A

m învățat (prea bine, în ultimii
ani) regulile de negociere,
atunci când o parte țintește
ceva, ce partea cealaltă nu poate accepta – să spui ceva, în timp ce gândești altceva și să acționezi... în cu
totul altă direcție.
Îmi amintesc personajul-cheie din
celebrul roman Shogun. Toranaga reușește, până la urmă, să atingă imposibilul său obiectiv și devine Shogun.
Însă, pe tot parcursul romanului, face
declarații puternice, sacrificii și, chiar,
acționează permanent, pentru a-i face
pe toți ceilalți să înțeleagă că nu are
nici cea mai mică intenție de a obține
această poziție.
Toată lumea dorește rezolvarea
problemei diurnelor... aparent. Problema este legată de modalitatea în care
se poate atinge... Ce?
„Stoparea abuzurilor ANAF”, însă,
de fapt, nu-i așa că ne dorim ca orice
control fiscal la firmele de transport
să înceteze... sau măcar să nu mai fie
niciun control pe tema diurnelor?
Credeți că este realist un asemenea obiectiv?
Statul își dorește o colectare mai
bună la buget și acest lucru se face,
printre altele, prin taxele aferente salariilor, impozit pe profit, accize la carburant, TVA. Nu trebuie să ai prea
multă pregătire economică pentru a
vedea că, în cazul firmelor de transport, prin eliminarea, sau, măcar, diminuarea valorii deductibile a diurnei,
statul își maximizează, cel puțin într-o
primă fază, șansele de a încasa mai
mulți bani.
Mulți comentează că, prin reîncadrarea diurnelor ca venituri salariale,
statul nu câștigă aproape nimic – firma
respectivă își încetează activitatea,
iar sumele „recuperate” sunt, în general, mici. Și toate acestea în contextul
unui efort mare din partea ANAF, urmat și de procese în 100% din cazuri,
multe câștigate de transportatori...
Neglijență, nepăsare, bâlbă? Sau
altceva?

Care ar fi reacția pieței, la asemenea controale? Firmele îngrijorate
ar trebui să ceară explicații, să protesteze, să solicite modificări legislative...
o amnistie... Și asta s-a întâmplat!
Pentru a opri panica și controalele
abuzive, sunt gata transportatorii să
facă concesii? O diurnă deductibilă
mai mică, sau legarea cuantumului
acesteia de salariul șoferului?
Lege în Parlament, sau ordonanță
de urgență, amnistia și reguli noi legate de acordarea diurnei în același act
normativ, sau separat, protest cu
5.000 de camioane sau 500... Paharele de alba-neagra se mișcă pe masă, cu rapiditate, și nu lasă timp de
gândire – vom reuși să alegem varianta corectă?
Și dacă nu există nicio variantă
corectă și toate paharele sunt goale?...
Apariția unui proiect de lege în
Parlament mai degrabă complică lucrurile. „S-au grăbit pentru a descuraja
protestele” – spun unii. Sau este un
nou pas, calculat?
Un proiect de lege pe tema diurnelor, alături de amnistie, blochează,
practic, posibilitatea Guvernului de a
emite o ordonanță. Și nu ar fi nici pe
departe primul proiect legislativ care
se rătăcește în meandrele parlamentare. Nici măcar nu vom putea spune
cu exactitate ce parlamentari sau partide au blocat lucrurile.
Dar, dacă lucrurile „ies bine”, legea
ar putea parcurge pașii până la intrarea în vigoare într-o perioadă destul
de scurtă, pentru ca, începând cu anul
viitor, să producă efecte benefice pentru bugetul de stat.
... Sau proiectul de lege poate fi
retras, pentru a redeschide drumul
unei ordonanțe guvernamentale...
La final, transportatorii ar putea fi,
chiar, mulțumiți că au oprit abuzurile
ANAF, chiar dacă, pentru asta, vor
plăti mai mult la bugetul de stat – cel
puțin unele firme.

EDITORIAL

Alba-neagra,
cu diurna

Două întrebări: există un Toranaga? Poate fi oprit un asemenea plan
complex și bine elaborat?
O mișcare patronală unită și capabilă să acționeze strategic...
Neînțelegerile, la acest nivel, nu
reprezintă o noutate, însă teama inflamată până la nivel de panică și grupurile de WhatsApp au creat o presiune constant ridicată, care aproape a
paralizat capacitatea de decizie. În
negocierile cu autoritățile, se mai gândește cineva la varianta cea mai
bună? Mai are cineva curajul să elaboreze planuri (care, evident, pot
eșua)? Sau cu toții se gândesc ca nu
cumva să își pună în cap membrii și,
chiar, întreaga breaslă, în cazul în care
fac o afirmație nefericită?
Graba cu care sunt împinse lucrurile înainte, chiar de către transportatori, solicitările continue pentru poziții
ferme și imediate...
Statul are nevoie de mai mulți bani
la buget... repede! Va fi sectorul transporturilor primul care își va deschide
buzunarele? Eventual, și cu un oftat
de ușurare...
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

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

ȘTIRI

BLOCAJE ÎN LANȚURILE DE APROVIZIONARE
ȘI CREȘTERI DE PREȚURI
Pandemia de coronavirus
afectează, în continuare,
puternic lanțurile de
aprovizionare. Potrivit unui
sondaj realizat de AHK
România în rândul companiilor
cu capital german din țara
noastră, problemele de livrare,
precum și creșterile
semnificative ale prețurilor la
produsele intermediare și la
materiile prime, cauzează
probleme majore. Iar acest
lucru este valabil indiferent de
sectorul de activitate al firmei
sau de dimensiunea ei.
81% dintre companiile
intervievate raportează creșteri
de prețuri sau dificultăți de
aprovizionare. Companiile
resimt, în prezent, efectele
blocajelor de aprovizionare și
ale creșterilor de prețuri, în
special în cazul oțelului și al
maselor plastice (câte 48,6%
fiecare), dar nici aluminiul
(25,7%) și lemnul (23%) nu pot
fi achiziționate în cantități
suficiente, sau doar la prețuri
semnificativ mai mari. De
asemenea, există o lipsă
masivă de semiconductori în
industria auto. Companiile

CODUL FISCAL,
ACTUALIZAT
DE GUVERN
Ordonanța Guvernului 8 a fost
publicată în Monitorul Oficial
832/31.0832/31.2021. Astfel, se
transpune legislația europeană în
domeniu, se modifică și
completează Legea 227/2015
privind Codul fiscal, la capitolele
impozitului pe profit, impozitului pe
venit pentru rezidenți și nerezidenți,
contribuțiilor sociale obligatorii, și
apare o serie de clarificări necesare
în domeniul TVA, referitoare la
comerțul electronic.

CREȘTEREA
ECONOMICĂ, DATORIA
PUBLICĂ ȘI TAXELE
Analiza „Creșterea economică,
datoria publică și taxele: De ce se
tem liderii de companii și cum au
ajuns să plaseze sistemul fiscal în
topul priorităților pentru guvern”, a
lui Daniel Anghel (partener și lider

invocă o cerere crescută
(64,7%) ca fiind principalul
motiv al blocajelor de materii
prime. De asemenea, mai mult
de jumătate consideră oprirea
producției la furnizori ca motiv
al lipsei de materii prime
(58,8%), din cauza închiderilor
legate de pandemie sau a
măsurilor de igienă, a
concediilor medicale și a
problemelor de transport
(32,4%). Ca urmare a lipsei de
aprovizionare, 78% dintre
companii se confruntă, în
prezent, cu prețuri de achiziție
mai mari pentru produsele și
serviciile lor. Cele mai multe
dintre companiile intervievate
(43%) nu se așteaptă la o
îmbunătățire a situației în ce
privește aprovizionarea cu
materii prime, produse
intermediare și bunuri
relevante înainte de 2022.

al Departamentului de Consultanță
Fiscală și Juridică al PwC
România), a revelat elemente
importante. Percepția mediului de
afaceri era pozitivă încă din primele
luni ale anului, când sondajul PwC
CEO Survey a observat că
optimismul liderilor de companii a
atins un nivel record pentru ultimul
deceniu. Însă a fost exprimată și o
serie de temeri. Principala
îngrijorare este că majorarea
datoriei publice – inclusiv pe fondul
măsurilor de sprijin luate în
pandemie – ar putea atrage
schimbări în politica fiscală. Practic,
mediul de afaceri nu exclude
majorarea taxelor, chiar dacă s-au
dat multe asigurări că nu există
nicio astfel intenție. Ponderea celor
care prevăd modificări fiscale
(77%) este mai mare decât a celor
care cred că economia va avea o
evoluție bună (60%), iar motivul
menționat de directorii din companii
– majorarea datoriei publice – este
justificat atâta timp cât creșterea
acesteia a fost galopantă, în ultimii
doi ani, urcând de la 35% din PIB,
în 2019, la 50% în iulie 2021.

NOUL DIRECTOR
AL CNIR ESTE
MARIN GRIGUȚĂ

Marin
Griguță

În ultima zi în funcția de ministru al
Transporturilor și Infrastructurii,
Cătălin Drulă a anunțat că a numit
un profesionist la conducerea
Companiei Naționale de Investiții
Rutiere (CNIR), în persoana lui
Marin Griguță. „L-am numit pe Marin
Griguță în funcția de director general
al CNIR, companie ale cărei baze
s-au pus încă din 2016, dar care a
ajuns să fie operaționalizată abia
anul acesta”, a afirmat Cătălin Drulă,
precizând că, astfel, este atins un
obiectiv inclus în programul de
guvernare și bifată una dintre
reformele prevăzute în PNRR.
„Compania Națională de Investiții
Rutiere va livra marile proiecte de
infrastructură ale României –
autostrăzi și drumuri expres. Va
avea obiective clare și măsurabile
și va lucra pentru accelerarea
acestora.” Marin Griguță este un
expert în domeniul său, fiind inginer
și beneficiind de o experiență de
peste trei decenii în managementul
lucrărilor de infrastructură feroviară,
rutieră și aeroportuară, activând
pentru companii mari de profil din
Germania și Qatar.

DAN VÎLCEANU,
MINISTRU INTERIMAR
LA TRANSPORTURI
Dan
Vîlceanu

Ministrul Finanțelor, Dan Vîlceanu,
a devenit și ministru interimar al
Transporturilor și Infrastructurii,
după ce președintele României,
Klaus Iohannis, a semnat decretele
prin care se ia act de demisiile
miniștrilor USR-PLUS, precum
și decretele pentru desemnarea
miniștrilor interimari.
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FORD E-TRANSIT INTRĂ ÎN TESTE
Autoutilitara complet electrică
Ford E-Transit ajunge pe
șoselele din Europa, pe
măsură ce clienții, operatori
majori de flote, încep testele,
înainte de lansarea din
primăvara anului 2022. Testele
încep cu 10 prototipuri
E-Transit care sunt puse la
încercare într-o varietate de
scenarii de operare solicitante
din sectoarele poștale,
municipale, de utilități,
distribuție și livrare de
produse alimentare, din
Germania, Norvegia și Marea
Britanie. Printre partenerii de
testare se numără firma AWB
de eliminare a deșeurilor,
Balfour Beatty, flota
municipală a orașului Köln,
DHL Express din Marea
Britanie, DPD, Poșta

VOLVO TRUCKS
A CUMPĂRAT
UN PRODUCĂTOR
DIN CHINA

Norvegiană, Ocado și Recover
Nordic. Clienții le vor testa pe
o perioadă cuprinsă între 6 și
12 luni.
Flota de teste prezintă o gamă
completă de variante E-Transit,
inclusiv furgon, furgon DCIV și
derivate din șasiu cu cabină
simplă, cu o masă maximă
autorizată între 3,5 și 4,25 tone,
precum și o varietate de
conversii de vehicule
specializate, care reflectă
cerințele complexe de utilizare
pe care vehiculele Transit
trebuie să le susțină.

a camioanelor Volvo. După
investiție, în câțiva ani, fabrica va
avea capacitatea de a produce
15.000 de camioane Volvo anual,
cu posibilitatea de a crește acest
număr, la nevoie.

RENAULT TRUCKS
OBȚINE CLASIFICAREA
ECOVADIS „GOLD”
Volvo Trucks a acceptat să
achiziționeze compania JMC Heavy
Duty Vehicle, o subsidiară a
Jiangling Motors, care include o
unitate de producție în Taiyuan,
provincia Shanxi, China, pentru o
sumă totală de 0,8 miliarde RMB
(aproximativ 1,1 miliarde de coroane
suedeze). Obiectivul este de a
începe producția modelelor Volvo
FH, Volvo FM și Volvo FMX în
Taiyuan pentru clienții din China,
de la începutul anului 2022. Volvo
Trucks activează pe piața chineză
încă din 1934. Pe parcursul ultimilor
ani, creșterea puternică a serviciilor
logistice, inclusiv a e-comerțului,
a condus la o creștere a vânzărilor
de camioane Volvo în această țară.
În 2020, peste 4.500 de camioane
Volvo au fost importate și livrate
clienților din China. În conformitate
cu strategia Grupului Volvo pe
termen lung, Volvo Trucks își va
extinde continuu operațiunile în
această țară. Operațiunile din
Taiyuan vor include ștanțare,
sudură, fabricarea de cabluri,
vopsitorie și asamblarea finală

Pentru al treilea an consecutiv,
Renault Trucks a atins nivelul Gold,
acordat de către organismul
independent EcoVadis, pentru
responsabilitate socială. EcoVadis
a evaluat 5.000 de companii
internaționale, în conformitate
cu 21 de criterii, împărțite în patru
categorii: Muncă & Drepturile
omului, Achiziții sustenabile, Etică
în afaceri și Mediu. Numeroase
inițiative întreprinse de către Renault
Trucks au contribuit la succesul său
în cadrul acestui audit, în special în
ultimele două categorii. Renault
Trucks produce în serie o gamă de

camioane integral electrice, neutre
din punctul de vedere al emisiilor de
CO2 la fabrica sa din
Blainville-sur-Orne, Normandia. De
asemenea, pentru a limita emisiile
de gaze cu efect de seră a fabricilor
sale, Renault Trucks realizează
audituri energetice, implementează
planuri de acțiune și a angajat un
inginer pentru optimizare energetică,
în cadrul departamentului său
imobiliar. Pentru a susține economia
circulară, Renault Trucks își
dezvoltă propriul lanț integrat de
reciclare și reutilizare a pieselor și
componentelor. Renault Trucks își
conduce afacerile cu integritate,
respectând reglementările
internaționale și Codul de Conduită
al Grupului Volvo, din care face
parte. Compania a pus la punct
sesiuni de training periodice,
obligatorii, pentru acest Cod și în
domeniul anticorupției. Nu în ultimul
rând, pentru a crește gradul de
conștientizare și a limita riscurile de
hacking și scurgeri de date, Renault
Trucks organizează sesiuni
periodice de training în securitatea
cibernetică și protecția datelor.
Inițiativele adoptate și progresele
înregistrate au permis Renault
Trucks să obțină un scor de 68/100.
Producătorul francez se înscrie în
primele 5% cele mai bune companii
evaluate.

