucrat, încă din anul
2016”, a precizat ministrul Cătălin Drulă.
Proiectul are o valoare estimată
de aproximativ 700 de milioane de lei
și cuprinde denivelarea intersecțiilor
de la DN6 (Bragadiru), DN5 (Giurgiu),
DC18 (Măgurele).
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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TRUSTED APP, PENTRU ANTREPRENORI CARE
VOR SĂ ȘTIE CUM STAU CU BANII

Cheia pentru decizii
pe baza cifrelor
Uneori, datele contabile nu sunt foarte clare, iar, pentru patronul unei
companii mici de transport, devine greu să ia decizii. Nu are bani
de investit într-o aplicație sofisticată, care să permită previziuni.
Nu știe, în mod real, cum stă, în fiecare zi, din punct de vedere
financiar și, uneori, fiecare decizie devine o loterie, ascunsă sub
mantia intuiției managerului. Dar lucrurile nu trebuie să stea așa.

D

espre soluții adaptate la nevoile reale ale investitorilor
mici sau medii, am stat de vorbă cu Ioana Arsenie, consultant de business și strateg financiar, fondatorul
Trusted Advisor Strategy & Finance.
Ultima perioadă ne-a dat mult de
furcă, din cauza volatilității accentuate,
dar, indiferent de modul în care se
mișcă piața, firmele trec prin perioade
în care cresc, iar informația în timp
real oferă baza pentru hotărâri rapide.
Pentru că... trebuie să știi cum stai
cu banii.
Iar atunci când presiunea pe tarif
se accentuează, așa cum se întâmplă
în cazul transporturilor, devine obligatorie monitorizarea financiară. „Deciziile trebuie luate pe baza cifrelor”, a
subliniat Ioana Arsenie.

Digitalizare
accesibilă
transportatorilor
sau expeditorilor mici
și mijlocii?
Astăzi, vorbim din ce în ce mai
des despre digitalizare. Despre importanța ei. Dar este o astfel de aplicație
într-adevăr accesibilă pieței? „Am plecat, în proiectarea acestei aplicații,
tocmai de la ideea de le oferi antreprenorilor accesul la o soluție care să
le pună la dispoziție facilități similare
celor care sunt folosite în marile companii. Tocmai de aceea, investiția nu
este una semnificativă, fiind vorba
doar despre un abonament lunar”, a

subliniat Ioana Arsenie, precizând că,
pentru implementare, se face o analiză a afacerii, în paralel cu structurarea raportării financiare. „Etapa de
analiză reprezintă costul a 6 luni de
Din studiul Trusted Advisor privind
Raportarea Financiară la
Antreprenori, realizat în 2020,
a rezultat că 67% din respondenți
au nevoie de recomandări de
optimizare a afacerii, iar 53% nu au
un buget implementat. De aceea,
realizarea acestei etape de raportare
financiară este obligatorie, pentru a
trece la următorul nivel de decizie
cu grad ridicat de corelare în analiza
financiară.

Trusted App,
pentru informații
clare și la zi
Este contextul în care poate intra în
scenă aplicația soft de raportare Trusted
App, care oferă o vizibilitate sporită privind rezultatul financiar, pe categorii de
venituri și cheltuieli, dar și cu privire la
situația bilanțieră și principalii indicatori
de performanță. Procesele interne către
firmele de contabilitate se automatizează, iar antreprenorii beneficiază de o mai
mare transparență, în zona de management al banilor. În plus, analiza financiară,
cu o prezentare grafică, sintetică și detaliată, în cifre, conformă cu structura de
raportare adaptată afacerii, pe care o
furnizează Trusted App, face lucrurile
chiar mai clare, relevând inclusiv variațiile
față de perioadele anterioare.
De asemenea, Trusted App a adăugat, recent, funcționalitatea Buget:
setup și analiza variațiilor, fiind prima
aplicație la acest nivel care oferă antreprenorilor beneficiul de a monitoriza, într-un mod dinamic și prietenos, bugetul.
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Ioana
Arsenie

Riscuri eliminate

Meseria de contabil se
transformă. Specialistul în
probleme financiare trebuie
să se preocupe de maparea
proceselor și a etapelor de
control. Atenția se mută către
partea de analiză, optimizare
și plusvaloare.
Accesul la aplicația Trusted App
se face direct, prin alocarea unei persoane din companie, care să aibă abilități tehnice minime, care va beneficia
de training gratuit, în cadrul pachetului
de servicii contabile, raportare și strategie financiară Trusted Advisor, sau
prin firmele de contabilitate partenere.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro

PUBLICITATE

„Scoatem în evidență, de fiecare
dată, activitățile cu grad mare de repetitivitate, care ocupă mult timp și generează un risc mare de eroare. Iar antreprenorii sunt din ce în ce mai preocupați
de eficientizarea proceselor suport și
pun presiune pe creșterea productivității departamentelor suport, care trebuie să contribuie la buna derulare a
businessului. De aceea, este important
să fie corect exprimată contribuția
fiecărui departament în parte, pentru a
le putea fi evaluată productivitatea”, a
mai spus fondatorul Trusted Advisor
Strategy & Finance, observând că,
astăzi, se investește în automatizare și
în dezvoltarea de competențe superioare, de control, finanțe și business,
în departamentele financiare.

aflate în dezvoltare. Aplicația este dedicată antreprenorilor, urmărind diversificarea unităților de business, extinderea către piețe noi și atingerea
primului milion de euro din companie.”
În opinia consultantului de business, în multe cazuri, firmele cu cifre
de afaceri sub 1 milion de euro au
contabilitatea externalizată și își organizează intern un sistem de raportare, la nivel minimal, prin care sunt
urmărite vânzările, cheltuielile, încasările și plățile. „De multe ori, în cadrul
analizelor, realizate, am identificat
diferențe între înregistrările antrepre-

norului și cifrele din contabilitate, care
se întâmplă să fie greșite sau nereconciliate. Trusted App poate ajuta la
eliminarea acestor diferențe, oferind,
în plus, beneficii din punctul de vedere
al timpului și resurselor alocate”, a
concluzionat Ioana Arsenie.
În fond, cine nu vrea, astăzi, să
câștige timp și să știe... cum o să stea
cu banii?

CONSULTANȚĂ

abonament, pentru ca, ulterior, să se
acceseze un abonament, cu plată lunară sau anuală”, a mai explicat strategul financiar, precizând că, pentru
etapa de implementare, se oferă un
discount de 50%, în această perioadă.

Ioana Arsenie este consultant de
business și strateg financiar,
fondatorul Trusted Advisor Strategy
& Finance. Cu o experiență de 21 de
ani în finanțe și în roluri strategice,
în România și la nivel internațional,
Ioana acționează în parteneriat cu
antreprenorii, cu obiective concrete
de creștere a performanței
economice a afacerilor și a averii
nete a antreprenorilor, realizate cu
ajutorul instrumentelor dezvoltate
special pentru IMM-uri: Tabloul de
Bord, Simulatorul de Business,
Trusted App.

Beneficiar final...
antreprenorul... care
vrea primul milion
de euro
De menționat că, în cadrul abonamentului lunar, analistul financiar
Trusted App, preia datele din contabilitate, sau se poate crea un cont pentru un utilizator intern, cu competențe
minime pe partea de informatică și
contabilitate primară, fiind realizat un
training inițial și oferit un manual cu
instrucțiuni, personalizat. Beneficiar
final este antreprenorul sau managerul
din companie, care pilotează rezultatele și ia decizii strategice pentru organizație. „Am plecat de la ideea unei
digitalizări avansate, inclusiv la nivel
de raportare financiară, a IMM-urilor
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CORUPȚIA, UN DRUM ALUNECOS

Mai suntem în siguranță,
din momentul în care
ieșim din casă?
Fără măcar să bănuim, eu, tu, noi, persoane inocente, putem
deveni oricând victime colaterale ale unor fapte de corupție
săvârșite cu mult timp înainte de momentul actual.

E

ste și cazul permiselor de conducere luate pe șpagă, de persoane fără experiență, necunoscând legislația rutieră, insuficient
pregătite pentru actualul trafic auto și
fără reflexele necesare pentru prevenirea unor eventuale accidente. Bucuria lor, ghinionul altora.
Astfel, ajungem să vedem, în viața
de zi cu zi, situații incredibile, cu cetățeni accidentați chiar pe trecerea de pietoni, mașini scumpe intrate, la primele
ore ale dimineții, direct în stațiile de autobuz, sau șoferi de microbuz care transportă claie peste grămadă compatrioți
de-ai noștri, înghesuiți fiind precum sardelele, într-o conservă mult prea mică.
Uneori, este suficient doar să observăm acest tablou, ce descrie fidel
situația în care ne aflăm, pentru a înțelege sursa din care toate izvorăsc
– gradul insuficient de educație. Corupția este ca un drum alunecos, ce
te poate scoate în decor, pentru câțiva
ani buni din viață.
Pentru majoritatea celor care contribuie la astfel de situații, adică aceia
care sunt implicați în fapte de corupție,
fie că au dat sau că au primit mită, prinși
asupra faptului și deferiți justiției, numai
timpul le va fi cel mai bun educator. Cum
spunea Mark Twain, „...de fiecare dată
când închizi o școală, va trebui să
construiești o închisoare. Ceea ce câștigi
pe o parte, vei pierde pe cealaltă”.

Prins cu mita în sac
Este și cazul petrecut în ziua de
1 iulie 2021, când polițiștii anticorupție
ai Direcției Generale Anticorupție-Serviciul Județean Anticorupție BistrițaNăsăud, sub coordonarea procurorului
de caz din cadrul Parchetului de pe
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lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, au
realizat prinderea în flagrant a doi bărbați, un instructor auto și un candidat
la obținerea permisului de conducere
auto, în timp ce primul îl ajuta pe al
doilea să promoveze proba teoretică,
în vederea obținerii acestui permis.
În fapt, în acea zi de iulie, cu ocazia susținerii examenului de obținere
a permisului de conducere auto, lucrătorii SRPCIV Bistrița-Năsăud s-au sesizat cu privire la comportamentul unui
instructor auto. Imediat, situația a fost
semnalată polițiștilor DGA-SJA Bistrița-Năsăud, care au intervenit conform
procedurii legale.
Astfel, s-a constatat că modalitatea
de fraudare a examenului auto a
constat în folosirea unui sistem audiovideo de transmitere la distanță.
Pentru a beneficia de acest „ajutor”,
candidatul la obținerea permisului de
conducere a oferit instructorului auto
suma de 3.000 de lei, bani pe care i-a
dat anterior probei de examinare.
În cauză, procurorul a dispus continuarea cercetărilor față de cei doi,
sub aspectul săvârșirii infracțiunilor
de trafic de influență, respectiv cumpărare de influență.