VEHICULUL FORD
TRUCKS CU NUMĂRUL
2.000, ÎN ROMÂNIA

Cefin Trucks, unic importator și
distribuitor al brandului Ford Trucks
în România, sărbătorește livrarea
vehiculului cu numărul 2.000, prag
atins în luna iulie 2021. Cu ocazia
aniversării livrării primelor 1.000 de
unități Ford Trucks în România,
parcurs realizat în 30 de luni, a fost
setat un nou obiectiv, ca
următoarele 1.000 să fie livrate către
clienții brandului în jumătate din
timp, și anume 15 luni. În pofida
unei perioade atipice, dificilă atât din
punct de vedere social cât și
economic, Cefin Trucks a reușit să
îndeplinească obiectivul în vara
anului 2021. Următorul obiectiv este
setat în condițiile unei accelerări a
ritmului de vânzare și constă în
livrarea vehiculului cu numărul 3.000
până la sfârșitul anului 2022.
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CONTROL DIURNE

Abuz sau amnistie...
sau amândouă?
Diurnele reprezintă, încă, o problemă nerezolvată și, aparent,
nerezolvabilă, în actualul context politic. Totuși, a apărut în Parlament
o inițiativă legislativă în legătură cu amnistia, care prevede, în același
timp, la pachet, o îngrădire a drepturilor privind acordarea diurnei.
Augustin
Hagiu

Dorin
Jurjuț

A

m surprins semnificația acestui proiect de lege și riscurile
pe care le traversează piața
de transport în trei interviuri esențiale,
disponibile în format video, pe site-ul
ziuacargo.ro și virtualzc.ro
Dorin Jurjuț, director general Ravitex, Ion Lixandru, coordonator task
infrastructură Coaliția pentru Dezvoltarea României, și Augustin Hagiu,
consultant în transporturi, au răspuns
la întrebările cheie ce frământă astăzi
piața de transport.
Prezentăm, în continuare, un rezumat al discuțiilor.

Dorin Jurjuț, director
general Ravitex:
„Când auzeam despre controale,
cu toții ne-am găsit scuze, inclusiv eu,
considerând că, la respectivele firme,
ceva nu era în regulă. A fost o mare
greșeală, nu atât a mea, cât a patronatelor. Nu trebuia să lăsăm lucrurile
să ajungă aici. Organizațiile patronale
nu au învățat nimic din ceea ce s-a
întâmplat în 2015. Atunci, am reacționat foarte repede și lucrurile s-au
stopat din fașă. Faptul că inclusiv firma
mea este controlată nu a fost un motiv
de îngrijorare, până în momentul în
care mi s-a sugerat că se ia contul
625 pentru a fi calculate taxe salariale
pe el, fără nicio analiză sau verificare
a amănuntelor. Am considerat că sunt
pus în fața unui abuz grosolan. A fost
un moment de panică, pentru că, atunci când ți se încheie un RIF, nu stai
prea comod. Fiind mare contribuabil,
am avut posibilitatea să cer o amânare
a controlului.

Ion
Lixandru

Suntem în fața unei campanii
evidente.
S-a început cu firme mici, care nu
și-au permis avocați suficient de buni,
și, apoi, s-a tot apăsat pe această pedală, iar noi nu ne-am trezit la realitate.
Mi-am învățat lecția și voi fi foarte implicat în tot ce înseamnă organizații
patronale în transport, de acum înainte.
Pentru buget, aceste sume sunt
virtuale, pentru că nicio companie cu
profitabilitate de 2,5% nu are posibilitatea să plătească cifra de afaceri
pe doi ani. În plus, este un abuz. De
30 de ani se lucrează în acest mod,
cu același cadru legislativ. Firmele de
transport au fost controlate an de an
și nu ni s-a atras atenția niciodată că
am face ceva greșit.
Au fost schilodite o grămadă
de firme pe care nimeni nu le
mai pune pe picioare,
indiferent de deciziile
instanței.
O firmă de transport care intră în
conflict cu ANAF și are conturile blocate nu mai poate supraviețui. Firme
terminate, destine distruse și inspectori ANAF care nu sunt trași la răspundere.
Ar trebui să existe o revizuire a
atitudinii autorităților față de contribuabili.
Atunci când ești supus unui abuz,
orice firmă ar trebui să se adreseze
instanței, sau asociației care o reprezintă. Patronatele ar trebui să le asigure asistență, inclusiv juridică. Ar

trebui să avem niște patronate la care
să se plătească taxe de bun simț, pentru a putea ajuta inclusiv transportatorii
care nu-și permit firme bune de avocatură. Mai ales că vor veni multe provocări, în viitor.
Astăzi, avem un clivaj între
patronate.
Trebuie să ne așezăm la masă și
să facem un patronat puternic, care
să reprezinte toți transportatorii din
România. Pe de altă parte, și transportatorii trebuie să se implice, zi de
zi, în bunul mers al patronatelor.
Astăzi, este inadmisibilă lipsa dialogului. În ciuda scandalului, nu găsim
în autorități un partener de discuții. În
aceste condiții, chiar și cei moderați
sunt radicalizați.
Asistăm la o ruptură, în societate,
între mediul privat și funcționarii statului și, în acest mod, nu putem ajunge
nicăieri. Sunt frustrări în ambele părți.
Iar, atunci când simplii contribuabili își
pierd încrederea în autorități, avem o
mare problemă la nivel național.
Amnistia sună ciudat,
termenul este incorect
și deranjează.
Putem înțelege că nu există altă
soluție, dar ar putea avea o reacție
publică prin care să recunoască că
au greșit. Oamenii care nu sunt din domeniu ar putea percepe că transportatorilor li se face un cadou.
Transportatorii mari ar trebui
să dea tonul.
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Noi trebuie să fim exemplul și
schimbarea ar trebui să vină de la noi.
Să fim un exemplu pentru transportatorii cu mai puține camioane.
Asigurările de răspundere civilă
reprezintă o altă problemă dureroasă
și, în același timp, nedreaptă. Dacă nu
ne trezim la realitate, RCA ne poate
scoate de pe piață.”

Ion Lixandru,
coordonator task
infrastructură CDR
(Coaliția pentru
Dezvoltarea
României):
„Diurna nu trebuie tratată doar din
punct de vedere al șoferilor, ci pe toată
zona ei de aplicare. Avem nevoie de un
nou cadru legislativ, care ar trebui realizat împreună cu Ministerul Muncii. Astăzi, nu mai avem doar transport internațional, ci avem transport intracomunitar,
în cea mai mare măsură. Interacțiunile
la nivel de UE s-au modificat și avem
companii care își deschid filiale în alte
țări, angajează oameni acolo și, ulterior,
desfășoară munca în țara de origine a
companiei. Se dezvoltă, în ultima vreme,
și munca de la distanță.
Sectorul transporturi este
foarte important, asigurând
o balanță pozitivă, prin
exporturile de servicii
de transport și logistică de
peste 10 miliarde de euro,
conform datelor BNR.
Avem o livadă care dă fructe. Îi tăiem pomii? Din punct de vedere al statului, ar trebui să vedem ce aduce acest
sector de activitate și ce costuri implică.
Acum, lucrurile sunt
suspendate de ultimele mutări
din zona politică.
Administrația de stat este un uriaș
elefant, care nu se mișcă decât în urma unei comenzi. În mod normal, și
controalele ar trebui să se calmeze,
pentru că traversăm o perioadă în care
nimeni nu vrea să creeze mai multe
tensiuni decât există deja.
Salariul și diurna sunt două
lucruri diferite.
Legat de proiectul de lege... Sunt
oameni care nu sunt de specialitate.
Diurna este legată de țara unde un
angajat se află în delegație. Proiectul
de lege este greșit din start. Ar trebui
să reglementăm întregul sistem de
salarizare înainte.
Dacă vor continua controalele, ne
vom confrunta cu soluții diferite în in-
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stanță și, la final, statul va pierde, din
punct de vedere fiscal.
Mai întâi trebuie să avem un guvern
stabil și apoi putem căuta soluțiile.
Protestele sunt de ajutor. Transportatorii
trebuie să își spună punctul de vedere
în mod corect. Să ieșim din bulă.
Legat de pandemie, nu cred că
șoferii nevaccinați vor fi exceptați de
la măsura carantinării. Ar apărea riscul
ca excepțiile să se generalizeze.”

Augustin Hagiu,
consultant
în transporturi:
„Avem un abuz instituțional grosolan, manifestat în ultimele 36 de luni,
care s-a accentuat în ultimele 12 luni.
Anul trecut, în septembrie, am avut o
întâlnire cu Guvernul, unde s-a abordat
inclusiv această temă. S-au promis
multe, dar nu s-a făcut nimic. În primăvară, am avut o întâlnire cu fostul ministru de finanțe, care s-a arătat deschis
la dialog. Dar, în același timp, avem
abuzul recunoscut de toată lumea,
inclusiv de oameni din sistem, și vrem
să tratăm acest abuz printr-o amnistie.
Abuzul instituțional se
tratează de către instanțe
și de șefii instituțiilor care
abuzează piața.
Nu poate fi tratat printr-o amnistie.
Amnistia pleacă de la principiul că
cineva a greșit și va fi iertat.
Proiectul de lege a apărut de nicăieri, chiar dacă, aparent, vizează discuțiile avute în grupul de lucru, dintre
transportatori și Ministerul Finanțelor.
În urma discuțiilor, însă, nu a rezultat
un protocol sau o înțelegere, sau o
formă semnată și agreată de părți,
pentru a se naște un act normativ.
Schimbarea legislației
reprezintă o capcană și tocmai
asta se întâmplă acum.
Proiectul de act normativ pare un
răspuns la reacția breslei și ne pune
în situația de a oferi amnistie fiscală
nevinovaților abuzați.
Încercăm o amnistie în raport cu
un abuz instituțional, împotriva legii,
iar rezultatul – distrugem peste 70%
dintre transportatorii români, ridicând
plafonul veniturilor de natură salarială
pentru marea masă, care nu-și permite, în momentul de față, o creștere a
costurilor operaționale generată astfel.
Ce riscă România? Se bucură, aparent, de încasări mai mari, din perspectiva creșterilor salariale, pe un procent
semnificativ de întreprinderi mici, dar,
pe partea cealaltă, ieșim din Europa, din
punct de vedere competitiv, pierdem
exportul de servicii și, prin urmare, acel

aport de valută care echilibrează
balanța comercială a României. Riscul
este uriaș, pe termen scurt.
Resursa umană va migra,
după ce, în ultimele 24 de luni,
operatorii de transport au
făcut eforturi imense pentru
a o menține și veniturile
șoferilor au crescut.
Suntem unul dintre jucătorii importanți în transporturi, la nivel european.
Suntem buni pe acest domeniu. De ce
dăm cu piciorul la această șansă, fără
a avea măcar un studiu de impact?
Dacă actul normativ apare în forma actuală, sunt protejate firmele care
au deja RIF-uri încheiate?
Din nou suntem sparți în două
tabere.
O amnistie ar trebui să funcționeze
pentru toată lumea. Din această cauză,
vor apărea frământări și între patronate.
Nu trebuia să folosim amnistia, ci trebuia
să ne raportăm exclusiv la abuz.
Acum, avem o joacă
a protestelor, când, de fapt,
unii nu le doresc.
Dacă ne-am fi dorit să facem proteste, până acum le-am fi avut. În plus,
ar trebui făcut ceva și pentru piața internă, unde șoferii de național sunt
puternic discriminați.
Patronatele reacționează
emoțional și țintind imaginea.
Toată lumea vrea să pară că face...
și, oricum, nu avem cu cine, pentru că
transportatorii sunt greu de mobilizat,
pentru a veni în Piața Victoriei. Avem,
astăzi, o majoritate tăcută, care cunoaște problema, dar nu vrea să se
complice. De aceea, am vorbit, adesea,
de nucleul celor altruiști, gata de sacrificiu. Acum, nici cei care erau gata să
se sacrifice nu mai sunt destul de altruiști să o facă. În același, timp mizăm
pe cartea unității. Semnăm, cu toții,
orice prostie, pentru unitate.
Până la urmă, ne dorim
rezolvarea problemei diurnei?
Avem o strategie clară?
Răspunsul este NU!
Unitatea este de fațadă, sunt mulți
cu interese personale pe care le vor
rezolvate, mesajul se diluează și apare
și un proiect de act normativ care riscă
să distrugă 70% din piață. Prea multe
patronate, prea mulți lideri.”
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Optică nouă,
în controlul
transportului rutier
Este mesajul pe care inspectorul de stat șef al ISCTR,
Gavril Daniel Bejușca, l-a transmis, în cadrul unui interviu acordat
revistei ZIUA CARGO. Control preventiv, toleranță zero pentru
abaterile grave, inspectori bine pregătiți... control „la sânge”,
la sediul celor care manipulează tahograful, sau se vor sustrage
cântarului, în trafic.
ZIUA CARGO: Care sunt
prioritățile de control, în
a doua parte a acestui an?
Gavril Daniel Bejușca: Acțiunile de control ale ISCTR se vor baza,
în special, pe protejarea infrastructurii
rutiere, pe sectoarele de drum intens
tranzitate de vehiculele supraîncărcate, de mare tonaj. Vom continua
aceste acțiuni până la diminuarea
semnificativă și chiar eliminarea acestor practici.
Avem în vedere, în primul rând,
creșterea siguranței rutiere, protejarea
infrastructurii rutiere și, nu în ultimul
rând, asigurarea unui mediu concurențial corect, loial.
Ce ne puteți spune despre
acțiunile ISCTR din ultima
perioadă?
De la preluarea mandatului, am
desfășurat mai multe acțiuni de control, în diferite zone ale țării, cu echipaje plecate din cadrul altor inspectorate
teritoriale și inclusiv de la sediul central. Obiectivul lor principal a constat
în verificarea respectării maselor maxime autorizate, în conformitate cu politica Ministerului Transporturi și Infrastructurii.

Avem TOLERANȚĂ ZERO
față de supraîncărcare.
În luna august, am avut trei planuri
de acțiune, în diferite zone, cu echipaje care au reunit 32 de inspectori.
Controlul s-a desfășurat 24 de ore din
24, fiind verificate aproximativ 1.800
de vehicule, dintre care 900 (care
transportau bunuri divizibile, cereale,
material lemnos) au fost cântărite.
Pentru 653 dintre ele au fost întocmite
procese verbale de constatare a contravențiilor, în valoare totală de circa
5 milioane de lei. Sunt cifre care arată
că situația este dezastruoasă pe dru-

Gavril
Daniel
Bejușca

murile publice, în ceea ce privește
transportul cu supratonaj.
Sunt cazuri în care șoferii
refuză cântărirea, pentru
a evita amenda, mult mai
mare, pe care o presupune
supraîncărcarea. Aveți
ceva în vedere pentru a
descuraja aceste practici?
S-a creat un fenomen. Șoferii care
refuză intrarea pe instalația de cântărire sunt, din păcate, sancționați
foarte blând. Dar vreau să transmit
un mesaj.

Cei care se vor sustrage
de la controlul prin cântărire,
în trafic, să se aștepte
la controale foarte riguroase
la sediu.
Este o soluție legală, pe care o
avem la îndemână și de care ne vom
folosi. Cei care vor merge pe această
variantă vor fi, cu siguranță, în dezavantaj. Purtăm, de asemenea, discuții
cu privire la modificarea legislației,
pentru a încadra această abatere în
categoria celor foarte grave, ca o
sustragere propriu-zisă de la control.
Propunerea vizează atât creșterea amenzii, cât și măsuri complementare
suplimentare.

Ce alte probleme
importante ați identificat
în trafic?
O problemă o constituie și nerespectarea legislației sociale, a timpilor
de lucru și a repausului zilnic sau săptămânal, după caz. Ne confruntăm,
de asemenea, cu fenomenul de manipulare a tahografelor, care, din păcate,
generează un impact negativ asupra
siguranției rutiere a tuturor participanților la trafic și a concurenței loiale.
Aplicăm cu fermitate legea, în această
direcție, ținând cont de consecințele
dezastruoase care pot apărea.