Remedii anticorupție
Din momentul în care ieșim din
casă, mai suntem în siguranță, dar
doar dacă vom conștientiza cu toții
gravitatea corupției și vom lua atitudine
în fața oricăror situații ce pot apărea,
semnalând de îndată faptele de corupție la 0800.806.806, call-center-ul
Direcției Generale Anticorupție.
Corupția, după ce a avut loc, la trecerea frontierei de stat, pe drumurile
naționale sau într-un ghișeu adminis-

Robert
Neacșu

trativ, poate avea consecințe inimaginabile asupra sănătății publice, asupra
siguranței naționale sau, la nivel individual, asupra fiecăruia dintre noi, chiar
dacă nu am avut nicio legătură cu ea.
În final, adresăm, așadar, un îndemn
către toți cititorii revistei ZIUA CARGO,
cetățeni responsabili și corecți, să
reflecteze la cele de mai sus și să fie și
în continuare alături de Direcția Generală Anticorupție, să respingă ferm orice
situații care i-ar putea compromite, astfel
încât să putem „transforma oglinzile în
ferestre”, așa cum spunea scriitorul și
jurnalistul american Sydney J. Harris,
și să contribuim, prin atitudinea noastră,
la creșterea gradului de educație la
nivelul societății românești.
Robert NEACȘU
comisar-șef
Direcția Generală Anticorupție
Serviciul Prevenire
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E timpul să ai timp...
chiar și în depozit

ȘTIRI

FAN COURIER AVERTIZEAZĂ:
TENTATIVE DE FRAUDĂ PRIN SMS
FAN Courier, liderul pieței
locale de curierat,
avertizează clienții asupra
unei noi tentative de
fraudare a datelor personale,
prin intermediul mesajelor
de tip SMS. Compania le
recomandă tuturor celor care
primesc astfel de mesaje și
au în derulare o comandă
prin curier să nu dea curs
solicitării primite, să nu
acceseze link-ul de la finalul
mesajului primit și să
sesizeze organele de poliție.
„Atunci când avem o
comandă în derulare, clienții
noștri primesc un mesaj tip
SMS pe telefonul mobil, care
indică statusul comenzii,
data și intervalul orar când
urmează să efectuăm
livrarea. Recent, am primit
informații despre o nouă
metodă de fraudare a datelor
personale, prin intermediul
SMS, care implică
tranzacțiile derulate prin
platforma OLX. Concret,
fraudatorii transmit, prin
intermediul telefonului
mobil, un mesaj similar
mesajelor noastre de
informare și cer clienților

GEBRÜDER WEISS
INVESTEȘTE
ÎN DIGITALIZARE
ȘI TEHNOLOGIZARE
Viorel
Leca
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să acceseze un link pentru a
primi banii. Atragem atenția
tuturor că orice încercare de
solicitare a datelor bancare
prin intermediul unui link
este o încercare de fraudă.
La vânzarea unui produs,
clientul primește banii doar
prin firma de curierat, plata
făcându-se doar ramburs,
la primirea expediției. FAN
Courier nu are niciun sistem
prin care cumpărătorii pot
plăti online, singura
modalitate de plată cu cardul
este prin POS în sediile FAN
Courier”, a spus Daniela
Catrinoiu, chief information
officer FAN Courier.

Piața locală și internațională
de transport și logistică trece
printr-o perioadă de adoptare a
celor mai noi tehnologii, urmând
ca, treptat, să implementeze
soluții avansate pentru o mai
bună eficientizare a
operațiunilor, potrivit Gebrüder
Weiss România. Compania
austriacă investește permanent
în noi soluții tehnologice, pentru
a veni în întâmpinarea clienților,
cea mai nouă dintre acestea
fiind platforma MyGW ce oferă
informații în timp real privind
fluxul de mărfuri. „Piața de profil
urmărește evoluția tehnologiei
și se adaptează constant.
Ca urmare a apariției de
gadgeturi, platforme ce permit
interconectarea de sisteme,
dispozitive sau obiecte,
digitalizării și automatizării,
procesele logistice au devenit
mai rapide și mai eficiente,
iar activitatea de transport mai
sustenabilă, prin reducerea
emisiilor de dioxid de carbon.
Anumite operațiuni, precum,
spre exemplu, evidența

stocurilor, sunt monitorizate
și controlate prin tehnologie,
având, astfel, o acuratețe mult
mai mare”, a declarat Viorel
Leca, director general al
Gebrüder Weiss România.
Câteva dintre inovațiile
tehnologice ce vor influența,
din ce în ce mai mult, piața de
transport și logistică sunt
reprezentate de vehicule
electrice sau hibrid, cele care
funcționează pe bază de
hidrogen sau cele autonome,
inteligența artificială,
infrastructura care să permită
interconectarea a diferite
mijloace de transport (rutier,
feroviar, aerian, maritim),
automatizarea depozitelor cu
ajutorul roboților, interfețe cu
sisteme de management al
transportului (TMS) sau
instrumente performante
de track&trace.

COLETĂRIA.RO
PREIA NUMELE
PACKETA

Dezvoltarea rapidă de pe piața
din România grăbește
rebrandingul Coletăria.ro, care
preia, din toamnă, numele
Packeta, grupul internațional
din care face parte și care deține
cea mai mare rețea de puncte
pick-up (peste 7.200) din Europa
Centrală și de Est,
consolidându-și poziția de
lider pe piața serviciilor de
livrare la puncte pick-up și livrări
Cross Border. Totodată,
compania suplimentează cu cel
puțin 50% bugetul de investiții pe
plan local, crescând, astfel,
a 3 milioane de euro valoarea
investițiilor alocată anului 2021,
pentru piața din România.
Pe parcursul anului 2020,
compania a crescut de 4 ori
numărul de angajați, iar, pentru
2021, țintește creșterea echipei
cu 40 de noi angajați, la peste
80 de salariați, în funcție de
evoluția business-ului.
În perioada următoare,
compania urmărește
consolidarea echipei pe zonele
de sud și vest ale României,
vizând angajări pe segmentele
de logistică, servicii clienți,
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130.000 MP
DE BIROURI,
ÎNCHIRIAȚI, ÎN S1
Peste 130.000 mp de birouri au
fost închiriați, în prima jumătate
a anului (S1), cu 17% mai mult
față de aceeași perioadă a
anului trecut, potrivit raportului
„Bucharest Office Market
Snapshot”, publicat de firma de
consultanță imobiliară Avison
Young. Relocările și deschiderea
de noi linii de business au
reprezentat 61% din această
creștere. Experții Avison Young
se așteaptă ca noile livrări de
spații de birouri să depășească
200.000 mp, în a doua jumătate

a anului. Spațiile de birouri nou
dezvoltate ar putea depăși
300.000 mp, în 2021, astfel
stocul modern de birouri
ajungând până la 3,5 milioane
mp. În același timp, suprafața
programată a fi dezvoltată, în
2022, se preconizează a fi mai
redusă cu 60%, doar 115.000
mp de birouri fiind planificați
pentru finalizare în 2022, explică
experții Avison Young. La finalul
celui de-al doilea trimestru al
anului 2021, gradul de
neocupare a clădirilor de birouri
s-a ridicat la 10,5%, cu peste 30
de puncte de bază, comparativ
cu primul trimestru al anului
2021. Zona Barbu VăcărescuFloreasca are un stoc de birouri
vacante de aproximativ 7%, în
timp ce, în zona centrală și de
est, nivelul birourilor neocupate
este de aproape 12%. În zona
Victoriei-Aviatorilor, gradul
spațiilor de birouri vacante se
apropie de 5%. În ceea ce
privește prețul chiriilor, nu s-au
înregistrat modificări pentru
spațiile de birouri de clasa A,
situate în București. Prețul
chiriei pe lună rămâne la 19 euro
per mp, iar, în funcție de

termenul de închiriere și de
dimensiunea suprafeței
închiriate, chiriile nete efective
sunt mai mici cu 15-25%

WDP: NOI TERENURI
ÎN ZONA BUCUREȘTI
ȘI EXTINDERE
LA BUZĂU ȘI CLUJ

Compania belgiană WDP
finalizează achiziția de noi
terenuri în zona București,
printr-o investiție de 10 milioane
de euro, și extinde spațiile
logistice deținute în țară, la
Buzău și în zona Cluj. La Buzău,
beneficiarul investiției este
retailerul Metro. Dezvoltatorul
belgian de spații logistice are în
derulare, doar pe piața din
România, 8 proiecte de investiții,
cu termene de finalizare până la
mijlocul anului viitor, care
însumează 107 milioane de euro.
PUBLICITATE

ȘTIRI

vânzări și marketing, urmărind
dezvoltarea echipelor pe zonele
de procesare și manipulare a
coletelor și specializarea lor pe
tipuri de servicii oferite,
creșterea capacității de răspuns
pe zona de servicii clienți,
accelerarea înrolării de
magazine și selleri online
din România, prin creșterea
capacității de vânzare.

LOGISTICĂ

E timpul
să ai timp...
chiar și în depozit
„Eu nu-mi pot imagina un moment în care să nu am ce face”, spunea
Fiodor Mihailovici Dostoievski. Iar citatul lui se potrivește perfect
în logistică, unde lucrurile par să se deruleze la foc continuu.
Într-un depozit, există, însă, nenumărate zone în care se pierde
timpul, de multe ori din cauza unor probleme de organizare.
Cum putem câștiga această cursă?

I

nterlocutorul nostru, în această
scurtă călătorie (pentru că nu vrem
să pierdem timpul!) în depozit, nu
putea să fie decât o persoană cu multă
experiență în logistică: Romeo Dumitru,
vicepreședinte ARILOG și logistics manager în cadrul Euroccoper.
M-am gândit la Romeo Dumitru
pentru că, în mai multe rânduri, l-am
auzit spunând că de mare ajutor îți
pot fi oamenii inteligenți, care își doresc și timp pentru ei, pentru că vor
avea grijă să găsească variante potrivite de organizare, astfel încât nimic
să nu dureze mai mult decât ar trebui.
Și, da! Romeo știe să facă lucrurile
să meargă bine în logistică.
„Există mai multe zone în care se
pierde timpul. Putem vorbi despre probleme generate la nivel de date și informații, la nivel organizațional, dar și
la nivel strict tehnic”, ne-a explicat el,
oferindu-ne, apoi, și câteva detalii privind cauzele.

Probleme generate
în zona de date
și informații
• Lipsa unei discipline în organizarea datelor și informațiilor
• lipsa unui departament de master data cu competențe extinse
• lipsa standardizării și a aplicării
standardelor existente de introducere,
menținere și transfer a datelor între
sistemele interne și schimbul cu sistemele partenerilor
• lipsa standardizării modului de etichetare și codificare unică, mod ce poate
fi identificat prin mai multe metode automate de citire și înregistrare a datelor.

Probleme la nivel
organizațional
Romeo
Dumitru
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În această zonă, putem identifica
o serie de cauze generatoare de pierderi de timp.

Prima ține de lipsa unor procese
clar definite, integrate la nivelul întregii
companii.
Cea de-a doua cauză aduce în
prim plan lipsa unei planificări colaborative (client, depozit, transportator
etc.), cu vizibilitate la nivelul întregului
lanț, care să aplatizeze, pe parcursul
întregii zile de lucru, vârfurile de volume de la anumite ore și, pe parcursul
unei luni, volumele zilnice.
Din păcate, însă, de mult prea multe
ori, nu comunicăm așa cum ar trebui.
Iar aceasta este a treia cauză. „Este
indicată impunerea, la nivel de companie, a unor obiective departamentale
de optimizare și obținere de performanțe, stabilite la nivelul departamentelor,
care transferă costurile către alte departamente sau jucători din lanț și care
sunt în conflict direct cu obiectivele în
supply chain de a minimiza suma costurilor și de optimizare a operațiunilor”,
a precizat vicepreședintele ARILOG.
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Timpi reduși de așteptare,
la încărcare sau descărcare

O a patra cauză ține de lipsa unei
standardizări (mod de lucru, sisteme,
program etc.), care să asigure o integrare ușoară și rapidă a proceselor,
informațiilor, sistemelor și persoanelor
care trebuie să colaboreze.

Probleme
la nivel
strict tehnic
Dacă ajungem în zona tehnică,
atingem cea de-a cincea cauză, care
tine de lipsa unui WMS performant,
sau de implementarea sa în mod greșit. Astfel, sistemul nu va putea să
automatizeze o parte cât mai mare
din activitatea de back-office, sau a
lucrătorilor din depozit. De asemenea,
nu va asigura un nivel înalt de control
al stocului, fără de care apare dezordinea, lipsa acurateței stocului, iar...
marfa nu este găsită etc. Toate acestea duc la întârzieri masive în pregătirea comenzilor. Dar lucrurile merg,
chiar, mai departe, sistemul neputând
să optimizeze rutele de picking și să
asigure flexibilitate, la schimbările periodice de procese sau la adăugarea
de noi linii de business și canale de
vânzare.
O a șasea cauză generatoare de
probleme privind timpul ține de un
layout greșit al depozitului, care poate
duce la distanțe mari de parcurs, per
unitate de produs recepționat sau pregătit. Sau poate duce la gâtuiri majore
în fluxuri. De exemplu, ne putem
confrunta cu un număr prea mic de
dock-uri de descărcare/încărcare, sau
cu o suprafață de recepție, expediție
sub-dimensionată.
„Nu trebuie neglijate, în acest context, nici lipsa acută de personal și
turnover-ul mare pe acest segment,
care costă foarte mult o companie.
Nu pot să nu atrag atenția asupra inexistenței unor analize reale despre
TCO privind personalul, pe care ar
trebui să îl considerăm un asset”, a
subliniat Romeo Dumitru.
În fine, a șaptea cauză care duce
la pierderi de timp (nu cea mai puțin
importantă), ține de curățenie. „Nu
neglijați importanța ordinii și curățeniei
într-un depozit!”