Subliniez, avem inspectori
special instruiți, care au
participat la cursuri în
Germania și Franța,
controalele ridicându-se
la nivelul celor operate
în aceste țări.
De exemplu, în planul de acțiuni
de la Sibiu, au fost constatate 6 cazuri
de manipulare tahografică, în cazul a
3 dintre ele fiind constatate modificări
electronice aduse instalației tahografice, iar pentru depistarea și demontarea lor de pe vehicule au fost efectuare
operațiuni de înaltă tehnicitate, cu
asistență din partea atelierelor specializate de pe plan local. Au fost aplicate
sancțiuni contravenționale, iar următorul pas îl reprezintă controlul de fond,
la operator. ISCTR pune un accent
foarte mare pe eliminare acestui
fenomen.
Aveți în vedere dotarea
echipajelor ISCTR cu
echipamente de control
la distanță?
Avem un proiect în acest sens.
Deși termenul fixat este august 2024,
ISCTR va achiziționa astfel de dispo-
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zitive de anul viitor, ceea ce va duce
la scăderea efectivă a timpului alocat
controlului.
În paralel, efectuăm demersurile
necesare pentru achiziționarea de
aparatură pentru verificarea integrității
tahografelor, dar și de rulete și bastoane telescopice, folosite în controlul
dimensiunilor maxime admise.
Ați reînceput controalele
la sediul firmelor de
transport, ținând cont că
au fost stopate din cauza
pandemiei?
Da. Au reînceput gradual, pentru
ca, într-o perioadă de timp, să le reluăm la o ritmicitate normală, respectând reglementările legale, care stipulează că nu pot fi efectuate controale
la sediul aceleiași firme la un interval
mai scurt de 5 ani, decât dacă situația
o impune. Așa cum este cazul celor
care se sustrag de la controlul în trafic.
Există o practică, des
utilizată, potrivit căreia,
atunci când sunt
controale, vehiculele se
opresc în coloană, înainte
să se intersecteze cu
echipajul ISCTR.
Din prima zi a mandatului, am eliminat acele puncte fixe de control și
am cerut un control dinamic din partea
echipajelor și angajaților, pentru a preveni astfel de practici. Utilizăm echipaje mobile, care se deplasează pe distanțe de peste 10 kilometri, uneori
20-30 kilometri, care să preia autovehiculele, pentru a fi verificate și aduse
la punctele fixe de control.
Vreau să transmit că transportatorii
trebuie să vadă un partener în instituțiile de control, și nu un dușman.
Atunci când respectă legea, trebuie

să stea liniștiți. Nu trebuie să fenteze
punctele de control.
Spuneți că vă propuneți
o politică de control
preventiv, care să
protejeze firmele corecte.
Aceasta înseamnă că
micile depășiri
(de 15 minute, de exemplu)
ale timpilor de conducere
nu vor fi sancționate?
ISCTR este un organism de
control și de prevenire. Nu va sancționa decât în cazuri speciale abaterile
minore, precum depășiri până la 2030 de minute ale timpilor de conducere. Pot fi situații generate de probleme care nu țin de transportator,
precum lipsa parcării, blocaje în trafic
sau accidente. Dar, dacă ne uităm la
art. 12 din Regulamentul 561, vom
vedea că există excepții prevăzute de
lege, care pot fi specificate în raportul
din acea zi, pentru a evita orice fel de
sancțiune.

ISCTR este un partener și
insist asupra faptului că
șoferii profesioniști nu trebuie
să fugă de noi.
Veți găsi un organism de control
de încredere, care va sancționa doar
abaterile care pot afecta siguranța rutieră, pot distruge infrastructura, sau
presupun manipularea tahografului.
Aici, vom aplica ferm și exigent toate
măsurile care se impun.
Care este amenda care se
aplică pentru depășirea cu
o oră a timpilor de
condus?
Pentru depășirea programului zilnic cu până într-o oră, amenda variază

Amenzi la firmă,
sau la șofer?
Discutăm de la caz la caz. Legislația este făcută în așa fel încât, la refuzul de cântar, conducătorul auto este
cel care va fi sancționat. Dar, în același
timp, în urma controlului de fond, va
fi sancționată și firma. Sunt abateri
unde legea stabilește clar că vor fi
sancționați numai compania sau numai șoferul, iar, pentru situațiile în care
ambele părți pot face obiectul sancțiunii, avem propuneri privind modificarea legislației. Lucrurile trebuie abordate cu finețe și obiectiv, astfel încât
să nu considerăm conducătorul auto
ca fiind singurul vinovat, decât atunci
când într-adevăr este valabil acest
lucru.
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între 250 și 500 lei, putându-se plăti
125 lei în 15 zile. E o amendă de aproximativ 25 de euro, în timp ce sancțiunea care se aplică pentru fraudarea
tahografului merge până la 24.000 de
lei, plus reținerea instalației tahografice și control de fond la firmă. În plus,
se reevaluează gradul de risc pe care
îl implică operatorul și se poate merge
până la pierderea reputației. Sunt
foarte multe sancțiuni complementare.
Trebuie să avem în vedere concurența
neloială pe care o generează astfel
de practici, la care se adaugă atentatul
la siguranța tuturor participanților la
trafic. Oboseala duce la accidente
grave, ca să nu mai vorbim de stresul
pe care trebuie să îl gestioneze un
șofer care știe că echipajul de control
se află în parcarea următoare. Inclusiv
accidentul tragic de la Pitești demonstrează acest lucru.

De-a lungul timpului,
operatorii din piață
au acuzat abuzuri comise
de inspectori.
Cum descurajați astfel
de practici?
La nivelul instituției, se efectuează
periodic cursuri de pregătire, inclusiv
cu reprezentanți din partea DGA și
DNA, prin care angajaților ISCTR li se
expun riscurile la care se supun, în
cazul comiterii de abuzuri. Iar, la nivel
intern, există Serviciul de Monitorizare
și Control, prin intermediul căruia este
verificată activitatea inspectorului din
trafic, iar, când sunt reclamații sau
sesizări cu privire la un comportament
deviant al unui inspector, aplicăm cu
fermitate măsurile care se impun. Așa
cum spuneam, optica de control se
modifică și va exprima gradul ridicat
de profesionalism din cadrul inspectoratului.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro
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TAPA EMEA

Nebunia cu șoferii
Atunci când McDonald’s nu mai are milkshake, deja știi că ai
o problemă serioasă. Un asemenea „caz” ține titlurile știrilor mai
ceva decât o eventuală criză de pâine, medicamente sau hârtie
igienică. Se întâmplă în Marea Britanie dar, în curând, acest lucru
se poate întâmpla în întreaga Europă. Cauza? Deficitul de șoferi,
care tinde să se acutizeze, peste tot.

E

diția din septembrie a buletinului informativ al TAPA EMEA,
Vigilant, subliniază faptul că
„deficitul” este deja un termen destul
de blând pentru situația de fapt din
Marea Britanie. Citând cotidianul The
Time, Vigilant precizează că, din cauza
situației solicitante, șoferii de camion
care lucrează pentru unul dintre cele
mai mari lanțuri de supermarketuri din
această țară câștigă, acum, 53.780 de
lire sterline pe an, considerabil mai mult
decât salariile medii ale învățătorilor
(40.880), avocaților (43.190) sau arhitecților (42.930).
Iar această situație nu este valabilă
numai pentru Marea Britanie. Un nou
studiu al Ti Insight, companie de studii
și analize de piață, arată că acesta
este unul dintre cele mai mari riscuri
care amenință reziliența supply chainurilor din Europa.
Conform estimărilor Ti, în
2020, industria transporturilor
rutiere de mărfuri prezenta un
deficit de aproximativ 400.000
de șoferi. Cele mai afectate
țări europene sunt Polonia,
Marea Britanie și Germania.
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Marea Britanie se află într-o situație particulară, luptându-se nu numai
cu Brexitul, ci și cu faptul că lucrătorii
din alte țări europene au părăsit această țară în cursul pandemiei, de
teama lockdown-urilor.

Strategii
de atenuare
a deficitului
Deficitul de șoferi este o problemă
cu mai multe fațete. Au existat multe
dezbateri privind strategiile necesare
pentru a atenua această problemă.
Există soluții pe termen scurt, cum ar
fi creșterea atractivității meseriei de
șofer de camion prin salarii mai bune,
bonusuri, oportunitatea de a cumpăra
acțiuni ale companiei și program flexibil, care pot porni de la companiile
de transport. Apoi, există soluții pe
termen mai lung, care, uneori, necesită intervenții guvernamentale sau
instituționale, cum ar fi programe de
recrutare pentru femei sau fost personal militar, creșterea conștientizării în
școli, programe de training, redefinirea
legislației și îmbunătățirea facilităților
de parcare pentru pauzele de odihnă.

Programe
de ucenicie și
training pentru tineri
Multe companii au adoptat soluția
unor programe de ucenicie, pentru încurajarea tinerilor să îmbrățișeze această meserie. Aceste scheme includ
frecvent și training, precum și un
salariu serios. Unii angajatori au pus
la punct chiar și „academii” sau acoperă total sau parțial costurile de
training, considerate de multe ori ca
o cerință scumpă de acces la profesie.
Vârsta minimă legală pentru a
putea conduce vehicule de marfă variază, la nivel european, ceea ce poate
reprezenta o barieră. Grupul Nagel,
din Germania, este una dintre companiile care au recunoscut această
problemă și au creat o schemă de ucenicie care implică tineri cărora le
oferă posibilitatea de a căpăta experiență înainte de a împlini 21 de ani.
O altă inițiativă este parteneriatul dintre asociația Logistics UK și Think Logistics, ramură a organizației educaționale Career Ready. Aceasta are ca
scop crearea unor legături între școli,
colegii și angajatori, pentru a comu-
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nica oportunitățile de a face carieră
în domeniul logistic, pentru tineri.
Alte strategii:
• Pall-Ex Marea Britanie Driver
Drive încurajează șoferii să se alăture
rețelei – un website separat pentru
oferte de muncă, având oportunități
pentru șoferii de camion HGV 1 și 2,
șoferi de vanuri și operatori de motostivuitoare.
• Academia online HH Drive Right
a companiei JMHC Logistics, inițiativă
pentru atragerea tinerilor către această
industrie.
• Școala de șoferi Eddie Stobart,
care oferă finanțare, cursuri și experiențe de conducere cu job garantat
la sfârșitul programului.
• Programul de ucenicie de 13 luni
al ALDI, pentru tineri peste 18 ani,
oferind un salariu atractiv, mentoring
și alocație de vacanță, pentru obținerea categoriilor C+E.
• Programele Road to Logistics și
Warehouse to Wheels ale Hermes, care
le permit angajaților să obțină permisul
de conducere de camion și să devină
șoferi pentru această companie.

Angajări sezoniere
Deficitul de șoferi devine și mai
pregnant în timpul perioadelor de vârf.
PUBLICITATE
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Schemele de atragere a șoferilor care
pot fi utilizați în perioade de vârf, apoi
să presteze alte activități, reprezintă
o alternativă interesantă la a fi șofer
cu normă întreagă. O companie care
a explorat această abordare este DHL
Freight, care a creat o nouă schemă
pentru a aduce mai multe persoane
la volan, în special în timpul sărbătorilor de Crăciun. Este deja un proiect
pilot implementat în filialele din Erfurt,
Koblenz, Maintal, Malsfeld și Sehlem,
din Germania. Acesta angajează noi
recruți în cadrul unui sistem de rotație,
în care lucrează ca șoferi în perioadele
de vârf și în depozite, în celelalte perioade. Compania a spus că au fost
create 30 de noi locuri de muncă la
fiecare filială și, dacă programul va
avea succes, vor mai fi angajate încă
500 de persoane, în toată Europa.

Recrutare
de foști militari
Unele companii europene au lansat campanii de încurajare a foștilor militari de a deveni șoferi în industria logistică. În Marea Britanie, de exemplu,
sunt aproximativ 50.000 de veterani în
șomaj (conform datelor din 2019). Pentru a profita de acest lucru, compania
logistică ELB Partners s-a orientat către
o agenție de recrutare specializată în

angajarea de foști șoferi militari. Utilizarea șoferilor de la agenții este adesea
soluția de urgență pentru mulți transportatori, dar această opțiune pe termen
scurt „umflă” costurile din supply chain,
ceea ce este dificil de transmis către
clientul final, în acest sector sensibil.
Și în Germania se întâmplă acest
fenomen, Logistik Netzwerk Thuringen
semnând o scrisoare de intenție cu
Comandamentul Logistic al Armatei
Germane, pentru dezvoltarea profesională a angajaților și pentru training
de ambele părți. De exemplu, militari
din cadrul unității logistice vor putea
să lucreze în cadrul companiei logistice în timpul unei întreruperi de serviciu, după care să se întoarcă în armată. La fel, și furnizorul logistic DSV a
încheiat un acord cu armata Țărilor
de Jos, în 2018, pentru ca șoferii din
armată să ajute această companie în
perioadele de vârf.

Utilizarea tehnologiei
Folosirea diferitelor tehnologii poate ameliora problema deficitului de
șoferi prin permiterea sau facilitarea
vizibilității în programările de cerere
și ofertă, pentru eliminarea curselor
la gol și a capacităților irosite. Echiparea camioanelor cu tehnologie de localizare și cu senzori este un pas către

atingerea acestei vizibilități și către o
utilizare mai eficientă a bunurilor mobile și a șoferilor.
Introducerea platformelor digitalizate, a inteligenței artificiale și a sistemelor de previzionare pot contribui, la rândul lor, la remedierea ineficiențelor
structurale și la reducerea numărului de
camioane necesare, a emisiilor și a costurilor. Dar realitatea este mult mai
complexă. Deși capacitatea „de prisos”
de pe piață este, în medie, de 40%, nu
este în întregime rezolvabilă prin utilizarea platformelor și burselor de transport.
Conform unui studiu al IRU, 71%
din companiile de transport europene
își pun speranțele în introducerea vehiculelor autonome, în următorul deceniu. Acestea pot reduce costurile cu
forța de muncă și pot rula 24/7 fără a
fi constrânse de timpii de conducere
și odihnă. Dar această tehnologie nu
este încă viabilă, din punct de vedere
comercial, la scară largă.

Intervenții
guvernamentale
Suportul guvernelor și al altor
instituții este, de asemenea, esențial.
Penuria de zone de odihnă convenabile și sigure a devenit una dintre
problemele cheie pentru șoferii de camion, un factor major care împiedică
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Filipine și Vietnam. Poate dura între
patru și șase luni din momentul demarării procesului de recrutare, până la
sosirea efectivă a șoferilor. Angajarea
șoferilor din Kazahstan, Uzbekistan,
Georgia și Armenia durează între una
și trei luni.

femeile și tinerii să se alăture acestei
industrii. Comisia Europeană a decis
să aloce fonduri de 178 de milioane
de euro ca finanțare pentru creșterea
numărului de parcări sigure din Europa, dar atragerea statelor membre în
această acțiune este esențială pentru
obținerea unor rezultate tangibile.
Mecanismul european de finanțare va
acoperi 30%, deci statele membre vor
trebui să acopere 70% din finanțare,
prin intermediul investitorilor.

Deschiderea granițelor pentru angajarea de șoferi din Estul Europei a
ajutat, dar numai temporar și a generat
probleme și în această regiune. Astfel,
de exemplu, în Polonia, sunt agenții
care au oferte pentru șoferi din țări
asiatice, cum ar fi Bangladesh, India,

sursa: Vigilant, septembrie
traducerea și adaptarea:
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Reducerea vârstei
minime pentru șoferii
profesioniști

Atragerea
de șoferi străini

Acordarea de stimulente financiare
reprezintă, poate, cea mai realistă soluție pe termen scurt. Anumite companii chiar încurajează angajații să „fure”
șoferi de la concurență, recrutându-i
prin parcări și spații de odihnă, oferind
un bonus și o primă de angajare de
500 de euro. Alte companii oferă acțiuni șoferilor la angajare, iar altele
orare flexibile și mai multe zile de
concediu.
Conform studiului Ti, aproximativ
o treime (33,9%) dintre transportatorii
europeni oferă creșteri salariale periodice pentru a reține șoferii, iar
29,5% au declarat că oferă bonusuri.

ACTUALITATE

Stimulente financiare

Conform IRU, numai 11% din forța
de muncă din Polonia este de sub 25
de ani, în timp ce, în România, vârsta
medie a șoferilor este de 41 de ani.
Media europeană a șoferilor sub 25
de ani este de 7%.
IRU face apel la autorități să reducă vârsta minimă necesară pentru
șoferii profesioniști la 18 ani, în toate
țările, la nivel mondial. În Orientul Mijlociu și în unele țări europene este 18
ani, dar în multe alte țări este situată
la 21. Ba chiar 26 – în China și Turcia.
Iar asta în condițiile în care șomajul
la persoanele foarte tinere în anumite
țări ajunge și la 30%.

Atragerea femeilor
în breaslă
Femeile dețin 2-3 procente în rândul șoferilor, în Europa, potrivit IRU,
care subliniază necesitatea creșterii
atractivității acestei bresle și lucrează
alături de Comisia Europeană și de
membrii săi pentru promovarea meseriei în rândul reprezentantelor sexului
frumos. De exemplu, un membru IRU
din Germania a angajat o ambasadoare pentru atragerea femeilor către
sectorul transporturilor.

septembrie 2021 ..........................................................................................................................................
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ORGANIZARE TRANSPORT MARFĂ, SERVICII

ECONOMIE de
COSTURI și TIMP
Să câștigi timp. Să câștigi informație clară. Să câștigi
productivitate. Să fii eficace și eficient, în paralel. Să scapi
de operațiuni repetitive și să elimini o parte dintre zonele de stres.
Oare cât te costă să obții „The perfect match”?

C

hiar dacă nu există o soluție
general valabilă, există variante prin care zone vitale
pentru o companie de transport sau
de expediție trec la o etapă superioară
de organizare. Să luăm, ca exemplu,
numai faptul că, astăzi, cei mai mulți
operatori din domeniu trebuie să aloce
timpi importanți unor operațiuni repetitive, pe care le implică gestionarea
cererilor sau ofertelor de transport. Digitalizarea, aplicată așa cum trebuie,
reprezintă acea gură de oxigen care
așază lucrurile altfel.
Trucknet a fost gândit ca o platformă de optimizare a transportului, un
sistem automat bazat pe algoritmi inteligenți, capabil să se plieze pe nevoile specifice ale firmelor de profil.
„Oferim soluții de digitalizare, de
automatizare a activității proceselor
logistice în companie și de reducere
a costurilor operaționale administrative
și de transport, prin automatizarea
proceselor”, a precizat Sorin Teriteanu,
general manager Trucknet Europe &
România.
Este vorba despre
soluții digitale care
permit, în principal,
minimizarea costurilor
de transport și
administrative,
automatizarea procesului
de comandă,
găsirea soluțiilor optime
și implică alocarea
unui timp minim
pentru finalizarea
proceselor.
Destinatarii Trucknet sunt, potrivit
lui Sorin Teriteanu, companiile care
dețin marfă, au structuri logistice, au
nevoie de transport și de soluții rapide,
dar și companiile de expediție și operatorii de transport care au nevoie să
asigure o performanță cât mai bună
a serviciilor, respectiv un rulaj cât mai
bun pentru vehicule și o fluență cât
mai bună a informației.

Sorin Teriteanu, general manager
Trucknet Europe & România:
„Câștigul pe termen foarte scurt este acela că poți să economisești mult timp, pe
care îl poți aloca pentru a face altceva, mai productiv. Poți să îți redimensionezi
departamentele logistice de specialitate, având un control foarte bun pe costuri,
și să identifici scăderi organice, pe acest segment, care, în trecut, erau mult mai
greu de realizat, pentru că folosești pârghii diferite, automate, care conferă
avantaje clare.”

Un singur
instrument...
mai multe direcții
de acțiune
„Trucknet oferă, în primul rând,
posibilitatea de a înlocui mai multe instrumente cu unul singur, suficient
pentru a-ți atinge scopul în managementul activității de organizare transport. O singură aplicație, care îți oferă
controlul permanent asupra tuturor livrărilor”, a menționat reprezentantul
companiei, adăugând că soluția permite urmărirea cu exactitate a statusului
livrărilor, în fiecare moment, fiind faci-

litată găsirea de variante de transport
mai bune, din punctul de vedere al
costului, și mai rapide. Altfel spus, nu
mai trebuie să aloci perioade semnificative de timp pentru finalizarea proceselor, având acces la instrumente
care permit, inclusiv, generarea de documente automat, fără a le mai printa.

O soluție diferită
de altele?
„Marele avantaj pe care îl oferă
Trucknet ține de faptul că am inclus
în același loc principalele puncte de
interes ale companiilor. Utilizatorii au,
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astfel, posibilitatea circulației și integrării rapide a informației, fără a fi necesare multe click-uri. Avem inclusiv
facilitatea de licitații automate pentru livrări. Aceasta presupune eliminarea oricărui proces manual de
căutare, aranjare și finalizare a unei
comenzi de transport și înlocuirea
cu un proces bazat pe un algoritm
automat, care rezolvă integral procesul de comandă. Soluțiile Trucknet se integrează foarte ușor cu sistemele ERP (SAP, Oracle, Navision),
cu sisteme TMS și are active integrări cu multiple companii de GPS.
Pe lângă licitațiile automate,
există și opțiunea inovativă de potrivire automată dintre camion gol
și marfă, permițând, astfel, identificarea de soluții noi de transport, fără
timp alocat de comunicare telefon și
e-mail, la care se adaugă și un calculator privind emisiile de carbon,
un instrument din ce în ce mai important, în condițiile în care numărul companiilor care monitorizează acest indicator este în creștere, în contextul
alinierii la obiectivele propuse de UE”,
a afirmat Sorin Teriteanu, în opinia căruia utilizatorul va găsi în același loc
„cam tot ce îl interesează”.

Fără COSTURI
ASCUNSE
„Aplicația presupune un model de
business simplu și eficient, fără a pune
presiune pe costuri.” Directorul general
Trucknet Europe & România, a ținut
să precizeze că parteneriatul decurge
dinamic, existând echipe de implementare și de suport care preiau solicitările partenerilor. „Orice sesizare se
tratează imediat. Avem timpi foarte
scurți de răspuns și de rezolvare.”

ISO 27001
pentru securitate
Iar, pentru a garanta securitatea
datelor, furnizorul de servicii IT este
certificat ISO 27001. „Aceasta înseamnă că am trecut toate testele de securitate a informației și de integrabilitate
cu alte sisteme. Utilizăm standardul
https, care este, de asemenea, sigur,
și dispunem de servere dedicate
cloud, aplicația asigurând, în acest
context, o viteză mai mare și costuri
operaționale mici, în paralel cu o securizare superioară a datelor, care nu
vor mai fi stocate pe un server local,
ce poate genera erori.

Pregătiri pentru
transportul
intermodal
„Avem în vedere permanent îmbunătățiri în platformă. Ne adaptăm ce-

rințelor pieței și clientului, pentru că
întotdeauna direcția pe care ne-o indică nevoia efectivă a utilizatorului se
va regăsi și în activitatea altor companii. Sunt multe firme care folosesc
procese similare ca funcționalitate, iar
noi urmărim scăderea timpilor de procesare, prin reducerea operațiunilor
necesare”. Sorin Teriteanu a mai precizat că, în viitor, platforma Trucknet
se va adresa și altor moduri de transport, pe lângă rutier. „Aceasta este o
zonă principală de interes pentru noi.
Vom oferi acea (unică) soluție care să
permită control și vizibilitate continue,
pe întregul lanț de distribuție, indiferent
dacă marfa se află în camion, tren
sau pe vas.”
În opinia reprezentantului Trucknet,
piața se află într-un moment de cotitură. „Lumea începe să își dea seama
că vine valul digitalizării, numai că multora le este greu să schimbe vechile
obiceiuri. Chiar dacă este dificil să re-

nunți la modul de lucru cu care ești
obișnuit de ani de zile, tendința este
ireversibilă, iar decizia invariabilă. Cei
care o vor face mai repede vor avea
numai de câștigat. Este doar o decizie
de management”, a concluzionat Sorin
Teriteanu.
Ce înseamnă „The perfect
match” pentru Trucknet? Să oferi acele soluții potrivite exact atunci când
are nevoie utilizatorul. Și, bineînțeles,
să aibă mai multe variante de unde
să aleagă.
Cât te costă? Un preț real și corect, raportat la soluțiile oferite, fără a
împovăra bugetul companiei.
Cine oferă un astfel de sistem
de lucru? O companie israeliană, listată la bursa din Tel Aviv, care dispune
de resursele necesare la nivel internațional și care își permite să își acorde
timp să convingă și să se adapteze la
o piață precum cea românească. Pentru că este sigură pe ceea ce oferă!
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IAA MOBILITY 2021.
Expoziția IAA MOBILITY 2021, care a avut loc la München
în perioada 7-12 septembrie, a fost primul eveniment
internațional major din Germania, după restricțiile cauzate
de pandemia de coronavirus.

P

entru a sublinia importanța evenimentului, cancelarul federal Angela Merkel a participat
la deschiderea oficială, din 7 septembrie.
Prin organizarea IAA MOBILITY, s-a
dorit prezentarea mobilității din viitor,
astfel încât acesta să poată fi experimentată și discutată live, la fața locului. Peste 1.000 de expozanți și speakeri, anunțați încă de dinainte, au
prezentat cele mai noi inovații și concepte. În total, expoziția a găzduit aproape 700 de expozanți, inclusiv mărci de
automobile, de biciclete, jucători importanți din sectorul tehnologic și toate
companiile majore din industria aprovizionării. În cadrul IAA, au fost dezvăluite
peste 100 de premiere mondiale. Noul
concept al expoziției a fost considerat
atât de atractiv, încât, în primul său an,
au participat peste 70 de mărci din sectorul bicicletelor.

Metamorfoza
conceptuală
IAA MOBILITY 2021 se concentrează pe transformarea în mobilitate
neutră, din punct de vedere climatic, ca
fiind una dintre cele mai importante
provocări globale. „Suntem dedicați
mobilității neutre din punct de vedere
climatic. Scopul nostru este de a transforma schimbarea într-o poveste de
succes pentru industria automobilelor
germane și, prin urmare, pentru Germania însăși. Niciun alt eveniment nicăieri în lume nu aduce diversele forme
de mobilitate la un loc. Și niciun alt
eveniment din lume nu invită oamenii
să se alăture – la o asemenea scară
– la dezbaterea în legătură cu calea
cea bună de urmat spre o mobilitate
neutră din punct de vedere climatic.

Acesta este unic, la nivel mondial, și
reprezintă o oportunitate imensă”, a
explicat Hildegard Müller, președintele
VDA, organizatorul evenimentului. Expoziția transformă München-ul în noua
casă a mobilității viitorului.

Formatul hibrid
Pentru prima dată, expoziția a
trebuit organizată „altfel”. Nu mai era
de ajuns formatul clasic, bazat strict
pe hale închiriate și, astfel, organizatorii au trebuit să „redeseneze” formatul expoziției.
• IAA MOBILITY Summit a fost una
dintre sălile de expoziție din Centrul
Messe München unde vizitatorii și experții din întreaga lume s-au putut întâlni pentru a discuta soluții inovatoare
de mobilitate și premierele mondiale.
Alături de producători renumiți de vehicule, au fost furnizori, peste 75 de
startup-uri și companii de top din industria tehnologică și IT.

Klaus Dittrich, CEO Messe München
și co-organizator IAA MOBILITY:
„Scopul nostru este ca IAA MOBILITY să transforme München într-un centru
global pentru mobilitatea viitorului, prin intermediul unui nou concept atractiv.
Am implicat întregul oraș în acest eveniment, permițând tuturor celor interesați
să participe la experimentarea viitorului mobilității. Acest lucru este unic în
această formă – nu numai în Germania, ci și în întreaga lume.”

PIAȚĂ ȘI COMPANII

Reinventarea

• IAA MOBILITY Open Space a
reprezentat zona aflată chiar în inima
orașului și care a fost dedicată prezentărilor de inovații de către principalii
producători de automobile și biciclete.
O platformă pentru întâlniri din sectorul
mobilității.
• Pentru prima dată, IAA MOBILITY a oferit vizitatorilor șansa de a testa
peste 250 de vehicule noi și durabile:
peste 38 de modele de la peste 15
mărci internaționale, pe care vizitatorii
le-au putut încerca pe Blue Lane, o
bandă specială de mediu (environmental lane), pusă la dispoziție de
orașul München și regiunea Bavaria.
• „IAA MOBILITY Citizen Lab” a
găzduit discuții publice și workshop-uri
pe teme legate de mobilitatea viitorului, în direct și în aer liber, pe Marienplatz, din München.
• „IAA MOBILITY Virtual” a oferit
toate elementele principale ale expoziției în formă digitală și acces worldwide la subiectele interesante ale
mobilității.
Regula de bază pentru accesul în
expoziția IAA MOBILITY a fost ca vizitatorii și expozanții să fie bolnavi recuperați după coronavirus, vaccinați
sau testați.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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La porțile mobilității
Cu ocazia IAA MOBILITY 2021, constructorul german s-a
desfășurat mai degrabă ca la o întâlnire, decât prezentând
vehicule pur și simplu, continuând, astfel, cu prezența sa, bazată
pe dialog și experiențe, la târgurile comerciale.

C

u o gamă variată de experiențe tematice, derulate în centrul
orașului München, pe Blue
Lane și la centrul de expoziții, producătorul face tranziția către un viitor cu
emisii zero, durabil și digital, tangibil
din punct de vedere emoțional. Mesajul principal este „Lead in Electric”.
Mercedes-Benz a prezentat întreaga
gamă a portofoliului său actual și viitor
de mobilitate electrică. Șapte din zece
premiere sunt modele pur electrice.
Acest lucru arată, în mod clar, modul
în care electrificarea câștigă un nou
impuls, în rândul tuturor mărcilor.
Pentru Mercedes-Benz, târgurile
comerciale reprezintă un instrument
de marketing eficient, deoarece permit
multor oameni să intre în contact cu
marca, într-o perioadă scurtă de timp.
Vizitatorii pot experimenta produse și
servicii și pot vorbi direct cu experții.
La IAA 2019, de exemplu, peste
561.000 de persoane au venit la standul Mercedes-Benz, timp de două săptămâni. Cu toate acestea, nevoile
clienților se schimbă. Având în vedere
acest lucru, este important pentru
Mercedes-Benz să continue să dezvolte formatul târgului comercial, în
concordanță cu problemele zilnice și
cu problemele actuale cu care se confruntă societatea. Noul concept IAA

Bettina Fetzer, vicepreședinte comunicare
și marketing Mercedes-Benz AG:
„La München, am creat spații comune, în care oamenii să poată interacționa. Am
generat o experiență cuprinzătoare și contemporană și am oferit soluții și servicii
inovatoare, durabile și digitale, pentru mobilitatea de mâine.”

realizează acest lucru prin accentul
său clar pe durabilitate și mobilitatea
viitoare, precum și varietatea opțiunilor
sale de prezentare cu Open Space,
Blue Lane și Summit.
Experiența Open Space de la
Odeonsplatz, din centrul orașului, a

detaliat strategia de afaceri durabilă
a Mercedes-Benz și a depășit subiectele pur auto. Aceasta și-a propus să
combine prezentarea tuturor vehiculelor electrice actuale și viitoare, cu o
expoziție pe teme de sustenabilitate,
o operă de artă și o scenă muzicală,

În cadrul expoziției, Mercedes-Benz
a prezentat întreaga gamă a
portofoliului său de
electromobilitate, la Odeonsplatz
– de la modelul compact, la limuzina
de lux și MPV, printre care s-au
numărat șapte vehicule noi.
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Teste electrice
și automate

ware a mobilității viitorului. Diverse domenii tematice, cu diverse oportunități
de dialog, au prezentat abordarea
holistică pe care Mercedes-Benz o
adoptă, pentru a promova digitalizarea.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Tehnologii
și servicii digitale
La Summit-ul din sala de expoziții
B3, accentul a fost pus pe latura softPUBLICITATE
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seara. „În calitate de marcă de lux
contemporană, Mercedes-Benz se angajează în sustenabilitate. În primul
rând, prezentăm exclusiv vehicule
complet electrice. În plus, în calitate
de companie, am dorit să contribuim
la viața socială și culturală a orașului,
să inspirăm vizitatorii și locuitorii orașului, dincolo de mobilitatea urbană,
și să creăm o imagine puternică și
orientată spre viitor a MercedesBenz”, a spus Bettina Fetzer, vicepreședinte comunicare și marketing
Mercedes-Benz AG.