Oamenii...
Odată identificate, în mod concret,
aceste cauze, intervin oamenii, despre
care vorbeam și mai sus. Iar oamenii
trebuie motivați. „Astăzi este din ce în
ce mai greu de realizat acest lucru. Eu
am adoptat, mereu, un sistem de bonus/malus, în care lucrătorii din depozit pot vedea, în timp real, pe un ecran,
în incintă, câți bani se adaugă la bonus cu fiecare operațiune pe care o
fac. De asemenea, la fel de transparent este și malusul, care amendează
bonusul în funcție de erori, reclamații
de la client etc. În ceea ce privește
personalul de back-office, eu am legat
întotdeauna bonus/malusul lor de
realizarea bonus/malusului celor din
depozit.” În opinia vicepreședintelui
ARILOG, o altă formă de motivare
pentru cei din back-office este și adăugarea unor beneficii precum asigurările medicale, abonamentele la clinici
private sau săli de sport.
„DAR, personal, am învățat că factorii motivaționali cei mai puternici sunt
RESPECTUL pe care-l arăți inclusiv
persoanei de la curățenie ȘI să inspiri,
prin exemplul tău... ÎN SPECIAL în
momentele grele ale activității”, a subliniat Romeo Dumitru.

Câștigi bani,
economisindu-i
„Odată ce ai remediat problemele
generatoare de pierdere de timp, aș
putea spune că o să câștigi bani prin
«economisirea lor». Iar, în același timp,
câștigi enorm de multă predictibilitate și
spațiu și timp pentru adaptare. NU MAI
PUȚIN IMPORTANTE sunt și câștigurile
pe care le generează, la nivelul personalului de lucru, un proces bine organizat”, a menționat Romeo Dumitru,
subliniind că, astfel, vor fi eliminate perioade mari de timp cu stres puternic, se
va reduce oboseala indusă de prea
multe ore suplimentare și vor fi eliminate multe nemulțumiri ale personalului. În fond, natura umană este construită în așa fel încât, atunci când lucrează
regulat și fără rupturi mari de timp, omul
este mai motivat și mai eficient.
Ai, astfel, o echipă mai liniștită, MAI
STABILĂ și MAI MOTIVATĂ... o echipă
care să gândească precum Benjamin
Franklin, care spunea: „Iubești viața?
Atunci nu risipi, ca un nesăbuit, timpul,
căci din timp este făcută viața!”

LOGISTICĂ

Atunci când există o colaborare strânsă între toți jucătorii din supply chain,
prin comunicare se poate ajunge la un mod standardizat de lucru, care permite
planificări clare și ușor de respectat, în care încărcările și descărcările sunt
predictibile și uniform distribuite, pe întreaga durată a timpului de lucru.
Unul din cele mai eficiente instrumente colaborative îl reprezintă aplicațiile web
de planificare a sloturilor de încărcare/descărcare, aplicații precum eTSM sau
Transporeon. Important este să oferi un grad de libertate fiecărei verigi și
transparență în previziunile de timp operaționale, astfel încât fiecare verigă
să poată reacționa cu agilitate la modificările din piață.

Există rețete? Vicepreședintele
ARILOG apreciază că în logistică nu
pot fi aplicate, în mod rigid, niște rețete.
„Poți pleca de la modele similare, provenind, de obicei, din alte industrii, pe
care să le adaptezi la noile condiții.
Atunci când ai un depozit multi-user,
te afli, de multe ori, în situația să nu
poți «porta» soluția de la un client la
altul. Poate de aceea, noi, cei din logistică, suntem atât de pasionați în ceea ce facem... Suntem tot timpul forțați, la fiecare client, să fim creativi.”

Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro
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Curierat pentru
mărfuri, la rece
Frigonet Logistics a apărut firesc, completând investiția familiei
Dărmănescu, aceasta deținând, deja, BistroMar și Alfredo Seafood.
Și s-a așezat perfect într-o zonă extrem de specializată.
Nu reprezintă un secret pentru nimeni că piața românească este,
în prezent, cel puțin săracă din punctul de vedere al ofertelor
de servicii de curierat (la nivel național), pentru mărfuri congelate
și refrigerate. Iar cerere există!

„A

m înființat Frigonet Logistics pentru transportul produselor marca Alfredo Seafood, pentru ca, ulterior, să realizăm că,
pe piața locală de transport și distribuție
la temperatură controlată, există un gol,
o nevoie foarte mare de servicii, care
este neacoperită”, a afirmat Mihai Cristian Dărmănescu, directorul general al
Bistromar la Timona.
De altfel, grupul de companii deținea, deja, o experiență semnificativă,
de peste 20 de ani, în domeniu, pentru
ca, în ultimii 10 ani, să se specializeze
inclusiv în logistica și transportul peștelui proaspăt, un domeniu extrem de
pretențios. Poate tocmai această carte
de vizită a atras clienții.

„Asigurăm păstrarea lanțului
frigorific pe perioada întregului
supply chain, iar vehiculele dotate
cu dublă temperatură ne oferă
posibilitatea unei bune organizări,
pentru că putem transporta în
același camion produsele alimentare
congelate (la temperaturi de -18
grade) și refrigerate (la 2-4 grade).”

„Avem depozite și derulăm operațiuni logistice de peste 20 de ani.
Aș putea spune că ne-am antrenat, în
acest domeniu. Livram alimente și aveam nevoie de temperatură controlată pe diverse paliere, iar când, în urmă cu 10 ani, în portofoliul nostru a
intrat peștele proaspăt, am trecut la un

nivel nou. Pentru că este un produs
extrem de perisabil, care implică multe
elemente specifice, ce trebuie bine
puse la punct (inclusiv din punctul de
vedere al documentației) și nu aveam
altă șansă, decât aceea de a deveni
foarte buni”, ne-a explicat Mihai Cristian Dărmănescu.
Actualii clienți ai Frigonet Logistics
vin din domenii diferite, nevoile lor de
transport implicând alimente precum
carne proaspătă sau congelată, patiserie sau înghețată. „Piața oferă, astăzi, multe oportunități. S-au dezvoltat
mici afaceri. Sunt producători, procesatori, importatori și distribuitori care
nu au forța și capitalul necesare pentru
a organiza un departament logistic
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„La începutul anului, am preluat
compania de curierat Bian Cold,
cu un portofoliu de aproximativ
50 de clienți. La șapte luni după
tranzacție, unul singur a renunțat
la serviciile noastre, pentru că și-a
dezvoltat propria logistică. Toate
celelalte 49 de companii au rămas
alături de noi.”

1.000 t lunar,
10.000 de livrări
Frigonet Logistics rulează, în fiecare lună, aproximativ 1.000 de tone
de marfă, greutatea medie a unei livrări fiind de 100 de kilograme. „Atunci
când facem livrări B2B, vorbim despre
1-2 paleți, pentru ca, pe segmentul
B2C, pachetele să fie și de câteva
kilograme.” În acest context, în fiecare
lună, se fac aproximativ 10.000 de livrări, asigurate prin intermediul flotei
proprii, de 30 de vehicule comerciale,
și a subcontractanților, care, în cea
mai mare parte, lucrează exclusiv pentru companie.
Mihai Cristian Dărmănescu:
„În flota noastră, există atât
camioane de 40 t, care asigură
transferul mărfurilor între
hub-uri sau către platformele
marilor retaileri, cât și
vehicule de 3,5 t, implicate
în distribuția capilară.”
Nu poți asigura un serviciu complet
de livrare, fără depozite. Frigonet Logistics beneficiază de un depozit central, la care se adaugă hub-uri regionale
în Constanța, Bacău și Cluj-Napoca,
urmând să mai fie deschis unul, în Timișoara.
„Depozitul central are o capacitate
de aproximativ 1.200 de paleți, zona
cea mai mare fiind pentru congelare,
la care se adaugă două camere specializate pentru refrigerare. Foarte
multe produse au, însă, un regim de
cross docking. Se descarcă la 9, pentru ca, până după-amiază, să fie îmbarcate în curse și să plece spre destinație.”

din 5. Știu că primesc zilnic comenzi,
iar, la finalul lunii, rezultă un salariu
bun și amortizarea echipamentului.”

Patronatul românesc
trebuie să vină cu
soluții pro-angajat

„Ne dorim acei șoferi
simpatici”
Curieratul implică cerințe specifice,
inclusiv în privința șoferilor, care trebuie să știe să comunice și să fie proclient. Inclusiv colaboratorii trebuie să
se încadreze în aceste cerințe. „În perioada de pandemie, când am avut
mai multe livrări către persoane fizice,
ne-am dat seama că unii șoferi sunt
mai simpatici, mai pro-client, iar alții
chiar antipatici. Noi ni-i dorim pe cei
simpatici. Care reușesc, de asemenea, să atingă parametrii de performanță pe care ni i-am propus.”
Directorul general Bistromar
la Timona a fost foarte clar:
„Plătim bine, dar plătim
performanța.”
Iar performanța este gândită în
funcție de zone, fiind abordată puțin
diferit, atunci când este vorba despre
camioanele mari, care asigură livrările
între hub-uri, sau despre vehiculele
care asigură distribuția capilară. În acest caz, contează numărul de livrări
și nivelul redus al retururilor. La care
se adaugă grija față de echipament și
modul în care știi să fii un coleg bun.
„Suntem o echipă de aproape 50
de oameni implicați în depozitare și
transport, la care se adaugă încă 2030 colaboratori dedicați, șoferi experimentați, care dețin mașina lor, iar noi
facem contract cu ei și le plătim 5 zile

Mihai Cristian Dărmănescu a precizat că, până la finalul anului, se preconizează achiziția de camioane noi,
pentru ca, în următorii ani, să se investească într-un depozit central mai mare, situat tot în zona București.
„Ne gândim la șoferi ca la o provocare a zilei, mai ales în contextul
creșterii flotei”, a recunoscut el. „Dar
trebuie să ne uităm foarte atent la
ceea ce motivează oamenii. Noi am
reușit, în principiu, să ne ținem echipele aproape, în toate domeniile în
care am investit. Cred că trebuie să
se reformeze și patronatul românesc
și să vină cu soluții pro-angajat, de
îmbunătățire a condițiilor la locul de
muncă. Cred că pe români îi interesează să reducem decalajul dintre salariul din Occident și cel din România.
Trăim într-o lume extrem de centrată
pe material, dar, în opinia mea, contează și atmosfera, care, într-o companie de familie, este mult mai bună
decât într-o multinațională, unde nu
ai niciodată șansa să îi cunoști pe patron, acționari sau directorul general.”

PIAȚĂ ȘI COMPANII

performant (care, trebuie să recunoaștem, reprezintă o mare bătaie de cap).
Aici intervenim noi. Îi ajutăm, asigurăm
operațiunile logistice și de curierat și
îi lăsăm să se ocupe de partea comercială”, a mai arătat directorul general Bistromar la Timona, menționând
că o parte dintre clienții Frigonet Logistics au dezvoltat platforme de vânzări online pentru care sunt asigurate
livrări către clientul final. În plus, parteneriate au fost încheiate inclusiv cu
companii de curierat care nu au dezvoltat acest segment.

Divizia Frigonet Logistics, ce
aparține familiei Dărmănescu,
a intrat pe piața de logistică și
transport național cu temperatură
controlată în urma unei investiții în
valoare de 500.000 de euro.