Utilizând Blue Lane, s-a putut experimenta conducerea electrică și sentimentul mobilității neutre din punct de
vedere climatic. 40 de vehicule au fost
disponibile pentru drive-teste, pe traseul dintre expoziție și centrul orașului:
31 de modele complet electrice de la
Mercedes-EQ, Mercedes-Benz și
smart (EQA, EQC, EQS, EQV și smart
EQ fortwo coupé și cabrio), precum și
nouă vehicule hibride plug-in Mercedes-Benz, de la Clasa A la GLE.

CAMIOANE ȘI SERVICII

DRIVE-TEST: DAF XF, XG, XG+
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Plus la toate
capitolele
Primul drive-test cu noua generație de camioane DAF a scos
la iveală atuurile autovehiculului – mai sigur, mai eficient
și mult mai confortabil. Noul DAF ridică semnificativ ștacheta
și oferă inclusiv șansa de a întrevedea viitorul transporturilor,
conturând o direcție clară, în acest sens.

N

oile XF, XG și XG+ reprezintă
o platformă de vehicule complet nouă, proiectată pentru
transportul pe distanțe lungi. Încă din
start, trebuie spus faptul că DAF a
profitat din plin de noile reglementări
europene privind masele și dimensiunile. Iar acest lucru se simte! Mai ales
în cazul XG+. În general, ne uităm la
dimensiunile prezentate în fișele tehnice ale camioanelor și constatăm că
o cabină este mai mare ca alta, însă
în cazul XG+... Imediat ce ai urcat în
cabină, senzația este izbitoare. Niciodată nu m-am simțit atât de mic într-o
cabină de camion.
Însă asta nu este tot... Spațiul este
important pentru confortul șoferului, însă
DAF a configurat noua cabină pentru a

spori acest confort, punctând în mod
practic și eficient diferitele momente pe
care le trăiește conducătorul auto într-o
cabină de camion. Patul este mai generos ca niciodată și, aparent, extrem
de comod. Însă constructorul nu s-a
gândit doar la perioada de somn. Programul de condus impus de legislație
face ca șoferul să aibă un timp consistent liber și tocmai de aceea constructorul neerlandez a proiectat un pat ce
poate lua diverse forme, pentru o perioadă de relaxare de calitate. Mai mult
decât atât, scaunul din dreapta, în varianta tip sală de spectacol, este pliabil
în diferite variante și poate fi utilizat ca
măsuță pentru laptop, poate fi întors
către masa din zona centrală a cabinei
sau poate fi pliat, pentru mai mult spațiu.

Dimensiunile
generoase
ale XG și XG+
Pe lângă XF, DAF lansează XG și
XG+, creând un nou segment de piață, superior, care profită la maximum
de noile reglementări privind masele și
dimensiunile. Pe lângă partea din față,
alungită cu 160 mm, ambele modele,
vârf de gamă, au o lungime cu cel puțin
330 mm în plus în spatele cabinei.
Poziția cabinei modelelor XG și
XG+ este cu 125 mm mai sus decât
cea a noii generații XF. Podeaua semiplată oferă combinația optimă dintre
accesul ușor, cu doar trei trepte, și
poziția pe scaun excelentă, pentru o
vedere directă foarte bună.
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Farurile cu LED-uri, elegante, cu
lumini de zi specifice și lumini de
viraj integrate, asigură o vizibilitate
excelentă pe timp de noapte. Iar
proiectoarele Skylight cu LED-uri
sunt standard pentru XG și XG+,
având design separat pentru
fiecare model.

Nou nivel
de încredere
Chiar dacă arată spectaculos și
promite un nivel de confort fără precedent, cele mai importante reușite ale
noului camion sunt legate de condus.
Dacă arunci un ochi pe datele tehnice
și sistemele care echipează noua generație DAF, poate părea că evoluția
nu este una prea spectaculoasă, însă,
dacă le pui la încercare...
Comisia Europeană a emis noi
reglementări privind masele și
dimensiunile, cu obiectivul de
a progresa în domeniul reducerii
emisiilor (CO2), al siguranței la
volan și al confortului pentru șofer.
DAF este primul producător
european de camioane care
lansează o nouă generație de
camioane folosind libertatea
suplimentară oferită de noile
reglementări.

Trebuie să începem cu vizibilitatea!
Iar, aici, parbrizul cu dimensiuni generoase și zona inferioară a acestuia
mai coborâtă, sistemul de camere
care a înlocuit complet oglinzile și bordul ce poate fi setat în mai multe variante au un impact major asupra siguranței, în condițiile unui șofat foarte
relaxat.
Sistemul de camere a fost integrat
perfect și vizibilitatea pe care o asigură
este pur și simplu mai bună decât a
oglinzilor clasice. Faptul că oglinzile
clasice au fost în totalitate înlocuite
reprezintă un alt plus. Poziționarea
display-urilor și modul de captare a
imaginilor de către camere te ajută să
fi mult mai atent, inclusiv la ceea ce
se află în imediata proximitate a camionului. Un mare plus putem considera
și bordul. În special display-ul din fața
postului de conducere este spectaculos și poate fi modificat, pentru a
oferi mai multe sau mai puține informații, în funcție de preferința șoferului
și de condițiile de drum.
Este un moment potrivit să vorbim
despre postul de conducere. Scaunul
asigură un confort ridicat, la care contribuie și reglajul generos al volanului.
Practic, acea direcție de transformare
a postului de conducere din camioane,
pentru o experiență similară cu cea
din mașinile mici, intră într-o nouă eta-
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Interiorul cabinei DAF XG oferă o
înălțime în picioare între 1.980 și 2.105
mm și, mulțumită alungirii din spate,
oferă și un spațiu interior imens. Noul
XG+ depășește orice camion de pe
piață în termeni de spațiu interior. Înălțimea plafonului este chiar mai mare,
pentru un spațiu stând în picioare de
până la 2.220 mm.

pă și are impact semnificativ asupra
unui condus relaxat.
Iar marea surpriză plăcută o constituie sistemele de asistență. Pilotul
automat, cu tot ce presupune acesta,
oferă șansa unui șofat unde conducătorul auto este tot mai mult spectator.
Este adevărat, un spectator atent
100% din timp (încă).
Noua generație face un pas important către viitor, pe drumul dinspre
șoferul asistat, către șoferul asistent.
Sistemele funcționează bine, anticipează corect situațiile și reacționează
într-un mod care oferă încredere.
În plus, în ciuda numărului mare
de sisteme și a complexității acestora,
noua generație DAF propune un camion cu care te obișnuiești imediat, la
nivel de minute. Comenzile sunt clare,
amplasate la îndemână și acolo unde
te-ai aștepta și, astfel, interacțiunea
dintre om și mașină este una firească.
Este 100% un camion nou, însă, în
același timp, rămâne un DAF. Această
lansare reprezintă un nou prilej pentru
industria transporturilor să se bucure
de faptul că beneficiază de furnizori cu
tradiție îndelungată, care asigură nu
doar implementarea noilor tehnologii,
ce au invadat piața ca o avalanșă, ci
și o interacțiune graduală și, aparent,
firească cu aceste inovații. Te urci în
camion și îl conduci fără probleme, așa
cum ai învățat, așa cum te-ai aștepta,
deși noile generații mai au puține lucruri
în comun cu acele camioane pe care
am făcut școala, cu ani în urmă.
Dar să lăsăm filozofia. Nu voi încheia capitolul dedicat impresiilor de
drum, înainte de a vă propune o ipostază, la momentul în care veți ajunge
la volanul noii generații DAF – condus
pe autostradă cu pilotul automat pornit
(eventual noaptea), cu bordul setat
pe minimul de informații. Practic, veți
avea în față un ecran negru, pe care
veți vizualiza doar viteza... și nici nu
aveți nevoie de mai mult. Pentru că
autovehiculul știe ce face și doar ascultând îți dai seama că face o treabă
perfectă. Modul în care sunt schimbate vitezele, rularea liberă când este
cazul, angajarea unei trepte pentru
consum zero pe coborâri mai lungi...
O „melodie” care te anunță, în fiecare
moment, că totul este perfect și, la
final, vei constata că ai fost super eficient, deși ai avut, poate, cea mai relaxată cursă din viața ta.
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DAF MultiSuport oferă contracte
de reparație și întreținere în toată
Europa, iar mulțumită noului
planificator R&M, clienții sunt
contactați, în mod preventiv, când
este nevoie de întreținere.
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Eficiență și fiabilitate
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Să amintim câteva dintre punctele
forte ale noii generații: o reducere cu
până la 10% a consumului de combustibil, cea mai bună aerodinamică
din clasa sa, sistem de camere, sisteme îmbunătățite de asistență pentru
șofer, masă mică pentru vehicule
(doar 6.912 kilograme pentru capul
tractor XF, în cele mai întâlnite specificații), intervale de service anuale de
până la 200.000 de kilometri.
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emisii de CO2 mai mici, un interval de
service anual și o greutate mai mică
cu 10-15 kilograme, ce contribuie la
productivitatea generală a camionului.
Modelele DAF XF, XG și XG+ sunt
echipate standard cu o cutie de viteze
automată TraXon, cu noi tehnologii,
precum selectarea automată a treptei
de pornire de pe loc, funcții predictive
îmbunătățite și, opțional, urge-to-move
(impuls la plecarea de pe loc). Pentru
eficiența maximă a transmisiei, se
folosesc punți spate cu niveluri scăzute de ulei și noi rulmenți pentru pinioane. O nouă generație de etriere de
frână duce la pierderi fricționale mai
mici și o greutate mai redusă.
Sistemele îmbunătățite de asistență pentru șofer (Controlul predictiv
al vitezei de croazieră 3, cu funcționalități EcoRoll extinse, și Controlul
preliminar al vitezei la coborâre) aduc,
de asemenea, câștiguri importante la
capitolul consum de combustibil.
DAF va începe producția în serie
a capetelor tractor și autoșasiurilor
4x2 și 6x2 din noua generație în ultimul trimestru al anului 2021.
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Pe lângă elementele de design
care cresc aerodinamicitatea, DAF a
lucrat la o compartimentare optimă a
motorului și la îmbunătățirea fluxurilor
de aer de sub cabină. Toate acestea
au dus la o aerodinamică mai bună
cu 19% și până la 6,3 din totalul de
10 procente de îmbunătățire a consumului de combustibil.
Vehiculele din noua generație DAF
XF, XG și XG+ sunt echipate cu grupuri motopropulsoare noi, cu noi tehnologii pentru transmisii și motoare și
inovații în ce privește puntea spate.
Motoarele PACCAR MX-11 de
10,8 litri și PACCAR MX-13 de 12,9
litri au fost optimizate prin folosirea
injectoarelor noi, a unei noi chiulase
și a unui nou bloc, care permit presiuni
mai mari ale cilindrilor, precum și a
unui nou design pentru pistoane și cămăși. O nouă generație de turbocompresoare este folosită pentru gestionarea optimă a aerului, iar noile
compresoare de aer, pompe de ulei
și alternatoare asigură reducerea la
minimum a pierderilor parazite. Sistemul de post tratare a gazelor de eșapament a fost regândit, pentru a obține
cea mai scurtă rută de la ieșirea motorului la intrarea EAS, pentru o pierdere
minimă a temperaturii gazelor de eșapament și o eficiență maximă.
A rezultat un motor eficient, cu performanțe excelente la condus și frânat,

Noua generație DAF reprezintă o
platformă complet pregătită pentru
viitoarele surse de energie, precum
bateriile și hidrogenul.

Radu BORCESCU
Malaga, SPANIA
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Cursele de camioane
– platformă pentru
tehnologiile eco
Campionatul European de Curse de Camioane (ETRC) reprezintă
un spectacol cu adevărat unic, în lumea sporturilor cu motor.

C

ompetiția este recunoscută
FIA și funcționează, în formatul actual, din 2006, însă primele curse cu camioane au o vechime
de peste 30 de ani. Mai mulți producători cunoscuți de camioane sunt reprezentați în FIA ETRC, și anume IVECO,
Freightliner, MAN, Scania și Ford.
Însă, dincolo de competiție, acest
eveniment reprezintă o platformă unde
pot fi testate noi tehnologii sustenabile.
De altfel, ETRA s-a angajat, în Acordul
de la Paris, să ajungă la zero emisii
până cel târziu în 2038.
Campionatul este foarte popular
și atrage, în fiecare an, aproximativ
420.000 de spectatori din industrie și
nu numai. Atmosfera plăcută atrage inclusiv familii cu copii, iar evenimentul
funcționează și ca o expoziție industrială pentru producătorii de camioane
și piese, proprietarii de flote, șoferi...

Testarea
noilor tehnologii
sustenabile
European Truck Racing Association (ETRA) se concentrează asupra
celor trei piloni strategici ai industriei

30
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Pilotul Buggyra, Téo Calvet,
a obținut trei victorii consecutive
pe circuitul de casă al echipei sale,
preluând conducerea în clasamentul
Goodyear Cup.

FIA ETRC pe scurt:
Patru curse (2+2) per eveniment
Două sesiuni de calificare și Super Pole
Limită de viteză: 160 km/h
Masă minimă per vehicul: 5,3 t
Grila inversată la cursa numărul 2 și 4 pentru camioanele poziționate pe locul
1-8 în cursa anterioară
„Fumul negru” – prima încălcare duce la un avertisment și, în cazul unei
a doua încălcări, la o excludere
Piloții de curse sunt împărțiți în două categorii: Chrome și Titan

Alături de aspectele legate de siguranță, ETRC își va continua eforturile în promovarea unora dintre provocările cheie din industria transporturilor
rutiere, precum nevoia de îmbunătățire
a infrastructurii și deficitul de șoferi
profesioniști din întreaga Europă.
De altfel, pandemia a demonstrat
cât de importanți sunt șoferii de cami-
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de transport – siguranța, sustenabilitatea și penuria de șoferi profesioniști.
2021 a adus un focus important
pe tranziția către tehnologii sustenabile. Iar ETRA lucrează împreună cu
toate părțile interesate, cum ar fi echipele, organizatorii de evenimente, partenerii și comunitatea sportivă, pentru
combaterea schimbărilor climatice.
O măsură importantă în ideea durabilității a fost introducerea biocombustibilului în FIA ETRC, din sezonul
2021, ceea ce îl face prima competiție
reglementată de FIA care trece la un
combustibil provenit complet din surse
regenerabile (biocombustibil HVO).
Organizatorii consideră că, dacă
pot demonstra că noile tehnologii funcționează în mod fiabil, în condițiile extreme ale cursei, oamenii vor înțelege
și vor accepta mai ușor schimbările
care apar în industria transporturilor.

oane în viața tuturor, pentru asigurarea
bunurilor de care fiecare are nevoie.
Radu BORCESCU
Most, REPUBLICA CEHĂ
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Circuit Most
Țară: Republica Cehă
Dată desfășurare: 28-29 august
Lungime circuit: 4,212 km
Număr viraje: 21
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Feldschlösschen
folosește vehicule
electrice Renault Trucks
Renault Trucks și Feldschlösschen, o fabrică de bere elvețiană,
aparținând Grupului Carlsberg, și-au luat un angajament tangibil
față de mobilitatea neutră din punctul de vedere al emisiilor
de carbon: la sfârșitul lunii august, Renault Trucks a înmânat cheile
a 20 de vehicule electrice reprezentanților producătorului de bere.