Mihai
Cristian
Dărmănescu

Viitorul... sună bine
Și tocmai echipa, care a rămas
unită, îi dă directorului general Bistromar la Timona siguranța să spună,
parafrazând o reclamă celebră, că
„Viitorul sună bine”.
„Credem că putem dezvolta această activitate. Piața ne este favorabilă. Dispunem de experiență și
suntem o firmă de familie (ca manageri, acționari și investitori). Este un
model bun”, a concluzionat Cristian
Dărmănescu.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro

Despre companie
Frigonet Logistics este parte a companiei Bistromar la Timona, deținută de către
familia Dărmănescu, care este constituită din trei divizii de business: Frigonet
Logistics, dedicată serviciilor de logistică și transport național al produselor
congelate și refrigerate; Alfredo Seafood, divizia de procesare și distribuție a
peștelui și fructelor de mare; BistroMar, restaurant – pescărie pe bază de pește
și fructe de mare, situat în zona Floreasca, din București.
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TAPA EMEA

Se apropie
„furtuna perfectă”?
Utilizarea burselor online pentru a face rost de capacitate
de transport reprezintă o practică zilnică pentru multe afaceri
din Europa. În timp ce multe dintre livrări se încheie așa cum
a fost planificat, utilizarea acestor platforme nu este lipsită cu totul
de riscuri...

L

a data apariției numărului din
iulie al buletinului informativ al
TAPA EMEA, Vigilant, gigantul
german Haribo trăgea un semnal de
alarmă pentru clienții britanici privind
probleme cu livrările către magazinele
din Marea Britanie, din cauza deficitului de șoferi de camion. Pentru cei
familiarizați cu domeniul transporturilor, acest lucru nu mai reprezintă o
surpriză. Aceasta este o problemă comună în Europa, care tinde să se acutizeze.
Cererea de șoferi calificați la nivel
european nu a fost niciodată mai
mare, iar diferența dintre ofertă și cerere se află în creștere.

majore de capacitate de transport FTL
și LTL oferă o mulțime de oportunități
companiilor de a-și găsi capacitățile de
transport de care au nevoie, peste tot
în Europa. Pe 15 decembrie 2020,
una dintre cele mai importante burse
de transport a prezentat un milion de
oferte de capacități de transport într-o
singură zi.
Trebuie subliniat în mod clar faptul
că rezervarea unei capacități de transport prin intermediul unei burse online
funcționează cu succes pentru aproape toți utilizatorii. Dar, ca și în cazul
tuturor mediilor de afaceri dinamice,
care presupun mișcări masive de
bunuri sau de bani, există o minoritate

de cazuri în care companiile sunt victime ale operatorilor necinstiți, iar acesta a fost și cazul mai multor membri
TAPA EMEA.
Vigilant a realizat un raport în
cadrul căruia a discutat cu
unul dintre membrii TAPA
EMEA care a suferit pierderi
de marfă, după ce furnizorul
său logistic a subcontractat
încărcături către terțe părți
găsite pe o bursă de
transport.
Deși dorește să rămână anonimă,
această companie vrea, în același

În Marea Britanie, Asociația
Transporturilor de Marfă
estimează o lipsă de 100.000
de șoferi (o situație care nu a
fost deloc ușurată de Brexit)
în timp ce, în Germania și
Franța, au fost raportate cifre
de 45.000 și, respectiv, 20.000
de șoferi lipsă.
Iar efortul de recrutare a întâmpinat provocări și mai mari, din cauza
lockdownurilor COVID-19. Numai în
Marea Britanie, aproximativ 30.000
de examene de conducere n-au mai
avut loc, anul trecut, din cauza restricțiilor. Mai mult decât atât, în cadrul celei
mai recente anchete IRU Driver Shortage Survey 2021, uniunea precizează
că este de așteptat o creștere de 10%
a nevoii de șoferi, anul acesta.
Această perturbare are un impact
pe termen lung, amenințând funcționarea transportului rutier, a supply
chainurilor, a comerțului, a economiei
și, în final, a bunăstării cetățenilor.
Cu acest deficit de șoferi și, deci,
de camioane, din ce în ce mai multe
companii se îndreaptă către bursele
online de transport, pentru a găsi modalități disponibile și convenabile de
a-și transporta bunurile, iar vasta majoritate nu suferă dezamăgiri. „Piețele”
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timp, să își împărtășească experiența,
pentru a redeschide dezbaterea în
ceea ce privește potențialele riscuri,
ca un semnal de alarmă pentru alte
companii, și pentru a identifica recomandări de bune practici care să sprijine utilizarea în siguranță a burselor
de transport.
De asemenea, trebuie menționat
faptul că nu este un exercițiu care să
„pună la zid” sau să discrediteze bursele de transport, ci doar se dorește
evidențierea faptului că toți cei implicați trebuie să își joace rolul, pentru
a evita potențialele probleme.

Comentariile...
lui „Stan Pățitul”
Unul dintre managerii de securitate
din cadrul companiei menționate a comentat:
„COVID a jucat un rol semnificativ
în reapariția acestui tip de infracțiuni.
În ultimele 6-12 luni, a avut loc o scădere semnificativă a mărfurilor produse și expediate. Acum, pe măsură ce
începem să ieșim din carantine și piețele devin mai libere, avem o grămadă
de restanțe de care trebuie să ne ocupăm. Dacă vom combina acest lucru
cu problemele legate de disponibilitatea camioanelor și a șoferilor, putem
avea o adevărată «furtună perfectă»

de oportunități pentru crima organizată.
Platformele de mărfuri spun că fac
tot ceea ce pot pentru a proteja companiile, dar cruda realitate este că nu
depinde numai de ele. Este, de asemenea, responsabilitatea transportatorilor și expeditorilor/producătorilor
de a se asigura că fac suficient due
dilligence înainte de alocarea unei
încărcături. Desigur, realitatea este că
totul este motivat comercial și tot ceea
ce contează este expedierea produsului cât mai repede, în loc să se realizeze o activitate de due dilligence, pe
fundal.
Infractorii sunt întreprinzători și nu
sunt foarte diferiți de liderii tradiționali
din domeniul afacerilor, ci doar au o
agendă diferită. Ei evoluează în permanență și evaluează ceea ce fac.
Așa cum s-a observat în cazul
majorității formelor de infracțiune din
transporturi, nu este vorba doar despre targetarea produselor cu valoare
înaltă, ci se realizează o trecere către
bunurile de larg consum, deoarece
există o piață neagră accesibilă pentru
acestea, din cauza reducerii producției.
Am auzit că, în aceeași săptămână în care am avut probleme, au fost
țintite încă vreo 20-30 de companii,
cu diferite bunuri. Deci este vizată o

gamă largă de produse și se pare că
este vorba, cu adevărat, de o grupare
de crimă organizată. Furturile sunt
foarte bine organizate, cu funcționalitate și complexitate transfrontalieră,
și există rețele de transfer al mărfurilor,
odată ce sunt furate.”

Invitații deschise?
Desigur, se poate argumenta că
multe companii „invită” aceste infracțiuni, prin presiunea constantă asupra
reducerii costurilor și prin insuficienta
verificare a furnizorilor. Managerul de
securitate intervievat de către Vigilant
a recunoscut că expeditorii și furnizorii
logistici pot, în numeroase cazuri, să
facă mai multe pentru prevenirea infracțiunilor. „Producătorii caută să-și
transporte mărfurile cât mai ieftin și
mai rapid cu putință. Astfel, în ceea
ce privește costul per cursă, este de
obicei o bătălie pentru cel mai scăzut
tarif. Bandele de infractori pot exploata
site-urile de licitații și pot oferi cel mai
scăzut preț, pentru a-și adjudeca
marfa. Marjele reduse înseamnă că
se manifestă un apetit scăzut din partea transportatorilor pentru a susține
măsuri sau costuri suplimentare de
securitate.
Din perspectiva producției, lucrăm
cu contracte cu transportatorii primari,
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„Industria trebuie să își asume
unele responsabilități,
deoarece este clar că anumite
probleme sunt autoprovocate. În încercările
noastre de a reduce costurile,
alimentăm aceste probleme și
le creăm oportunități
infractorilor. Dacă firmele nu
își administrează corect
contractorii și subcontractorii,
trebuie să-și asume o
importantă parte a vinei în
cazul furtului de mărfuri.”

în cadrul cărora aceștia pot subcontracta în mod legitim, în termenii contractului. Problemele apar din cauza
deficitului de șoferi, camioane și capacitate, pe liniile de transport europene,
astfel încât și subcontractorii subcontractează, la rândul lor. În cazul nostru,
este vorba despre o încălcare a termenilor. Atragem atenția asupra acestei probleme, dar trebuie să spun că
principala interacțiune pe care o avem
cu transportatorii are loc de obicei
după incidentele cu asigurătorii, după
pierderea mărfii. Acest lucru trebuie
să se schimbe și trebuie să fim mai
proactivi.
Au existat întotdeauna
probleme cu transportatori
falși, iar în ultima vreme
vedem tot mai multe cazuri.
Am discutat cu mai mulți asigurători și tendința este de a targeta co-
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lectările de mărfuri transfrontaliere sau
care au loc chiar pe granițele dintre
state. În aceste cazuri, este foarte simplu ca infractorii să treacă marfa în
altă jurisdicție, făcând mai dificile
procesele de raportare și investigațiile,
atât pentru victime, cât și pentru autoritățile de aplicare a legii. Trebuie să
ne asigurăm că mărfurile sunt expediate corect și că sunt implementate
măsurile corecte de securitate, iar
transportatorii trebuie să se asigure
că îndeplinesc obligațiile contractuale
și că nu se angajează în subcontractări în lanț.”
Există dovezi că, în ultimii ani,
criminalii s-au infiltrat pe platforme de
mărfuri în mai multe feluri, inclusiv prin
a-și asuma identitatea unor transportatori legitimi, făcând mici schimbări, precum cea a adresei de e-mail, pentru a
deturna marfa. Un alt mod de operare
este utilizarea identității unor companii
care nu mai licitează pentru mărfuri.

O altă zonă-problemă este cea a
antrenării forțelor de aplicare a legii.
Așa cum am amintit, multe infracțiuni
sunt tranfrontaliere, între două state
ale căror poliții nu „comunică sau fac
schimb de informații”. Managerul de
securitate a comentat: „Nu există colaborare, pentru a ajuta la înțelegerea
amplitudinii problemei. Industria trebuie să demareze această discuție cu
forțele de aplicare a legii, pentru abordarea coordonată a acestei probleme.”
În același timp, pentru compania
menționată, contactul cu forțele de
aplicare a legii continuă să fie frustrant.
„Colaborăm strâns cu asigurători care
constată aceleași probleme și care au
identificat bande sau persoane care
ar putea fi responsabile. Problema
este că nu avem resursele sau capacitatea de a urmări fiecare pistă. Iar
din punctul de vedere al forțelor de
aplicare a legii, acestea înregistrează
raportul și, de obicei, nu mai auzim
nimic altceva din partea lor. Foarte rar
primim feedback. (...)
Cred că provocările pe care le discutăm reflectă simplul fapt că, în
general, la nivel de industrie, alergăm
după propria coadă. Infractorii sunt
întotdeauna cu un pas înainte și exploatează tehnologiile, iar noi ne jucăm de-a prinselea cu ei. Abordarea
tradițională a siguranței fizice nu mai
funcționează în totalitate, iar, pe măsură ce metodologiile și tehnologiile
infracționale avansează rapid, trebuie
să avem o abordare holistică a securității, care implică o colaborare între
toți factorii implicați, pentru o reacție
cooperativă.”

Securitatea online –
modele de urmat
Vigilat a discutat, în acest context,
cu un alt membru TAPA care a eradicat cu succes problemele de care sufereau, la utilizarea burselor online.
Din experiența acestuia, cheia de
a evita să devii victima acestui mod
de operare este implementarea de
măsuri nu numai în timpul planificării
transporturilor, ci și în timpul încărcării
și desfășurării transportului. Iată câte-
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1. Solicitați furnizarea imediată a
documentelor de asigurare (CMR) și
a licenței de operare și controlați-le
de posibile semne de falsificare (verificați dacă documentele au fragmente cu fonturi sau corpuri de literă
diferite, alinieri care nu se potrivesc
sau dacă arată ca și cum ar fi modificate cu ajutorul unui copiator. Documentele falsificate conțin, adesea, greșeli de ortografie sau o combinație a
mai multor limbi.)
2. Solicitați întotdeauna informații
despre șofer (CI) și despre camion și
trailer (pentru eliminarea riscului de
sub-subcontractare sau listare pe o
altă bursă).
3. Asigurați-vă că întotdeauna cineva citește și verifică documentele respective (care înțelege limba respectivă).
4. Verificați încrucișat toate detaliile
și controlați telefonic detaliile de contact listate pe profilul companiei de pe
bursă. De asemenea, verificați-i website-ul și localizați adresa pe Google
Maps și Street View.
5. Fiți atenți la companiile care
și-au schimbat proprietarii recent (utilizați motoarele de căutare online).
6. Dacă aveți dubii, contactați compania de asigurări, pentru a verifica
dacă polița prezentată este valabilă.
7. Comunicați telefonic și prin
e-mail. Fiți precauți în mod special atunci când este vorba despre provideri

de e-mail gratuit. Nu comunicați prin
servicii de mesagerie, cum ar fi Skype.
8. Noilor angajați ar trebui să li se
permită să lucreze cu bursele de mărfuri numai după o perioadă de probă.

În timpul încărcării
1. Solicitați comanda originală de
transport.
2. Verificați actul de identitate al
șoferului, care trebuie să se potrivească cu cel trimis anterior, iar fotografia
să fie a persoanei respective. Comparați semnătura de pe CMR cu identitatea șoferului.
3. Verificați numerele de înmatriculare ale camionului și trailerului dacă
se potrivesc cu cele transmise anterior. Dacă aveți dubii, solicitați certificatele de înmatriculare și confruntați-le
cu numerele de pe vehicule.
4. Informați șoferul că nu se acceptă nicio schimbare de adresă de
livrare.
5. Dacă există îndoieli, opriți încărcarea vehiculului.

După încărcare
1. Întotdeauna urmăriți livrarea,
împreună cu clientul.

2. Timpul este esențial – acționați
întotdeauna imediat, dacă bunurile nu
au ajuns la destinație și dacă șoferul/subcontractorul nu mai răspunde
la încercările dvs. de a-l contacta.
Câteva ore pot face diferența între recuperarea mărfurilor sau pierderea lor
definitivă.
3. Informați imediat bursa online
folosită.

Fiți precaut
1. Dacă sunteți întrebat insistent
despre valoarea mărfuri sau despre
alte detalii despre produsele respective.
2. Dacă șoferul sau camionul se
schimbă imediat după preluarea mărfii.
3. În timpul zilelor de sărbătoare
sau zilelor libere bancare (șofer necunoscut).
4. Cu transporturi de lungă distanță care se întind peste weekend (preferate de infractori pentru a câștiga
timp, datorită întârzierii în depistarea
sau raportarea pierderii de marfă).
sursa: Vigilant, iulie
traducerea și adaptarea:
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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#tbt 10 ani

Reperele pieței de
logistică, în S2 2011
În semestrul al doilea al anului 2011, optimizarea costurilor
era în plină implementare, iar companiile care reușiseră
să supraviețuiască, atunci, contracției pieței financiare erau
mult mai atente la tarife, dar și la calitatea serviciilor.
Despre companii în urmă cu 10 ani

Customer
Day Event
FM Logistic

● GEFCO anunța, în iulie 2011, „un proiect cât 20.000 de
camioane”. 700 de trenuri, între 2008 și 2011, 200.000 de
vehicule expediate și mai mult de 20.000 de camioane
înlocuite, de pe ruta România-Italia. Sunt cifre ce rezumau
parteneriatul de succes dintre GEFCO și Dacia. Mai târziu,
în luna octombrie, GEFCO România inaugura, în mod
oficial, o nouă platformă logistică, în parcul industrial
ProLogis (la vremea aceea, CTP acum) de la Joița, jud.
Giurgiu. Depozitul avea o suprafață de 4.500 mp și beneficia
de certificatele de calitate ISO 14001 și ISO 9001.
Cătălin
Olteanu
Heel

• GTI Logistic întrase în expansiune. Într-o perioadă în
care lumea privea investițiile cu mare reticență, cei de la
GTI Logistic și-au mărit suprafața utilă, în București, de la
2.500 la 5.500 mp, prin achiziția unui nou depozit.
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• FM Logistic organiza tradiționalul Customer Day Event și anunța implicarea în externalizarea logisticii, pe
care o făcea industria
pharma. Într-un interviu cu directorul general FM Logistic România, la acea vreme,
Cătălin Olteanu Heel
spunea că „dacă insiști
să optimizezi mai mult
decât este sănătos,
sau decât resursa umană poate duce, va
fi mult mai rău, iar optimizarea se va întoarce împotriva ta.”
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• KLG făcea pasul către next day delivery, în distribuția
internă. Din 2012, urma să se introducă un serviciu
premium, în cadrul rețelei de distribuție existente la acea
vreme, care garanta că marfa ajunge în ziua următoare
(„next day”), oriunde în România. Cele 24 de ore garantate
reprezentau o premieră pentru România, oferind posibilitatea unui serviciu premium, pentru a închide supply chain-ul.
În plus, în aria metropolitană a Bucureștiului, serviciul premium urma să includă livrări „same day“, cu condiția colectării mărfii până la ora 10:00.

• Gebrüder Weiss începuse un parteneriatul cu Geberit,
pentru care oferea soluții optimizate de cross-docking, dar
nu numai. Povestea despre cum logisticianul german a
modificat sistemul de transport inițial de la Adidas, venind
cu o soluție logistică optimizată, care era prezentată, pe
larg, în revista ZIUA CARGO din luna octombrie 2011.

Robert
Pasaniuc

• DB Schenker Romtrans anunța că dorește să „atace” segmentul
de depozitare, cu
Robert Pasaniuc –
business development
contract logistics.

• Tibbett Logistics inaugura, la București, în parcul logistic
Europolis, un terminal intermodal, ce urma să fie operațional
din ianuarie 2012. Scopul era asigurarea transportului
feroviar de marfă pe ruta București-Constanța.
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LOGISTICĂ

• Nagel Group devenea acționar la Whiteland Logistics
– în 2021, Whiteland Logistics pregătea un serviciu de
grupaj de mărfuri sub temperatură controlată, către destinații
din toată Europa, după ce un pachet de 25% din acțiunile
companiei a fost preluat de Nagel Group.
• CBRE lansa portalul www.cbre-industrial.ro, pe care era
disponibilă întreaga bază de date a agenției, pe segmentul
industrial, actualizată în timp real.
• DSV prognoza o creștere cu 60%, față de 2010. „Dintre
cele patru tipuri de servicii pe care le oferă DSV, transportul
aerian este pe locul patru ca pondere, acum înregistrează
cea mai dinamică creștere, iar în ultimul an am reușit să
avem cifre similare cu cele ale transportului maritim”, spunea
Alexandru Liciu, airfreight manager al companiei, în
decembrie 2011.

• ELA a acordat, în 2011, premiul pentru Soluții Inovatoare
în Logistică operatorului Badertscher Badi Transport AG,
pentru o invenție revoluționară: o semiremorcă ce putea
transporta și lichid, și paleți.
• ARILOG organiza, în noiembrie 2011, cea de-a noua
ediție a Conferinței Internaționale de Logistică și Supply
Chain, cu tema Running Your Agile Supply Chain.

Barometrul Pieței de Transport
și Logistică 2011

• Grupul belgian Alinso lansa Euro Gate Ploiești, primul
terminal intermodal de cale ferată independent din România.

• Un studiu de piață, comandat de reprezentanța companiei
nipone în România și realizat de Mercury Research, în
2011, a arătat că Toyota Material Handling Romania era
numele de referință atunci când vine vorba de furnizarea
de stivuitoare, transpalete, echipamente de tractare și de
depozitare.
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ZIUA CARGO și Supply Chain Management Center au
realizat, în premieră, un studiu de piață, în cadrul căruia
au pus față în față opiniile furnizorilor și clienților de transport.
A rezultat o imagine globală, care oferea informații foarte
interesante despre o piață a contrastelor, în care, în timp
ce multe dintre firmele mici își închideau porțile, companiile
care își câștigaseră deja o poziție se consolidau, raportând
dezvoltări. Volumele erau în creștere, iar tarifele de transport
se majorau, însă nu reușeau să țină ritmul cu costurile. O
altă concluzie a studiului a fost faptul că, deși tot mai mulți
clienți de transport se plângeau de lipsa camioanelor,
transportatorii care au participat la sondaj anunțau
expansiuni ale parcurilor. Astfel, 58% dintre ei spuneau că,
în anul 2010, au mărit flota față de 2009. În ciuda faptului
că 2010 și 2011 păreau a aduce o creștere a numărului de
vehicule noi cumpărate, majoritatea lor nu opera în țară, ci
intracomunitar, influența lor pe piața internă fiind minimă.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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PASAGERI

Volkswagen Caddy
PanAmericana,
„pus” pe aventură

ȘTIRI

FLIXBUS EXTINDE OFERTA
SPRE LITORALUL BULGĂRESC
Românii pot ajunge cu
autocarele FlixBus, în mai
puțin de 4 ore, din București,
la cea mai apropiată destinație
de pe litoralul bulgăresc,
Varna. Compania a lansat
curse spre unele dintre cele
mai populare destinații de
vacanță din Bulgaria, precum:
Sunny Beach, Nisipurile de
Aur, Varna, Obzor, Burgas,
Albena și Kavarna. Sunt
operate două curse, una pe
timp de zi și una de noapte,
de 3 ori pe săptămână, până
pe 5 septembrie. Cei care aleg
o vacanță în stațiuni precum
Nisipurile de Aur, Kavarna sau
Albena se pot bucura, în jurul
prânzului, de priveliștea
plajelor. În cazul conexiunilor
de noapte, autocarele verzi
ajung dimineața în Obzor,
Sunny Beach sau Burgas,
la timp pentru ca turiștii să se
poată bucura de plajă și de

MODIFICĂRI
ÎN CIRCULAȚIA
TRENURILOR
În perioada 22/23-28/29 august,
pentru realizarea de către CFR de
lucrări la infrastructura feroviară pe
secțiile Conop-Milova-Radna și
Radna-Păuliș, în circulația
trenurilor vor interveni următoarele
modificări:
• trenul IR 346-1 București NordCurtici-Viena se anulează pe ruta
București Nord-Arad-ConopCurtici, circulă doar pe ruta
Curtici-Lokoshaza și, ca tren
IR 12349/346, pe ruta ocolitoare
București Nord-Predeal-BrașovSighișoara-Simeria-Ilia-LugojTimișoara Nord-Vinga-AradCurtici-Budapesta Keleti-Viena
• trenul IR 1539/-2 Coșlariu-Cluj
Napoca se anulează și circulă ca
tren IR 12539/-2 pe această rută;
trenul IR 347-2 Viena-CurticiBucurești Nord se anulează pe
ruta Curtici-Arad-București Nord,
circulă doar pe ruta VienaBudapesta
Keleti-Lokoshaza-Curtici și, ca tren
IR 12348/347, pe ruta ocolitoare
Curtici-Arad-Șag-Timișoara NordRecaș-Lugoj-Ilia-Simeria-Sighișoa
ra-Brașov-Predeal-București Nord
• trenul IR 75-2 Budapesta KeletiArad-Brașov se anulează pe ruta
Arad-Simeria-Brașov și circulă
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mare. FlixBus oferă curse cu
plecare din București și spre
Sofia, o altă destinație
populară de city-break, pentru
turiștii români. Călătorii au
posibilitatea să-și modifice
biletul cu până la 15 minute
înainte de plecare. În prezent,
FlixBus oferă curse
internaționale directe spre 14
țări din Europa. Potrivit cifrelor
FlixBus pre-pandemie,
Bulgaria a fost a treia cea mai
populară destinație de
călătorie pentru românii care
călătoresc cu autocarul pe
rute internaționale.

doar pe ruta Budapesta KeletiLokoshaza-Curtici-Arad
• trenul IR 74-1 Brașov-AradBudapesta Keleti se anulează pe
ruta Brașov-Simeria-Arad și
circulă doar pe ruta Arad-CurticiLokoshaza-Budapesta Keleti
• trenul IR 472-1 București NordBrașov-Budapesta Keleti se
anulează pe ruta Brașov-Sibiu-IliaRadna-Curtici-Lokoshaza și
circulă doar pe ruta București
Nord-Brașov
• trenul IR 473-2 Budapesta KeletiBrașov-București Nord se
anulează pe ruta LokoshazaCurtici-Radna-Ilia-Sibiu-Brașov
și circulă doar pe ruta BrașovBucurești Nord
• trenul IR 1765/-2 Iași-Cluj
Napoca-Timișoara Nord se
anulează pe ruta Cluj NapocaTimișoara Nord și circulă doar
pe ruta Iași-Cluj Napoca
• trenul IR 1766/-1 Timișoara
Nord-Cluj Napoca-Iași se
anulează pe ruta Timișoara NordCluj Napoca și circulă doar pe ruta
Cluj Napoca-Iași
• trenul IR 1921/-2 MangaliaBucurești Nord-Simeria-Arad se
anulează pe ruta Simeria-Arad și
circulă doar pe ruta MangaliaBucurești Nord-Simeria. Pentru
asigurarea legăturii între Mangalia
și Arad, în perioada 22-29 august,
trenul IR 12921 (ramură de la tren
1991/-2) va circula pe ruta

Timișoara-Șag-Arad. În perioada
22/23-29/30 august, trenul IR
1922/-1 Arad-Simeria-București
Nord-Mangalia se anulează pe
ruta Arad-Simeria și circulă doar
pe ruta Simeria-București NordMangalia, iar pe ruta
Arad-Șag-Timișoara Nord circulă
ca tren IR 12922.