F

eldschlösschen a primit majoritatea acestor camioane Renault
Trucks D Wide Z.E. de 26 t de
câteva luni, deja. Camioanele, produse
în fabrica Renault Trucks de la
Blainville-sur-Orne, în Normandia,
realizează livrări către clienții elvețieni
din cele 12 centre logistice ale companiei. Ele au parcurs deja 66.000 km și
au transportat 9.300 t de mărfuri.
Datorită acestor vehicule electrice
de la Renault Trucks, Feldschösschen
va reduce emisiile cu 240 de tone de
CO2 pe an, comparativ cu vehiculele
diesel.
Thomas Amstutz, CEO al Feldschlösschen, a declarat: „Aceste 20 de
vehicule electrice de la Renault Trucks
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reprezintă un adevărat punct de cotitură pentru compania Feldschlösschen
pe drumul logisticii neutre din punct de
vedere al emisiilor de CO2. În calitate
de lider în Elveția în producția de bere
și în distribuția de băuturi, ne producem
berea și băuturile într-un mod ecologic
și le livrăm clienților în același mod.”
Bruno Blin, președintele Renault
Trucks, a adăugat: „Renault Trucks
investește puternic pentru a face față
provocărilor impuse de schimbările
climatice. Sunt mândru că clienții
noștri, urmând exemplul de astăzi al
companiei Feldschlösschen, sunt alături de noi. Împreună, conlucrăm pentru a transforma transportul sustenabil
în realitate.”

nu este imposibil de atins. Tot mai
multe companii care își desfășoară
activitatea în mediu urban optează
pentru soluții electrice de transport, o
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Președintele Renault Trucks, Bruno Blin (stânga), îi înmânează
cheile celor 20 de camioane integral electrice lui Thomas Amstutz,
CEO al Feldschlösschen, subsidiară a Grupului Carlsberg (dreapta).

mare parte dintre ele fiind firme de
servicii municipale.
Astfel, în iulie, orașul Florența din
Italia s-a alăturat metropolelor europene preocupate de sustenabilitate,
un camion electric Renault Trucks D
Wide Z.E. de 26 t alăturându-se flotei
de colectare a deșeurilor din capitala
regiunii Toscane. Acesta este primul
camion electric Renault Trucks care
este folosit în Italia.
Astfel, compania Gorent, specializată în închirierea de vehicule pentru curățenie urbană, este primul client italian al
Renault Trucks care a cumpărat un camion integral electric, care s-a alăturat
utilitarelor ușoare electrice ale companiei.
De altfel, Florența este unul dintre
orașele care se implică activ în tranziția energetică și în sustenabilitate,
reducându-și nivelul de poluare cu
20% în ultimii 5 ani, cu niveluri de NOx
în scădere atât în centru, cât și în suburbii. Consiliul local, sub conducerea
primarului Dario Nardella, a făcut din
ecologie o prioritate, prin introducerea
unor linii de tramvai, construirea de
piste de biciclete, implementarea unui
sistem de car sharing și bike sharing,
precum și prin instalarea a sute de
stații de încărcare pentru autoturisme,
taxiuri și autobuze electrice.
În ceea ce privește colectarea deșeurilor, metropola încearcă implementarea unui plan de management
bazat pe reducerea consumului și pe
maximizarea utilizării deșeurilor. Primăria are în vedere, pe termen lung,
introducerea unui sistem care să elimine complet deșeurile orașului
(245.000 t pe an), prin utilizarea pentru
a produce energia necesară alimentării transportului public.
traducerea și adaptarea:
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

O vară electrizantă,
la Florența
Renault Trucks și-a propus ca 10%
din volumul său de vânzări să fie adjudecate de vehiculele electrice, până
în anul 2025. Iar, după cum merg lucrurile în ultima vreme, acest obiectiv
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VOLVO TRUCKS
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Sunete unice pentru
camioanele electrice
Pentru a spori siguranța, Volvo Trucks a creat, pentru modelele sale
electrice, un sistem de avertizare acustică cu sunete unice. Alerta
sonoră proiectată de Volvo va îmbunătăți siguranța, făcând pietonii,
bicicliștii și alți utilizatori din trafic conștienți de apropierea
camioanelor silențioase, care, altfel, ar fi mai greu de sesizat.
În același timp, sunetele sunt concepute pentru a fi plăcute și discrete,
atât pentru șofer, cât și pentru cei din apropiere.

D

e la data de 1 iulie 2021, toate
vehiculele electrice noi din UE
trebuie să emită un sunet cu
un anumit nivel, atunci când se deplasează cu viteze sub 20 km/h. Nivelul sonor necesar depinde de viteză
și crește pe măsură ce accelerează.
La viteza de 20 km/h, sunetul ar trebui
să aibă cel puțin 56 decibeli. În SUA,
există o legislație similară pentru vehiculele care circulă cu viteze de 30
km/h sau mai încet. Dacă vehiculul
este prea silențios, trebuie adăugat
un sistem acustic extern de alertare
(AVAS).
Pentru a îndeplini noile cerințe și,
în același timp, pentru a menține avantajele nivelurilor de zgomot reduse

specifice vehiculelor electrice, Volvo
Trucks a dezvoltat un set unic de sunete premium, pentru modelele sale
de camioane electrice.
„Ne bucură mult această nouă
cerință legislativă. De când eram copii,
am învățat să ne bazăm nu doar pe
ceea ce vedem, ci și pe ceea ce auzim
în trafic – uneori atât de mult încât
nici măcar nu ne mai asigurăm înainte
de a traversa o stradă! Cu noul nostru
sistem de alertă, dorim să fim siguri
că pietonii și bicicliștii își sau seama
atunci când sunt aproape de camioanele noastre electrice”, explică Anna
Wrige Berling, director pentru siguranța traficului și produselor la Volvo
Trucks.

Anna Wrige
Berling,
director
pentru
siguranța
traficului și
produselor
la Volvo
Trucks
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Conceput de experți
în acustică
Gama de sunete este rezultatul
unor cercetări și testări amănunțite ale
experților în acustică Volvo Group.
Este important de știut că autocamioanele electrice vor fi, în continuare,
mult mai silențioase decât cele convenționale.
„Sunetele sunt concepute pentru
a nu pătrunde prin pereți. Camioanele
noastre electrice vor permite, în continuare, livrări silențioase pe timp de
noapte și vor contribui la condiții de
muncă mai bune pentru șoferi și la un
mediu mai curat și cu mai multă liniște”, spune Anna Wrige Berling.
Alerta acustică dezvoltată de Volvo
pentru vehiculele electrice nu este, de
fapt, doar un singur sunet, ci patru diferite, informând oamenii din apropiere
despre ceea ce face camionul: mers
înainte, staționare, mers înapoi etc.
Sunetele vor varia în intensitate, în
funcție de viteza camionului, și vor
schimba frecvența în timpul accelerării
și decelerării.

Cea mai largă gamă
de camioane
electrice
din industrie
Odată cu începerea vânzărilor celor
trei noi modele de camioane grele
electrice – Volvo FH, FM și FMX – Volvo
Trucks are, acum, o gamă impresionantă de șase camioane electrice de
dimensiuni medii și grele. Aceasta este,
în prezent, cea mai completă gamă de
camioane electrice comerciale din industrie.
Producția noilor modele electrice
Volvo FH, FM și FMX pentru Europa
va începe în a doua jumătate a anului

Volvo Trucks și DFDS colaborează pentru
dezvoltarea transportului electric
• DFDS, cea mai mare companie de transport și logistică din Nordul Europei,
și Volvo Trucks își unesc forțele pentru electrificarea transporturilor cu
autocamioane grele. Ca un prim pas, DFDS va folosi, începând din această
toamnă, un camion electric Volvo FM pentru a livra piese fabricii de camioane
Volvo de lângă Göteborg. Inițiativa marchează un pas remarcabil pentru
dezvoltarea unui lanț de aprovizionare fără combustibili fosili, pentru Grupul
Volvo. Inițial, camionul va circula pe o distanță totală de 120 de kilometri pe zi.
Pentru a investi în viitor, DFDS a decis să construiască cea mai puternică stație
de încărcare de pe piață, la depozitul propriu din Göteborg, cu o capacitate
de 350 kW.
• Volvo Group este unul dintre cei mai mari producători de camioane și diferite
alte vehicule din întreaga lume, fiind, prin urmare, un mare cumpărător de
servicii de transport, în sine. Scopul este de a construi un lanț de aprovizionare
fără utilizarea combustibililor fosili.
„Obiectivul nostru comun este de a învăța unii de la alții și de a obține informații
mai bogate și folositoare, care acoperă subiecte cruciale, cum ar fi capacitatea
bateriei, planificarea rutei, alimentarea, experiența șoferilor și multe altele.
A transporta în mod electric este mult mai mult decât un camion – este o soluție
totală”, spune Roger Alm, președintele Volvo Trucks.

2022. Acestea se alătură modelelor
Volvo FL Electric și Volvo FE Electric
destinate transporturilor urbane, aflate
în producția de serie din 2019, pentru
aceeași piață. În America de Nord,
vânzările Volvo VNR Electric au început în decembrie 2020.
„Camioanele electrice vor fi din ce
în ce mai obișnuite în trafic, iar, prin

adăugarea la vehiculele noastre electrice a sistemului sonor de alertă acustică, suntem mândri că putem combina
într-un mod deosebit strategia către
emisii zero cu ambiția noastră de zero
accidente”, afirmă Anna Wrige Berling.
adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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PEUGEOT e-EXPERT HYDROGEN
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O soluție
electrică viabilă
Noua utilitară cu propulsie alternativă, folosind o pilă
de combustie pe bază de hidrogen, este cel mai recent simbol
al strategiei mărcii, „Extended power of choice”.

P

EUGEOT își respectă angajamentul de a reduce drastic emisiile de carbon, numărându-se
printre primii constructori auto care, începând cu 2021, aduce în producția
de serie, în segmentul de furgoane
compacte, o versiune electrică bazată
pe hidrogen. Aceasta confirmă implementarea rapidă a gamei de vehicule
electrificate PEUGEOT EXPERT, după
lansarea, în 2020, a modelului eEXPERT alimentat de la o baterie, desemnat International Van of the Year
2021.
Accesul silențios în centrul orașelor, fără emisii de CO2 și fără niciun
compromis în materie de performanță
utilă, poziționează noul PEUGEOT
e-EXPERT Hydrogen ca soluție de mobilitate viabilă, ce răspunde nevoilor
profesioniștilor și ale comunităților urbane preocupate de calitatea vieții locuitorilor lor. Vehiculul va fi oferit mai
întâi clienților profesioniști ai mărcii (vânzări directe) în Franța și Germania,
primele unități fiind livrate la sfârșitul
anului 2021. Acesta va fi produs în
Franța, la Valenciennes și transformat,
apoi, la centrul de inginerie al grupului
Stellantis din Rüsselsheim, Germania.

Eficiența
noii generații
e-Van Hydrogen
Construit pe platforma modulară
EMP2 (Efficient Modular Platform),
noul PEUGEOT e-EXPERT Hydrogen
este un vehicul 100% electric, asociat
cu un sistem „mid-power plug-in hydrogen fuel cell electric”, format din:
• O pilă de combustie pe bază de
hidrogen, amplasată în compartimentul motorului din partea din față a
vehiculului, ce furnizează energie motorului electric prin recombinarea hidrogenului din rezervor cu oxigenul
din aer.

• Un motor electric cu magneți permanenți, ce generează o putere maximă de 100 kW (echivalentul a 136
CP) și un cuplu maxim de 260 Nm.
Amplasat pe puntea față, sistemul
este similar cu cel oferit de PEUGEOT
e-EXPERT (versiunea electrică cu
baterie). Acesta se distinge în special
prin reductorul cutiei de viteze, ce a
fost modificat pentru a îndeplini constrângerile legate de capacitatea de
încărcare a vehiculelor comerciale.
• O baterie de înaltă tensiune Li-ion
amplasată sub scaune, cu o capacitate de 10,5 kWh și o putere de 90 kW.
• Un încărcător de bord trifazat de
11 kW, aflat în compartimentul motor.
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• la viteze stabilizate: pila de combustie transferă energia direct la motorul electric
• în fazele de accelerare, depășire
sau urcare în pantă: pila de combustie
și bateria de înaltă tensiune se asociază, pentru a furniza energie motorului
electric
• în fazele de frânare și decelerare,
motorul electric reîncarcă bateria de
înaltă tensiune.

Moduri de operare
Noul PEUGEOT e-EXPERT Hydrogen oferă 3 moduri de condus: Eco (60
kW, 190 Nm): pentru autonomie sporită,
Normal (80 kW, 210 Nm): optim pentru
utilizarea de zi cu zi și modul Power (100
kW, 260 Nm): optimizează performanța
atunci când se transportă sarcini grele.
Două moduri de frânare sunt disponibile,
adecvate pentru încărcarea bateriei în
mers: moderat, care se simte ca frâna
de motor pentru un vehicul cu motor termic, și sporit (la apăsarea butonului „B”
– „Brake” situat pe selectorul cutiei de
viteze), pentru o decelerație crescută la
eliberarea pedalei de accelerație. În standard, este oferită si frâna de parcare
electrică, fapt ce eliberează spațiul

Noul PEUGEOT e-EXPERT Hydrogen este primul vehicul de serie al
producătorului francez ce oferă o versiune electrică cu pilă de combustie
pe bază de hidrogen. Cu acest nou vehicul care întruchipează perfect strategia
„Extended power of choice”, PEUGEOT duce electrificarea modelelor mărcii
cu un pas mai departe. Utilitara inovează din punct de vedere tehnologic pentru
a aborda așteptările și nevoile clienților și ale pieței, fără niciun compromis
în ceea ce privește performanța utilă sau plăcerea la condus și cu zero emisii.
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• Un sistem de rezervoare format
din 3 unități de stocare a hidrogenului,
amplasate sub podea, cu o capacitate
totală de 4,4 kg de hidrogen, comprimat la o presiune de 700 bari.
Autonomia oferită este de peste 400
km, conform protocolului WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures, în curs de omologare), dintre
care aproximativ 50% la încărcarea bateriei de înaltă tensiune. Procesul de alimentare cu hidrogen este simplu și rapid
și durează doar trei minute, prin intermediul unei trape amplasate pe aripa stângă
spate. Bateria de înaltă tensiune (10,5
kWh) poate fi reîncărcată prin intermediul
prizei de reîncărcare, localizată pe aripa stângă față. Încărcătorul de bord trifazat de 11 kW asigură următorii timpi
pentru încărcarea completă:
• Wall Box de 11 kW (32A): mai
puțin de o oră
• priză de mare putere (16A): 3 ore
• priză standard (8A): 6 ore.
Diferitele faze de funcționare ale
sistemului „mid-power plug-in hydrogen fuel cell electric”:
• la pornire și la viteze mici: bateria
de înaltă tensiune alimentează singură
motorul electric cu energia necesară
pentru tracțiune

podelei și asigură confort și relaxare în
timpul condusului.
Stilul robust al variantelor echipate
cu motor termic este păstrat, dar este
completat cu o serie de elemente distinctive.
La exterior:
• inscripția „e-EXPERT Hydrogen”,
în spate
• o trapă de încărcare cu hidrogen,
pe aripa stânga-spate
• un soclu de încărcare cu energie
electrică, pe aripa stânga-față
• o grilă intermediară
• o suspensie mai înaltă cu 40 mm.
La interior:
• un instrumentar de bord analogic,
cu ecran color, adaptat vehiculelor pe
bază de hidrogen
• ecran tactil central de 7 inch, cu
navigație 3D conectată și funcții
TomTom Traffic
• sistemul „e-Toggle” pentru controlul cutiei de viteze, care oferă acces
la funcțiile Park/Reverse/Neutral/Drive
și Brake
• comutator de selectare a modului
de condus
• frână de parcare electrică.