APLICAȚIA DE BILETE
A CFR CĂLĂTORI,
ÎMBUNĂTĂȚITĂ
Aplicația mobilă „CFR Călători
mersul trenurilor și bilete online”,
lansată în luna iunie și care poate
fi instalată pe dispozitivele cu
Android, permite, acum, salvarea
datelor de card. Operațiunea se
face în condiții de maximă
securitate, prin serviciul Click4pay,
oferit de partenerii companiei,
EuPlătesc. Astfel, se pot cumpăra
mai ușor bilete online, chiar de pe
telefonul mobil. „În acest fel,
extindem și îmbunătățim canalele
de distribuție online, astfel încât
cumpărarea biletelor să fie un
proces accesibil”, precizează
CFR Călători.

S-A DESCHIS NOUL
TERMINAL,
LA AEROPORTUL
TIMIȘOARA
La Aeroportul „Traian Vuia”
Timișoara, s-a deschis noul
terminal Sosiri Externe, astfel că
durata de așteptare a pasagerilor
la intrarea în țară se va reduce la
jumătate. Acum, pot fi procesate
trei curse în același timp:
aproximativ 540 de pasageri.
Investiția a costat 30 de milioane
de lei. Ministrul Transporturilor,
Cătălin Drulă, a anunțat și
semnarea contractului pentru
construirea unui nou terminal de
Plecări Externe, ce va fi gata la
finalul anului 2023. În suprafață
de 8.000 mp, terminalul va fi dotat
cu 18 ghișee de check-in și 6
posturi pentru controlul Poliției de
Frontieră. Tot în număr de 6 vor fi
porțile automate pentru scanarea
documentelor biometrice.
„Valoarea totală a acestui proiect
este de 184,4 milioane de lei.
După ce traficul aerian își va
reveni din contextul epidemiei
COVID-19, pe aeroportul din
Timișoara ar putea tranzita chiar
și trei milioane de pasageri pe
an”, a declarat ministrul
Transporturilor, Cătălin Drulă.
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În Târgu Jiu, vor circula nouă troleibuze cu autonomie, alături
de alte 11 clasice, toate achiziționate de primărie printr-o licitație
lansată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice
și Administrației, din fonduri europene, accesate prin
Programul Operațional Regional (POR).

F

irma câștigătoare pentru ambele tipuri de troleibuze este
Solaris Bus & Coach, din Polonia, lider european în producția de vehicule electrice pentru transport public.
După ce a semnat, anul trecut, contractul de finanțare pentru troleibuzele
clasice, aproape 4,5 milioane de euro,
ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a
semnat, acum, și contractul pentru cele
9 vehicule autonome, în valoare de
peste 23,7 milioane de lei, fără TVA.
Mijloacele de transport în comun
autonome pot circula și în afara rețelei
de troleibuz. „Achiziția presupune punerea în circulație a unor troleibuze care
pot funcționa fie folosind rețeaua catenară, fie pot circula autonom, pe bateria proprie. Astfel, municipiul Târgu
Jiu va beneficia de un traseu de circulație cu troleibuzul și în zonele unde nu
În prezent, peste 300 de vehicule
Solaris sunt folosite în transportul
în comun din orașele Craiova, ClujNapoca, Pitești, Brașov, Satu Mare,
Galați, Baia Mare și Oradea,
vehiculele electrice și hibrid fiind
preponderente. De asemenea, peste
200 de vehicule ecologice urmează
să fie livrate, în următoarele 12 luni,
către diferite municipalități din
România.

Cseke Attila,
ministrul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice
și Administrației:
„Achiziția de mijloace electrice are ca
scop facilitarea unui transport public
modern pentru locuitorii municipiului
Târgu Jiu, dar reprezintă și o investiție
verde, prietenoasă cu mediul și
adaptată politicilor asumate de
actuala coaliție”.

este prevăzută rețeaua electrică. Mai
exact, o porțiune din traseul de transport public va putea fi utilizată chiar
dacă nu există, în zonă, un sistem de
suspendare a liniilor de tracțiune specifică acestui tip de transport public”,
precizează Ministerul Dezvoltării.

Licitație
fără contestații
Proiectul demarat de Primăria
Târgu Jiu prevede „atât atingerea obiectivelor de mediu, prin achiziționarea celor nouă troleibuze moderne, cât
și facilitarea mobilității pentru locuitorii
din Târgu-Jiu, care vor beneficia de
un traseu extins al transportului public
de călători”. Potrivit Ministerul Dezvoltării, „în urma finalizării fără contestații

ACTUALITATE

Fonduri europene:
9 troleibuze Solaris, cu
autonomie, la Târgu Jiu

a procesului atribuirii achiziției publice,
a fost declarat ca ofertant câștigător o
companie din Polonia, care va furniza,
în termen de 15 luni de la momentul
semnării contractului dintre beneficiar
și operatorul economic, nouă troleibuze cu autonomie, de lungime de circa
12 metri, tipul vehiculului fiind Solaris
Trollino 12”.

Începe livrarea
primelor
11 troleibuze clasice
Primarul municipiului Târgu Jiu,
Marcel Romanescu: „Firma Solaris
este câștigătorul licitației pentru a doua
tranșă de troleibuze ce urmează să
vină la Târgu Jiu. Este vorba de 9 mijloace de transport în comun cu autonomie extinsă, care pot circula și în
afara rețelei. Vă reamintesc că avem
în derulare un proiect pe fonduri europene care prevede achiziționarea a
20 de troleibuze: 9 cu autonomie extinsă și 11 obișnuite. Cele 11 vin din
această toamnă, fiind produse tot de
firma Solaris. Este un proiect amplu,
menit să modernizeze transportul în
comun la nivelul municipiului. Mi-aș fi
dorit ca aceste proiecte să se deruleze
mult mai rapid. Procedurile sunt, însă,
complexe și necesită timp. În luna septembrie, primul troleibuz produs de
Solaris pentru noi vine la Târgu Jiu”.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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ACTUALITATE

Amânare sau eșec
Odiseea transportului județean continuă. O amânare a licitațiilor
ar putea fi decizia logică, la acest moment, însă nimeni nu pare
dornic să facă primul pas. Cine își dorește cu orice preț licitațiile
anul acesta? Am discutat despre scenariile posibile cu Augustin
Hagiu, consultant în transporturi.
ZIUA CARGO: Vom avea
licitație, anul acesta,
în majoritatea județelor?
Augustin Hagiu: Am spus, în
mai multe rânduri, că, dacă până în
luna iulie nu sunt finalizate toate hotărârile de consiliu județean asociate
acestei licitații, nu ar trebui să mai
aibă loc acest proces de achiziție publică, în 2021. Observăm că „valul”
Alba se extinde și cuprinde marea majoritate a consiliilor județene, în sensul
în care sunt publicate invitații pentru
dezbatere publică în legătură cu programul de transport și tot ceea ce înseamnă aspecte legate de o viitoare
licitație.

Vor fi județe care
vor organiza licitația
în luna octombrie 2021.
Practic, aceste consilii județene
vor solicita depunerea ofertelor în octombrie, urmând ca, în noiembrie, să
fie perioada de analiză, urmată de
eventualele contestații și, în decembrie, să fie desemnați câștigătorii.
Însă orice hotărâre de consiliu județean poate fi atacată în contencios
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administrativ. FORT a depus foarte
multe amendamente, acolo unde s-au
aflat în dezbatere publică. Am urmărit
respectarea legislației europene (Regulamentul 1370), precum și a legislației naționale. Sunt aspecte esențiale
semnalate: lipsa caracterului exclusiv
acordat operatorilor; lipsa compensației în legătură cu anumite impuneri
legate de gratuități și tarife reduse,
pentru anumite categorii de călători;
imposibilitatea de a veni cu dotarea
tehnică, mai ales în contextul apariției
Ordonanței 71.
Strict legat de calendar, dacă totul
decurge fără probleme și, la data de
1 octombrie, s-a depășit perioada de
contencios, ar trebui ca, în octombrie,
să se desfășoare licitațiile în majoritatea județelor care au făcut pașii necesari. Însă, avem în continuare județe
care nu au demarat nici măcar studiile.
Lucrurile s-au complicat
mai mult, după apariția
Ordonanței 71.
În momentul de față, cel mai bun
lucru ar fi ca autoritățile să spună „stop
joc”. Punând cap la cap Legea 92, pri-

vind transportul local, cu Legea 99, a
achizițiilor sectoriale, și cu ceea ce
presupune Ordonanța 71, practic, ești
în imposibilitatea de a analiza o ofertă
fără să încalci legea. Discutăm despre
o flotă existentă la data depunerii ofertelor, care, în mod clar, având în vedere că suntem în luna august, nu poate
fi cea prevăzută de Ordonanța 71 (cu
procente de vehicule prietenoase cu
mediul). Sunt discuții despre găsirea
unei formule prin care operatorii de
transport își vor lua un angajament cu
privire la dotarea și reînnoirea parcului,
până în 2025. Însă, în această situație,
ce va fi punctat? Pentru că sunt două
condiții în aceste licitații – să te califici
(să nu ai datorii la stat, un anumit capital social, cifră de afaceri...), după
care urmează selecția. Iar, la selecție,
parcul creează cea mai mare problemă. Nu putem înțelege cum va fi luat
în calcul acest parc. Promisiuni? În
plus, la data de 31 decembrie, respectivele promisiuni nu pot fi în teren. Cu
ce ar trebui să acopere operatorul grupa de trasee, de la momentul în care
primește licența și până la momentul
în care vine cu flota promisă, dacă
mergem pe firul zvonurilor care umblă
prin piață, privind faptul s-ar lua în calcul flota promisă și nu flota existentă?
Probabil vor fi consilii județene,
care, total dezinteresate și fără vreo
conexiune cu vreun interes al operatorilor din județul respectiv (sau din
alt județ), vor dori să organizeze lucrurile cât mai clar și transparent. Însă
vor fi județe care vor stabili o cifră de
afaceri mai mică, pentru a se încadra
o anumită firmă, sau o cifră de afaceri
mai mare, pentru a nu permite încadrarea altor operatori. De ce cifra de
afaceri pentru o grupă de trasee consistentă în județul X are stabilită o valoare mai mică, față de cifra de afaceri
pentru un lot mai mic din județul Y?
Sunt aspecte care te frapează. Exemple similare apar și în ceea ce privește
capitalul social, capacitatea de transport solicitată etc.
Un studiu de trafic nu ar trebui să
aibă în vedere, sub nicio formă, interesele politice la nivel local – sate, comune, orașe. Este firesc ca un primar
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mortizeze într-un termen de șase ani.
Mai mult decât atât, nu avem nicio garanție a faptului că fluxurile de pasageri prevăzute în studii corespund cu
realitatea. Pentru că, aici, a intervenit
politicul și realitățile din piață au fost
denaturate.

să vrea ca, în programul de transport,
să prindă cât mai multe curse, însă rezultatul este că vom avea trasee nesustenabile.
Consiliile județene nu vor să aplice
corect regulamentul european.
Dreptul exclusiv și
compensația care trebuie să
fie, la rândul ei, bugetată, sunt
chestiuni cu care nu poți să te
joci, în raport cu
Regulamentul 1.370, privind
serviciile de utilitate publică.
Pericolul este foarte mare ca lucrurile să se ducă într-o direcție care
ține de corupție, sau care ține strict de
imposibilitatea de a operaționaliza o
licitație.
De ce consiliile județene
nu dau acest semnal, al
faptului că organizarea
licitației anul acesta ridică
probleme extrem de mari?
Pentru că sunt firme care au, deja,
comenzi lansate către furnizori de mijloace de transport. În aceste comenzi,
apare inclusiv distanța dintre scaune.
De unde știe respectivul transportator
care va fi distanța dintre scaune solicitată? Nici nu ne-am gândit că acest
element va fi luat în calcul! Sunt operatori de transport care nu joacă corect.
Să fii consilierul președintelui consiliului județean și, în același timp, un
mare transportator într-un județ în care
se organizează licitația... Sunt aceleași
practici cu care ne-am luptat și în
trecut.

Cum schimbă regulile
Ordonanța 71?
Ordonanța 71 lovește grav procesul de organizare a licitației și se pare
că unele consilii județene au știut că
vine și s-au grăbit să prindă trenul de
dinaintea acesteia. Ordonanța 71 stabilește că tot ce înseamnă achiziție
publică pe serviciile de utilități publice
(speța noastră) trebuie să ia în calcul,
în cazul achizițiilor de vehicule comerciale, vehicule care să nu aibă emisii
mai mari de 50 grame CO2 pe km.
Aici se încadrează doar autocarele
peste 22 locuri EURO 6. Sub 22 de
locuri, singura variantă posibilă este
a microbuzelor electrice.
Pentru un lot care combină vehicule de peste 22 locuri cu microbuze,
transportatorii vor trebui să investească peste 200.000 euro pentru autocare
EURO 6, pentru a acoperi procentul de
18% din total vehicule, pe lotul respectiv.
În plus, termenele de livrare sunt lungi
și licitația ar trebui să prevadă că vehiculele vor veni la șase luni după încheierea acesteia. Dar ne întoarcem la problema semnalată anterior. Timp de șase
luni, cine operează respectivul lot? Nu
am depistat formula legală prin care
s-ar putea realiza această licitație.

ACTUALITATE

Augustin Hagiu, consultant în transporturi:
„Diferența va fi făcută de parc. A avea parc înainte de atribuire ne duce la
imposibilitatea de a avea loc licitația, iar a avea parc după ridică probleme
în calcularea punctajelor.”

Ce recomandări putem
oferi părților implicate
în aceste licitații?
Transportatorii de bună credință
nu au cum să se gândească, acum,
la investiții. Ei stau cel mai bine în raport cu cifrele de afaceri, dar nu vor
fi avantajați de acest aspect, pentru
că anumite consilii județene se vor
orienta după cifrele de afaceri ale favoriților.
Autoritățile centrale ar fi trebuit să
intervină, prin stabilirea unui ghid de
bune practici, în organizarea licitației.
Transportatorii de bună credință nu
doresc să investească în ceva ce nu
pot fi siguri că va fi utilizat.
Însă nu toți transportatorii joacă
corect. Când păcălești statul, fondul
de șpagă este mai mare. Sunt firme
care au în utilizare mașini ale unor
oameni care lucrează în serviciile din
România.
În ceea ce privește consiliile județene, acestea sunt împărțite în două
categorii. Cele care nu riscă să-și manifeste interesul pentru anumite companii, prin plasarea de prevederi în
documentație care să le avantajeze,
și consilii județene total dezinteresate
de respectarea cadrului legal, care
tratează corupția ca pe un act de binefacere.
Sunt consilii care, deja „lucrează
la butoane” și configurează solicitările
prevăzute în actele emise, pentru a
avantaja anumite companii de transport.
Ordonanța 71 încurcă pe toată
lumea.

Există și consilii județene care
doresc să rămână lucrurile
neschimbate, până în 2023.

Ordonanța 71 mută efortul
investițional pe capacități mari
de transport, care, în traficul
județean, sunt foarte greu de
acoperit cu pasageri, mai ales
în contextul actual.

Acestea simt că nu au suficient
teren solid, suficiente clarificări pentru
a evita blocajele, și nu vor să riște.
Consider că majoritatea consiliilor județene sunt în această situație. Exemplul Alba ne arată cât de dramatică
este situația, cu peste jumătate dintre
trasee nelicitate.
Ceea ce ne poate salva este faptul
că licențele actuale sunt valabile până
în 2023. Aceasta ar putea fi soluția
de compromis, până la clarificarea tuturor aspectelor.

Este greu de crezut că o investiție
atât de consistentă va putea să se a-

radu.borcescu@ziuacargo.ro

Radu BORCESCU
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Transport public
de tip metropolitan,
în București și Ilfov
Toate liniile de transport în comun din București și Ilfov au devenit
de tip metropolitan, de la 1 august, funcționând sub o politică
tarifară unică, integrată cu cea a metroului.

P

rin această măsură, călătoria
cu autobuze ale liniilor regionale, care era restricționată la
limita administrativă a Capitalei, poate
fi continuată până în centrul metropolei, în toată rețeaua de transport, cu
o singură validare.
Decizia a fost luată de Asociația
de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Transport Public București-Ilfov (TPBI),
care a modificat, astfel, sistemul de
transport din întreaga regiune și a dispus eliminarea diferențelor dintre liniile
urbane, regionale și expres.

Litere eliminate
din indicativele
autobuzelor
TPBI a eliminat literele din indicativele autobuzelor, care au, acum, un
format din trei cifre, prima arătând că
este vorba fie despre o linie fostă urbană (cele care încep cu 1, 2 sau 3), fie
fostă regională (cifra 4), fie fostă expres
(cifra 7) sau linii navetă cu caracter
temporar (cele care încep cu cifra 6).
Totodată, prin introducerea conceptului de călătorie orară, li se oferă
călătorilor posibilitatea transbordărilor
multiple, în același interval de timp,
cu un singur titlu de călătorie putând
fi schimbat modul de transport de suprafață cu cel subteran, fără costuri
suplimentare. „În acest mod, am corectat situațiile în care un călător era
nevoit să valideze două călătorii pentru o cursă scurtă, deoarece tranzita
un capăt de linie”, precizează TPBI.

3 lei, 90 min. cu STB,
STV, Ecotrans STCM
și Regio Serv
O călătorie de 90 de minute cu
transportul în comun de suprafață
costă, acum, 3 lei, față de 1,3 lei. Sunt
titluri unice de călătorie pentru autobuzele, troleibuzele și tramvaiele Societății de Transport București (STB)
și pentru cei trei operatori care activează în zona București-Ilfov: Serviciul
de Transport Voluntari (STV), Ecotrans
STCM și Regio Serv Transport. Abo-
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namentele de 24 de ore și 72 de ore
costă 8 lei, iar celelalte au următoarele
prețuri: 80 de lei/o lună, 400 de lei/6
luni și 700 de lei/12 luni.
„Noutatea la abonamentele de
24 și 72 de ore este că acestea
sunt exact 24 de ore, într-un
interval de 72 de ore de la
momentul emiterii. Se elimină
noțiunea de abonament «de zi»
care, fiind achiziționat, de pildă
la ora 18:00, era valabil doar
6 ore din acea zi”, explică
reprezentanții TPBI.

5 lei, bilet comun
cu metroul
Un bilet comun cu Metrorex costă
5 lei, preț în care intră accesul 90 de
minute în rețeaua de suprafață și o
călătorie cu metroul. Iată și prețul abonamentelor la transportul metropolitan
integrat cu metroul: 14 lei/24 de ore,
140 de lei/o lună, 700 de lei/6 luni și
1.200 lei/12 luni.

Nicușor Dan, primarul
general al Capitalei:
„Costul real al călătoriei este între
8 și 9 lei. Bucureștenii plătesc 3 lei,
restul este subvenționat
de municipalitate”.

Operatorii de transport
(Metrorex, STB, STV, Ecotrans
STCM și Regio Serv
Transport) oferă posibilitatea
de recuperare a
abonamentelor nominale,
în caz de pierdere. Titularul se
prezintă cu actul de identitate,
iar abonamentul îi va fi emis
din nou.

Cartelă săptămânală
la Metrorex
O călătorie cu metroul s-a majorat
de la 2,5 lei la 3 lei, iar Metrorex a introdus cartela săptămânală și abonamentul pe 6 luni. Noile prețuri ale titlurilor de călătorie: 6 lei/două călătorii,
25 de lei/ 10 călătorii, 8 lei/24 de ore,
20 lei/72 ore, 30 de lei/7 zile (săptămânal), 80 lei/o lună, 400 de lei/6 luni,
700 de lei/2 luni. „Publicul călător se
poate deplasa pe toate cele 5 magistrale de metrou, (63 de stații și 77 km
cale dublă), prin achitarea taxei de
călătorie o singură dată. Transferul de
pe o linie pe alta, indiferent de titlul de
călătorie utilizat, se face fără taxe
suplimentare și fără limitare în timp a
călătoriei”, precizează Metrorex.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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Ordinul 4.426:
metodologia de
decontare a navetei
elevilor
Metodologia privind decontarea transportului elevilor care nu pot
fi școlarizați în localitatea de domiciliu a fost aprobată
de ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, prin Ordinul 4.426.

O

rdinul vine în urma adoptării
Ordonanței de urgență (OUG)
50, prin care a fost reglementată, de către Guvern, decontarea
acestui tip de transport-navetă. Atât
ordonanța, cât și metodologia stabilesc
că „elevilor care nu pot fi școlarizați în
localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu și localitatea unde
sunt școlarizați, pe durata cursurilor
școlare, prin unitățile de învățământ
unde sunt școlarizați, în limita a 50
km”. În cazul elevilor care fac naveta
pe distanțe mai mari de 50 km, se
adăugă 1 leu/km/lună.
Statul suportă cheltuielile de navetă și pentru elevii care locuiesc la
internat sau în gazdă, însă doar pentru
opt călătorii dus-întors pe semestru.
În acest caz, suma nu poate depăși
cheltuielile cu transportul pe o lună
sau două călătorii dus-întors.

Termenele
de acordare a banilor
Elevii depun cererile pentru bani,
chiar și în avans, la școala la care învață, apoi procedura este următoarea:
„Inspectoratele școlare vor solicita la
Ministerul Educației - Direcția generală
economică, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea datelor de la uni-

tățile de învățământ preuniversitar de
stat, sumele necesare, iar Ministerul
Educației va efectua deschiderea de
credite bugetare. După primirea sumelor solicitate, unitățile de învățământ
preuniversitar de stat vor efectua plata
către elevi, în termen de 5 zile lucrătoare”.
Decontarea cheltuielilor de transport va trebui făcută de către școli până la data de 15 a fiecărei luni, pentru
luna precedentă. În cazul solicitării în
avans a sumelor, elevii trebuie să
primească banii până în data de 20 a
fiecărei luni.

Sumele maxime lunare per kilometru
ce pot fi decontate:
km lei/lună
3 km
30
4 km
33
5 km
36
6 km
39
7 km
42
8 km
45
9 km
48
10 km
51
11 km
54
12 km
57
13 km
60
14 km
63

km
15 km
16 km
17 km
18 km
19 km
20 km
21 km
22 km
23 km
24 km
25 km
26 km

lei/lună
66
69
72
75
78
81
84
87
90
93
96
99

km
lei/lună
27 km
102
28 km
105
29 km
108
30 km
111
31 km
114
32 km
117
33 km
120
34 km
123
35 km
126
36 km
129
37 km
132
38 km
135

km
39 km
40 km
41 km
42 km
43 km
44 km
45 km
46 km
47 km
48 km
49 km
50 km

lei/lună
138
141
144
147
150
153
156
159
162
165
168
171

Potrivit metodologiei, decontarea
cheltuielilor de transport se face pe baza
documentelor emise de operatorii de
transport rutier și în limita a 30 de lei/lună pentru distanța de 3 kilometri. Pentru
distanțele cuprinse între 3 și 50 km, suma de 30 de lei/lună se suplimentează
cu 3 lei pentru fiecare kilometru/lună,
dar nu mai mult decât valoarea documentelor de transport lunare.