Versiuni
Sunt disponibile două versiuni,
Standard, de 4,95 m și Lung, de 5,3 m.
Suprafața utilă, de până la 6,1 mp, precum și spațiul din cabina cu 2 locuri
sunt identice cu cele oferite de versiunile cu motor termic. Sarcina utilă maximă, de 1.100 kg, este adaptată la versiunile electrice pe bază de hidrogen.
Capacitatea de remorcare rămâne
aceeași, cu posibilitatea de a remorca
o sarcină de până la 1.000 kg. Există
un singur nivel de echipare, ce oferă dotările necesare pentru confortul și siguranța la volan: 2 scaune individuale în
cabină, 2 uși glisante, roți de 17 inch,
frână electrică de parcare cu hill start
assist, aer condiționat manual, Visiopark
1 (cameră video pentru marșarier cu
unghi de 180°) și ecran tactil central de
7 inch, cu PEUGEOT Connect (navigație 3D TomTom, Bluetooth și compatibilitate Apple CarPlay și Android Auto).
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Noul Mercedes-Benz
Citan iese pe stradă
Segmentul autovehiculelor comerciale de dimensiuni mici
s-a îmbogățit, odată cu lansarea pe piață a noului Mercedes-Benz
Citan. Având o formă compactă și un volum mare de încărcare,
noua utilitară mică poate acoperi o paletă vastă de aplicații,
fiind „croită”, parcă, pentru operațiunile de distribuție urbană.

P

rintr-un număr de versiuni diferite și detalii practice, sunt disponibile multe posibilități de
utilizare diferite, precum și de încărcare
convenabilă. Citan este disponibil, în
primă fază, ca Furgon și Tourer.
Ulterior, vor fi lansate variante cu ampatament lung, precum și o versiune
Mixto. În versiunea Furgon, lungimea
compartimentului de încărcare este de
3,05 m (cu peretele despărțitor flexibil).
Capacitatea de încărcare este de până
la 2,9 mc, adică doi europaleți se potrivesc transversal, unul în spatele celuilalt. Capacitatea sa de remorcare este
de 1,5 tone. Ușile glisante sunt o caracteristică practică, în special în locurile de parcare înguste. Noul Citan este
disponibil cu până la două uși glisante,
ce oferă o deschidere largă (615 mm),
pe ambele părți ale vehiculului. În spate, compartimentul de încărcare este
ușor accesibil: podeaua compartimentului de încărcare se află la înălțimea
de 59 cm. Opțional, Furgonul poate fi
comandat și cu uși spate cu geamuri
încălzite și ștergător. La cerere, este
disponibil și un hayon. Tourer vine,
deja, în standard cu un hayon cu lunetă.

Dotări
Cei responsabili de proiectarea noul
Citan au pus un mare accent pe atingerea unui nivel de confort tipic mărcii,
inclusiv niveluri de zgomot și confort
exemplar în scaune, plus o gamă de
articole practice, în dotarea standard.
Acest lucru nu ajută doar bunăstarea
conducătorilor auto, ci este benefic și
pentru siguranță: șoferii relaxați se pot
concentra mai bine asupra situației din

trafic. Vehiculul este echipat și cu sisteme de confort specifice autoturismelor, inclusiv THERMOTRONIC, funcția
de pornire KEYLESS-GO și frâna de
parcare electrică (din 2022). Furgon și
Tourer vor fi, de asemenea, disponibile
în liniile de echipamente BASE și PRO.
Cu Linia BASE, clientul primește o variantă funcțională entry-level, cu toate
echipamentele de bază necesare. PRO
Line combină un design reprezentativ
cu funcționalități suplimentare.

Citan Furgon (roșu) și Citan Tourer (gri)
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Marcus
Breitschwerdt, șeful
Mercedes-Benz Vans:

Gama de motoare a noului Citan
este alcătuită din trei variante diesel
și două pe benzină. Punctele forte comune sunt elasticitatea, chiar și la
turații scăzute, și consumul redus de
carburant. Varianta 108 CDI Furgon
are un consum estimat de 5-5,4 l/100
km. Pentru o accelerație și mai rapidă,
la depășire, versiunea de 116 CP a
motorului diesel disponibilă pentru
Furgon are o funcție overpower/overtorque. Până la 121 CP și 295 Nm de
cuplu pot fi accesați, pentru scurt timp.
Toate propulsoarele îndeplinesc normele de emisii Euro 6d și sunt combinate cu funcția ECO start/stop. Pe
lângă transmisia manuală, cu 6 trepte,
cele mai puternice variante diesel și
pe benzină sunt disponibile și cu o
transmisie automată, cu dublu ambreiaj (DCT), cu 7 trepte.

Echipamente
complete
de siguranță
Principiul de bază la MercedesBenz este siguranța. Structura robustă
a caroseriei, împreună cu cele până

la șapte airbag-uri din dotarea standard și gama extinsă de sisteme moderne de asistență la condus susțin
această idee. Bazate pe senzori radar
cu ultrasunete și pe camere video,
sistemele de asistență la conducere
și parcare țin cont de trafic și împrejurimi și, dacă este necesar, avertizează sau asistă conducătorul auto.
Pe lângă ABS și ESP, noua generație de Citan este 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 Tourer sunt și mai
extinse: Active Brake Assist, Active
Lane Keeping Assist, Blind Spot Assist
și Speed Limit Assist se regăsesc în
dotarea standard. Multe alte sisteme de
asistență la conducere sunt disponibile opțional, inclusiv Active Distance
Assist DISTRONIC, care poate regla
automat conducerea în ambuteiaje,
precum și Active Steering Assist. Atât
atunci când este gol, cât și atunci când
este încărcat, noul Citan oferă o senzație de condus precisă, sigură și confortabilă. Vehiculul nu este sensibil la
sarcini utile mari. Furgonul este optimizat pentru o sarcină utilă mare. Acest
lucru înseamnă că, chiar și atunci când
este încărcat, se conduce cu o mare

stabilitate. Tourer este optimizat pentru
transportul de pasageri, cu o sarcină
redusă și este, astfel, echipat cu un
accent mai mare pe confort.

MBUX
și Mercedes me
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Propulsoare
economice
și moderne

„Sprinter și Vito ne reprezintă
cu succes în segmentele de
autovehicule comerciale de
dimensiuni mari și mijlocii. Iar noul
Citan, din segmentul vehiculelor
comerciale de dimensiuni mici, ne
va completa portofoliul. 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 ADN-ul
specific Mercedes-Benz. În același
timp, Citan este și ultimul proiect
de autovehicule noi pentru clienții
comerciali de la Mercedes-Benz
Vans care utilizează un motor cu
ardere internă. Toate autovehiculele
viitoare vor fi disponibile exclusiv
cu o unitate electrică. Un pas logic
al acestei electrificări consistente
este, astfel, noul eCitan.”

Noul Citan poate fi echipat opțional
cu sistemul de infotainment operat
intuitiv și autodidact, MBUX (Mercedes-Benz User Experience). În plus,
este pregătit să utilizeze mai multe
servicii digitale de la Mercedes me
connect. Utilizatorii vor fi întotdeauna
conectați cu autovehiculul, indiferent
de locul în care se află, iar informațiile
importante și funcțiile utile le sunt
întotdeauna disponibile atât la bord,
cât și în afara autovehiculului. Punctele forte ale sistemului includ conceptul intuitiv de operare, folosind butoanele touchscreen sau Touch Control-ul
de pe volan, integrarea smartphoneului folosind Apple CarPlay și Android
Auto, sistemul hands-free prin conexiune Bluetooth și radio digital (DAB
și DAB+).

Disponibilitate și preț
Noul Citan poate fi comandat de
la jumătatea lunii septembrie 2021,
cu un preț de pornire estimat la mai
puțin de 23.800 de euro (preț de listă
din Germania, cu 19% TVA). Astfel, se
anticipează că prețul net de listă al
modelului de bază va începe de la
mai puțin de 20.000 de euro.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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CNAIR a primit primele
45 de vehicule
multifuncționale Unimog
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere
(CNAIR) a primit prima tranșă de 45 de vehicule multifuncționale
Mercedes-Benz Unimog U423, alocate anului 2021,
din cele 135 cumpărate prin licitație.

P

rocedura publică de achiziție,
derulată anul trecut, care a avut drept câștigătoare companiile Mercedes-Benz Trucks & Buses
România și CTE Solution-Utilaje Specializate, prevede livrarea vehiculelor
în trei tranșe, până la finalul anului 2023.
Această cea mai nouă generație
de vehicule Unimog va fi folosită de
către CNAIR la nivel național, pentru
deszăpezire și lucrări de întreținere a
drumurilor.

Extrem de versatil
Cu un concept constructiv unic,
Unimog este un vehicul multifuncțional
compact, ușor de manevrat, ce se remarcă printr-o vizibilitate deosebită
din postul de conducere asupra căii
de rulare și echipamentelor atașate
acestuia. Multitudinea de echipamente
dedicate ce se pot atașa acestui vehicul și ușurința interschimbării lor face
ca Unimog să fie un vehicul foarte versatil, cu o eficiență crescută, prin folosirea lui 365 de zile pe an.
Vehiculul multifuncțional este echipat cu atașamente destinate lucrărilor
de întreținere de vară: braț de lucru
multifuncțional Mulag MFK500, cap
cositor vegetație Mulag TMK1200, cap
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cositor vegetație grosieră (până la 60
mm) Mulag GMK1200, cap tăietor de
crengi Mulag AWS2200, perie frontală
Schmidt VKS26. Pentru deszăpezire,
sunt atașate lama de zăpadă Schmidt
Cirron SL27 și răspânditorul de material antiderapant Schmidt B30.

Tracțiune integrală
permanentă
Unimog se remarcă prin tracțiunea
integrală permanentă, garda la sol
impresionantă și suspensia cu arcuri
elicoidale, ce oferă performanțe remarcabile atât în afara drumurilor consolidate, cât și pe șosea.
Valeriu Zaharia, CEO MercedesBenz Trucks & Buses România: „Există multe vehicule de legendă, însă
cele mai multe dintre ele sunt deja
acoperite de praful istoriei. Nu este
cazul Mercedes-Benz Unimog. Lansat
în vremuri dificile, imediat după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial,
indestructibilul Unimog a devenit una
dintre legendele vii din industria auto.
De aceea, cu atât mai mult ne bucurăm că autorități din România optează
pentru acest vehicul, vârf de lance al
gamei Mercedes-Benz Special Trucks.
În plus, anul 2021 reprezintă, pentru

Daimler Truck AG, celebrarea a 75 de
ani de existență a modelului Unimog
și suntem mândri că, în România,
marcăm acest moment prin demararea unui proiect de anvergură națională”.
Andrei Dumitra, director general
CTE Solution - Utilaje Specializate:
„Multitudinea și varietatea echipamentelor denotă gradul ridicat de multifuncționalitate a acestui model de camion.
Suntem convinși că reprezentanțele
locale ale CNAIR vor profita de capacitățile deosebite ale acestor vehicule
versatile și le vor pune la treabă, în
beneficiul comunităților”.

Garanție extinsă
și operatori instruiți
Toate vehiculele și echipamentele
beneficiază de garanție extinsă pentru
trei ani. În plus, în calitate de furnizori
de servicii integrate, Mercedes-Benz
Trucks & Buses și CTE Solution au
asigurat instruirea operatorilor, pentru
exploatarea optimă a vehiculelor și
echipamentelor și reducerea costurilor
de operare.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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ACTUALITATE

ANTICORUPȚIE

SINDROMUL HYBRIS
sau BEȚIA PUTERII
fără limită... de viteză
„Vrei să cunoști un om? Învestește-l cu o mare putere!” Aceste
cuvinte, atribuite lui Pittacos din Mytilene, ne trimit cu gândul la
acea persoană din cercul nostru de prieteni, cunoscuți sau colegi,
căreia i s-a schimbat comportamentul, odată ce a ajuns într-o
funcție de conducere sau altă poziție socială, în high-society.

„I

s-a urcat șefia la cap!” Îl recunoaștem cu toții: cel care se
crede cel mai puternic, atotștiutor, frumos, cel mai deștept, cel de
neînlocuit, cel mai cel, cea mai cea...
și lista poate continua. Este cel care
crede că deține o superputere, fără a
realiza că nu o poate controla și care,
din păcate, pe termen lung, poate crea
dependență. Sau poate predispune la
un anume comportament, bazat pe
totală lipsă de empatie, lipsă de respect, sau o anume agresivitate și aroganță în relațiile cu cei din jur.
Specialiștii au denumit această
alterare a comportamentului „Sindromul Hybris” (hybris – în limba greacă,
„lipsa de măsură”, identificat încă de
pe vremea grecilor, dar teoretizat pentru prima dată de către David Owen,
medic și ministru al muncii în guvernul
britanic condus de James Callaghan,
în anii 1970). Există un fel de fascinație alimentată de un fel de autosuficiență, cel atins de acest sindrom
fiind convins că este nemuritor, invincibil și infailibil, atâta timp cât deține
puterea. În Grecia Antică, atunci când
o persoană cu funcție înaltă manifesta
simptome tipice pentru un om îmbătat
de putere, un sclav îi șoptea „Memento mori” (memento mori – în limba latină, „Nu uita că vei muri”), tocmai pentru a o trezi la realitate.

Teribilism, în trafic
Astfel de persoane care manifestă
această formă de beție a puterii fără
limite le întâlnim, zilnic, în trafic. Nivelul
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Mariana
Răducu

Conform opiniei specialiștilor,
excesul de putere poate duce la incompetență sau poate fi un teren
propice pentru săvârșirea unor fapte
de corupție, având în vedere că cei
aflați în funcție (sau în spatele volanului) manifestă un „comportament
abuziv” în relațiile cu ceilalți (sau în
trafic), bazat pe o falsă invincibilitate
– „mie nu mi se poate întâmpla
nimic”, ca în exemplele următoare:
• Un polițist a refuzat 2.000 de
lei mită dată de un conducător auto

de adrenalină crește odată cu acul
vitezometrului, iar cel din spatele volanului se crede „stăpânul șoselelor”
sau, mai grav, consideră un privilegiu
acest drept de a conduce fără să țină
cont de regulile de circulație sau de
conduită la volan, convins că nu va fi
depistat niciodată.
Un prim pas pentru a trata acest
sindrom ar fi „sancționarea” acordată, pe de o parte, de cei afectați de
comportamentul celor atinși de sindromul „Hybris”, iar pe de altă parte,
de cei care au aceste atribuții de a
sancționa „teribilismul” și nerespectarea regulilor de circulație pe drumurile publice și, cel mai important, de a
„corecta” aceste derapaje de comportamente prin sesizarea la call-center-ul anticorupție 0800.806.806 a oricăror tentative de mituire din partea
celor care încearcă să facă „abuz” de
acea putere iluzorie.