Se dau bani
și pentru iunie
Elevii care au depus documente
pentru decontarea navetei în perioada
cuprinsă între 16 iunie 2021 (data intrării în vigoare a OUG 50/2021) și 28
iunie (finalul anului școlar 2020-2021)
vor primi banii până cel mai târziu în
data de 6 august, potrivit metodologiei.
În luna septembrie, sumele se vor
acorda în avans, în primele 3 zile lucrătoare de la începerea noului an școlar.
Pentru asigurarea sumelor necesare
acordării avansurilor, unitățile de învățământ preuniversitar de stat și inspectoratele școlare vor face solicitările
necesare în cursul lunii august, mai prevede Ordinul 4.426/2021.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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Volkswagen Caddy
PanAmericana,
„pus” pe aventură
Continuatorul modelului Alltrack, PanAmericana, este gata să fie
alături celor ce iubesc plimbările și aventura. Pasajele aripilor stil
off-road, pragurile și bandourile negre de pe uși sunt elementele
spectaculoase de design exterior, ce fură privirile publicului.

N

umai cei ce își setează idealuri îndrăznețe ajung departe.
Acestor gen de persoane și-a
propus acest vehicul să le fie companion. Generația a cincea de Caddy
duce mai departe „cultura” PanAmericana, implementată și făcută cunoscută prin modelele Transporter ale
producătorului german.

Pe dinafară
Atât bara față, cât și cea din spate
au o protecție cu granulație și dau încredere în abordarea traseelor încă
neexplorate, inclusiv atunci când este
vorba de o „situație” de off-road ușor.
Modelele ce au ampatament scurt,
bazate pe Caddy Cargo pentru marfă
și Caddy Life pentru pasageri, sunt,
deja, disponibile pentru comandă și
livrare. Cele până la 19 sisteme de
asistență disponibile sunt „garanția”
unei aventuri derulate în regim de
siguranță și confort. Iluminarea stan-

dard folosește tehnologia LED, atât
pentru faruri, cât și pentru stopuri, iar
jantele din aliaj de 17 inch, cu design
tip vitrat, întăresc imaginea „dură” și
farmecul noului Caddy PanAmericana.

Ușa glisantă, trapa, grila frontală sunt
elemente ce trădează caracterul aventurier al mașinii. Paleta de culori disponibilă este una „aleasă”. Avem Candy
White (alb), Deep Black Pearl Effect
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...și pe dinăuntru
Noutățile impresionează și la interior. Tapițeria scaunelor este de tip
„Pinstripe”, iar în echiparea de bază
se regăsesc volanul multifuncțional și
schimbătorul de viteze îmbrăcate în
piele, alături de pedale și footrest cu
aluminium look.

125 CP. După propulsor, ajungem la
transmisie. Pentru versiunea cu tracțiune față, se poate opta pentru o cutie
manuală, cu 6+1 trepte, sau un DSG,
în timp ce la cea cu tracțiune integrală, 4MOTION, există doar cutie
manuală. Toate motoarele au implementată tehnologia Blue Motion, obținându-se, astfel, consumuri medii de
combustibil de 5,7 (TSI) și 4,5/100 km
(TDI), ce echivalează cu emisii de CO2
cuprinse între 133 și 119 de g/km
(combinate), respectând standardul
de emisii Euro 6d – ISC FCM.

Tehnic
Noul Caddy PanAmericana este
disponibil exclusiv cu un ampatament
scurt, atât ca turism, cât și ca vehicul
tip cargo, cu un motor TSI (pe benzină) de 114 CP sau două variante de
TDI (pe motorină), care oferă 102 sau

Pregătit!
Nu e vorba doar de look, în cazul
acestui model de PanAmericana. Poate să facă și treabă. Are o capacitate
de remorcare de până la 1,5 t și poate
transporta o încărcătură de până la

679 kg în versiunea cargo și, în funcție
de specificații, de până la 525 kg în
configurația de pasageri.

AUTOBUZE ȘI SERVICII

(negru perlat) sau metalizatele Reflex
Silver (gri), Starlight Blue (albastru)
sau Copper Bronze (bronz).

Asistență
Modelul fiind bazat pe platforma
MQB (Modular Transverse Matrix), numeroase tehnologii noi își „fac
intrarea”: sistemele de asistență Travel
Assist și Trailer Assist, noul Turn-Off
Assist, ca parte a Front Assist, și sistemele de asistență pentru schimbarea benzii (Line Assist). Acestea
sporesc siguranța și ușurința de a conduce noul PanAmericana. Din cele 19
sisteme, cinci sunt complet noi pentru gama Caddy, în timp ce celelalte
au primit upgrade-uri.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Daewoo Cielo,
lux `90-ist
Cu ADN coreean și croit oltenește, Cielo a reprezentat o bornă
importantă a industriei automotive din România, aducând un aer
proaspăt și, totodată, necesar.

C

eva mai mult de două decade,
Dacia a dominat piața auto internă, prin modelele 1300/1310.
Cu toate că Oltcit-ul a încercat să facă
concurență mărcii piteștene, acesta nu
a reușit să fie un competitor serios, iar
producția de la fabrica din Craiova a fost
oprită, în 1994.

Daewoo la Craiova
Din „cenușa” Oltcit-ului, s-a ridicat
modelul Cielo. Asta din punct de vedere locativ, pentru că, în noiembrie
1994, statul român (Automobile Craiova) intră în parteneriat cu Daewoo
Heavy Industries Ltd. Coreea și deschidea o linie de producție în România, în fosta fabrică Oltcit. În noua
societate, Rodae Automobile Craiova,
partea română deținea 49%, iar cea
coreeană 51%. Grație acestei societăți
mixte, coreenii deveneau cel mai important investitor străin al țării, fabrica
fiind concepută pentru a susține o producție de peste 100.000 de vehicule
anual, cel puțin la nivel declarativ, pentru că această bornă nu a fost atinsă.
Pe lângă modelul Cielo, la uzina din
Craiova au mai fost asamblate și alte
vehicule ale producătorului coreean
precum Tico, Matiz sau Espero.
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Între 1994 și 2006, Automobile Craiova a avut ca activitate de bază comercializarea vehiculelor Daewoo, precum și a diverselor piese de schimb
și accesorii pentru automobilele Oltcit
(Oltena) și a celor Daewoo (Tico,
Matiz, Cielo, Espero, Nubira, Leganza,
Damas etc.).
În 2003, compania Rodae a vândut 23.400 de autoturisme, înregistrând cele mai bune vânzări de după
anul 1995. Din volumul total al vânzărilor, modelul Matiz deținea recordul,
cu peste 16.800 de unități comercializate, urmat de Cielo, cu peste 5.300
de unități.
În 2007, reprezentanții Rodae estimau că, pe șosele din România, circulau aproximativ 215.000 de mașini
Daewoo, care „consumau” anual piese
de schimb în valoare de 200 de milioane de euro.

Pasul în față
Producția a început în 1996, însă,
până ca modelele realizate la noi să
fie gata de vânzare, Daewoo a comercializat vehicule Cielo produse în Coreea. Acestea puteau fi distinse prin
sigla Daewoo de pe grilă și de pe portbagaj, în timp ce vehiculele produse

la Craiova aveau sigla Rodae. Între utilizatori, umbla vorba că mașinile coreene erau de calitate superioară; acestea, însă, au fost într-un număr destul
de redus. După atâția ani cu relativ
același design exterior și cu un interior
din anii ’60-’70, prezent pe Dacia, cu
geamuri manuale, fără aer condiționat
și cu performanțe mediocre, publicul
roman a primit modelul Cielo ca pe
un model de lux, ca pe un pas înainte
pe care, cumva, simțea că-l merită.

Latura tehnică
Daewoo Cielo a avut la bază platforma folosită pentru a doua generație
de Opel Kadett (sau a treia generație
a modelului Opel Astra). În Coreea de
Sud, modelul Cielo (numit și Nexia,
pe unele piețe) a fost scos din producție în 1997, dar, în România, producția
a continuat până în 2007. Din punct
de vedere al motorizărilor nu era prea
mare varietate. Cielo putea fi echipat
cu una dintre cele două motorizări pe
benzină, de 1,5 litri. Varianta SOHC,
cu 8 valve sau DOHC, cu 16 valve, și
se putea opta pentru două tipuri de caroserie, sedan și hatchback. Cea
SOHC avea o singură axă cu came
și producea 75 CP, cu o accelerație
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Cielo – Prețuri
1 august 2006
Preț (cu TVA)
7.499 €
7.899 €
7.999 €
8.399 €
8.899 €
9.299 €
9.049 €

În România, Cielo a fost majoritar
produs în varianta sa sedan, dar au
fost asamblate și modele în varianta
hatchback, însă într-un număr mult
mai redus, acestea fiind produse
doar între anii 2002-2005.

INEDIT

Model
STD
STD LPG
STD AC
STD AC LPG
EXE
EXE LPG
EXE PLUS

Update, apoi declin

Cielo Hatchback

0-100 km/h în 13,3 secunde, în timp
ce DOHC era o cu două axe cu came
și dezvolta o putere de 90 CP, cu o
accelerație 0-100 km/h în 12,5 secunde. Din punct de vedere al echipărilor,
Cielo era în pas cu limuzinele de clasă
medie ale vremii. Regăseam dotări
precum: aer condiționat, accesorii con-

trolate electric (geamuri, capacul portbagajului, capacul bușonului de la rezervor, antena radio etc.), dar și o cutie automată opțională, cu 3 trepte
pentru mers înainte, „normale”, să le
spunem, și alte 2 poziții (pentru plecare lentă cu cuplu mare și una intermediară). Plus marșarier.

În anul 2000, gama Cielo primește
un update și apare versiunea Executive, care, pe lângă motorul 1.5 16v,
ce dezvolta 90 CP, venea și cu roți cu
diametru mai mare (14 inch), mască
frontală cromată, opțiune pentru instalație GPL din fabrică, dar și catalizator, mașina atingând, astfel, norma
de poluare Euro 2. Începând cu 2004,
din cauza înăspririi reglementărilor cu
privire la emisii, varianta Executive va
primi motorul 1.5 SOHC (ce echipa și
modelele Daewoo Lanos), cu mai puțini cai putere decât motorizarea precedentă (81 CP producea acesta), ce
se conforma cu standardele Euro 3.
Ultimii ani de producție au adus, pentru Cielo, o scădere a dotărilor din echiparea standard, iar, ca urmare a
achiziționării fabricii de către compania
americană Ford, producția lui Cielo a
încetat, în anul 2007.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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ÎNTREBAREA LUNII

Spune-ți părerea!

Despre vaccinare
Sunt dispuși șoferii din compania dumneavoastră
să se vaccineze?
1. Cei mai mulți sunt de acord cu vaccinarea. De altfel, o mare parte
s-a vaccinat.
2. Părerile sunt împărțite în rândul șoferilor, dar, din cauza problemelor
privind carantinarea, care îi împiedică să muncească, probabil că vor
opta pentru vaccin.
3. Foarte mulți dintre șoferii noștri sunt total împotriva vaccinării.
Probabil că vor alege să lucreze pentru firmele din străinătate,
dacă vom insista să se vaccineze.

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

Lucrurile bune durează puțin...

S

unt de părere cei mai mulți dintre cei care au răspuns
la întrebarea lunii iulie: „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?”. 43% este proporția celor care cred că revenirea către angajatorii români din transporturi a fost generată de reducerile operate în companii
din vestul Europei, ca urmare a pandemiei, iar, în momentul
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în care activitatea își va reveni la normal, o mare parte
dinte șoferi se va reîntoarce către firmele străine. Numai
17% consideră că tendința se va păstra, pentru că firmele
românești de transport oferă condiții bune de lucru, iar
șoferii își doresc să ajungă mai des acasă. Pe de altă parte, un procent semnificativ, de 40%, susține că, în ciuda cifrelor încurajatoare furnizate de ARR, nu au simțit nicio îmbunătățire privind disponibilitatea forței de muncă din
domeniu. Criza șoferilor este, în continuare, la fel de adâncă.
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