La data de 29.06.2021, polițiștii anticorupție ai Direcției Generale Anticorupție-Serviciul Județean Anticorupție
Vrancea, în urma unei sesizări a unui
agent de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Vrancea-Secția 2 Poliție Rurală Gugești,
sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă
Tribunalul Vrancea, au prins în flagrant
o persoană, fără calitate specială, după
ce a remis suma de 2.000 de lei, pentru
a nu fi dispuse măsurile legale, în
cadrul unui dosar penal în care era
cercetată pentru săvârșirea infracțiunii
de „conducere a unui autovehicul
pe drumurile publice având permisul
de conducere suspendat”.
Totodată, polițiștii anticorupție au
fost delegați să efectueze și acte de
urmărire penală, pentru probarea activității infracționale desfășurată în
cauză.
În fapt, la data de 28.06.2021, agentul de poliție l-a depistat pe cel în
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Polițiștii anticorupție din cadrul
Direcției Generale Anticorupție-Serviciul Județean Anticorupție Teleorman,
sub coordonarea procurorului de caz
din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman, au prins în flagrant, la data de 2 iunie a.c., două
persoane care au oferit unui polițist
suma de 2.000 de lei, pentru a nu lua
măsurile legale ce se impuneau în
urma constatării unor abateri la regimul circulației.
În fapt, un agent de poliție din
cadrul Inspectoratului de Poliție al
Județului Teleorman-Serviciul Rutier
a sesizat Direcția Generală Anticorupție-Serviciul Județean Anticorupție
Teleorman cu privire la faptul că o
persoană, pe care a depistat-o conducând un autovehicul cu viteză peste limita legală și neclarități privind
dreptul de a conduce, i-a oferit suma
de 2.000 de lei, pentru a nu-și îndeplini
atribuțiile de serviciu, respectiv pentru
a nu întocmi actele de constatare ce
se impuneau, în cauză. În autoturism
se afla și concubina acestuia, împreună cu care a încercat să îl mituiască
pe polițist.
După constatarea în flagrant a
infracțiunii, față de cele două persoane
s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, fiind luată măsura pre-

Există o limită în toate: limita bunului-simț, limita de viteză etc. Asigurați-vă, atunci când plecați la drum,
că toate aceste limite nu vor fi depășite, excepție făcând doar limita propriei valori și a propriei competențe.

Astfel, veți dobândi o putere fără
limite: puterea de a decide ce e mai
bine pentru siguranța proprie și a celor
din jur.
Mariana RĂDUCU
comisar-șef de poliție
Direcția Generală Anticorupție
Serviciul Prevenire

PUBLICITATE

• Două persoane au fost reținute,
după ce au încercat să mituiască
un polițist cu suma de 2.000 de lei

ventivă a reținerii pentru o perioadă de
24 de ore.

ACTUALITATE

cauză în timp ce conducea un autovehicul având permisul de conducere suspendat. Acesta a încercat
să-i ofere polițistului o sumă de bani
pentru a-l scăpa de răspunderea legală.
Ca urmare a acțiunii de prindere
în flagrant, procurorul a întocmit conducătorului auto dosar penal, pentru
cercetări privind săvârșirea infracțiunii
de dare de mită.
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ACTUALITATE

Cursuri FIATA,
în România
Uniunea Societăților de Expediții din România (USER) organizează,
prin intermediul Centrului său de Pregătire și Perfecționare
în Expediții (CPPE), cursuri în domeniul expedițiilor de mărfuri,
respectând standardele Federației Internaționale a Asociațiilor
de Expeditori de Mărfuri (FIATA).

C

onținutul cursurilor și modul
lor de predare sunt validate
de către FIATA, USER fiind
singura asociație din România care
este acreditată pentru a le susține,
după ce a obținut Certificatul de revalidare.
Cursurile se desfășoară online,
fiind structurate pe module ce acoperă
toată paleta de activități din industria
expedițiilor. Fiecare modul este pregătit și prezentat de câte un lector cu
experiență în domeniu.

9 luni pentru
14 module
Având în vedere complexitatea domeniului predat, cursurile sunt intensive, durata lor fiind de nouă luni (11
octombrie 2021-8 iulie 2022).
Actualele Standarde FIATA structurează cursurile în 14 module:
1) Introducere în expedițiile de
mărfuri
2) Transport maritim
3) Containere maritime
4) Transport multimodal
5) Transport aerian
6) Transport rutier
7) Transport feroviar
8) Transport fluvial
9) Proceduri vamale
10) Logistică

11) Asigurări
12) Transport mărfuri periculoase
13) Siguranță și securitate
14) Tehnologii informatice și de comunicare în expediții.

Mod de desfășurare
USER pune la dispoziția cursantului, prin intermediul platformei Google
Classroom, suportul de curs și orice
alte materiale necesare, cu șapte zile
înainte de data începerii modulului.
Cursantul va fi anunțat prin e-mail
despre postarea materialelor pe
Google Classroom și i se va aloca o
parolă de acces la platformă. Va efec-

La finalul cursului, cursantul ar trebui:
• să aibă o bază solidă în cerințele operaționale pentru transportul de marfă
rutier, feroviar, naval și aerian, precum și pentru serviciile accesorii
• să stăpânească legislația în domeniu
• să cunoască responsabilitățile contractuale în comerțul internațional, inclusiv
formarea completă privind Incoterms 2020
• să aibă cunoștințe despre procesul de vămuire, inclusiv clasificarea mărfurilor
și calculul taxelor și TVA
• să dețină experiență practică cu documentația utilizată în domeniul expedițiilor
de mărfuri
• să înțeleagă cerințele și responsabilitățile de asigurare pentru expeditori
• să aibă noțiunile și cerințele necesare pentru transportul mărfurilor periculoase
pentru toate modurile de transport
• să înțeleagă ofertele transportatorilor și să aibă capacitatea de a da clienților
cotații corecte pentru toate modurile de transport
• să cunoască tot procesul expediției de mărfuri, de la un capăt la altul.
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tua, timp de 7 zile, studiu individual pe
baza materialelor primite. După
această perioadă de studiu, lectorul
prezintă, online, sinteza materialului
de curs, prin platforma Google Meet,
la care cursantul va primi o parolă de
acces, în condițiile în care sesiunea
online va fi înregistrată. Ulterior, cursantul continuă studiul individual și
formulează întrebări pe care le postează în platforma Google Classroom,
pe baza cărora se va desfășura încă
o sesiune online, în care lectorul va
răspunde și va explica problemele
puse în discuție de cursanți.

Examenul și diploma
Este momentul în care cursantul
va primi, pe platforma Google Classroom, studii de caz, pe care trebuie
să le rezolve. La încheierea fiecărui
modul, cursanții vor susține un test
de evaluare, constând într-un test grilă
și rezolvarea unor studii de caz.
Odată promovat examenul, vor
putea fi înmânate Diploma FIATA în
Expediții (recunoscută pe plan internațional) și Diploma USER de competență profesională în domeniul expedițiilor de mărfuri.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro
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Istoria
logistică
a unei
expoziții
istorice

ȘTIRI

SCHIMBURILE COMERCIALE
ROMÂNO-GERMANE, PE TREND ASCENDENT
AHK România anunță cele mai
recente cifre privind
schimburile comerciale dintre
Germania și România, în prima
jumătate a anului. Astfel,
conform celor mai recente
date comunicate de Biroul
Federal de Statistică
(Destatis), volumul
schimburilor comerciale dintre
Germania și România s-a
redresat semnificativ, în prima
jumătate a anului 2021,
comparativ cu aceeași
perioadă a anului trecut.
Exporturile către România
s-au ridicat la 9 mld. EUR, în
creștere cu peste 24% față de
aceeași perioadă a anului
trecut, în timp ce importurile
au crescut la 7,4 mld. EUR
(+17,2%). Cu un volum al
schimburilor comerciale de
16,4 mld. EUR (+20,5%) în
primele șase luni ale anului,
România ocupă locul 20 în
topul partenerilor comerciali
ai Germaniei, în perioada
menționată. „Acesta este un

CTP ACHIZIȚIONEAZĂ
NOI SPAȚII INDUSTRIALE
PENTRU EXTINDERE
CTP achiziționează peste 110.000
mp de spații industriale de la
compania Zacaria Industrial și își
extinde și diversifică portofoliul de
pe piața din România. S-au
achiziționat aproximativ 112.000
mp de spații industriale,
reprezentând parcuri logistice
în patru orașe din România și
marcând direcția strategică a
grupului de a-și face simțită
prezența în orașe noi, precum
Craiova, și a-și întări prezența în
orașe precum Sibiu, Arad și
Oradea. Astfel, CTP se apropie de
obiectivul pentru anul 2021, acela
de a deține 2.000.000 mp de
depozite, pe piața locală. „Suntem
fideli strategiei noastre de a ne
dezvolta regional în Transilvania,
iar această achiziție adaugă piese
importante în portofoliul nostru
regional. Le urăm bun venit tuturor
clienților noi care intră, în acest fel,
în marea familie CTP și ne
bucurăm că punem pe harta
noastră în România un oraș
precum Craiova.”, a declarat Ana
Dumitrache, country manager
CTP România.
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Sebastian
Metz

semn clar de redresare, având
în vedere că cifrele semestriale
au atins nivelul de dinaintea
crizei. Dacă ne uităm la
dinamica comerțului bilateral
și la atmosfera pozitivă privind
afacerile din cadrul
companiilor germane din
România, ne așteptăm ca,
până la sfârșitul anului 2021,
cifrele să crească chiar peste
nivelul celor din 2019 (cca. 32
mld. EUR)”, declară Sebastian
Metz, director general și
membru în Consiliul Director
al AHK România.

CONSTANȚA-CURTICI ÎN
7-12 ZILE, CU MARFARUL
Viteza medie a trenurilor de marfă
este de 16 km/h, în România, iar
distanța de la Constanța la Curtici
se parcurge între 7 și 12 zile, în
funcție de cantitatea transportată,
arată concluziile unui studiu al
Consiliul Național de
Supraveghere din Domeniul
Feroviar (CNSDF), din cadrul
Consiliului Concurenței. Ponderea
transportului feroviar de marfă din
România, în total moduri de
transport, a fost de 12%, în timp
ce transportul rutier a deținut o
pondere de 68%. În 2020, traficul
feroviar de marfă s-a diminuat cu
6,6%, iar numărul trenurilor de
marfă puse în circulație a scăzut
cu 15,4%, față de anul anterior. În
același timp, cantitatea de marfă
transportată cu trenul, exprimată
în tone nete-km, s-a diminuat cu
14,7%, iar veniturile OTF de marfă
au înregistrat o scădere de 13,7%.

PALL-EX ARE UN NOU
GENERAL MANAGER
Din 1 septembrie, Șerban Oarză
a preluat poziția de general

manager Pall-Ex România, unul
dintre liderii pieței de transport și
distribuție expres de mărfuri
paletizate. Acesta are o experiență
de peste 15 ani în managementul
executiv, timp în care s-a aflat la
conducerea activităților mai multor
companii de import și distribuție
din România. „Mă bucur să mă
alătur echipei Pall-Ex într-un
moment atât de important pentru
companie, și anume anul în care
s-au împlinit 10 de ani de
activitate. Îmi propun să fructific
experiența mea din domeniul
automatizării și digitizării
proceselor de business, pentru
a eficientiza și mai mult fluxul de
distribuției al Pall-Ex România și,
împreună, să atingem noi praguri
de performanță,” a declarat
Șerban Oarză. „Îmi exprim
încrederea că Șerban, ca lider
energic și entuziast, va continua,
alături de echipa Pall-Ex, misiunea
de consolidare a statutului de lider
de piață, atât în calitate, cât și în
volum. Pasiunea sa pentru
excelență și munca în echipă sunt
valorile pe care le avem în comun
și care conturează totodată
premisa realizării obiectivelor
viitoare ale companiei,” a spus
Danor Ionescu, CEO Pall-Ex
România.

INS: DEFICIT
COMERCIAL
DE 12,8 MILIARDE
DE EURO
În primele șapte luni ale anului,
deficitul balanței comerciale a
României a crescut, ajungând la
valoarea de 12.864 de milioane
de euro, a anunțat INS.
În primele 7 luni ale lui 2021,
exporturile FOB au însumat
42.511,3 milioane de euro,
iar importurile CIF au însumat
55.375,7 milioane de euro.
Exporturile au crescut cu 24,5%,
iar importurile cu 25,4%,
comparativ cu aceeași perioadă
a anului trecut. Deficitul balanței
comerciale (FOB/CIF) în perioada
menționată a fost de 12.864,4
milioane de euro, mai mare cu
2.858,3 milioane de euro decât cel
înregistrat în perioada similară din
2020. Ponderi importante în
structura exporturilor și
importurilor sunt deținute de
grupele de produse: mașini și
echipamente de transport (47,5%
la export și 36,4% la import) și alte
produse manufacturate (30,5% la
export și 30,2% la import).
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Istoria logistică
a unei expoziții
istorice
Sub coordonarea Muzeului Național de Istorie a României, are loc,
începând cu data de 30 septembrie, la Muzeul Național de Arheologie
din Madrid, expoziția-eveniment „Tezaure arheologice din România.
Rădăcini dacice și romane”. 835 de exponate, de la 39 de muzee
din România. Cele mai importante piese din patrimoniul național...
o călătorie în timp și spațiu. Dar ce înseamnă efortul logistic pentru
o expoziție de o asemenea anvergură?

O

rganizat cu ocazia împlinirii
a 140 de ani de relații diplomatice între România și Spania, „demersul expozițional este prima
prezență de acest tip în spațiul cultural
al Regatului Spaniei și este structurat
cronologic în șase teme generice, acoperind fenomenele de civilizație specifice, începând cu finalului primei epoci
a fierului și conexiunile cu lumea scitică, trecând apoi prin civilizația La Tène
pe teritoriul României, prin istoria provinciilor romane Dacia și Moesia Inferior și a spațiului ce nu a fost înglobat
în Imperiul Roman, pentru a conduce
apoi vizitatorul în perioada secolelor
IV-VII A.D., esențială pentru transformarea continentului european”, conform comunicatului MNIR.

Oana Ilie, comisar pentru
transport și logistică al
expoziției de la Madrid:
„Unul dintre cele mai complicate exemple din
punct de vedere logistic a fost participarea
noastră la Festivalul Internațional de Arte
Europalia, din 2019, în Belgia, cu două
expoziții în paralel. Norocul nostru a fost că
am avut o săptămână decalaj între cele două
expoziții. Piesele au fost colectate în același
timp și au sosit «amestecate», iar dificultățile
au început din momentul în care a trebuit să le repartizăm pe două categorii.
Deși distanța dintre cele două orașe belgiene în care am avut expozițiile era
de doar 20 km, nu ar fi fost foarte simplu să transportăm exponate de la una
la alta, în cazul în care le-am fi încurcat între noi. 2019 a fost un an aglomerat,
pentru noi. În primăvară, am avut Sezonul Cultural România-Franța, în cadrul
căruia am avut o expoziție de broderie la Luvru și o expoziție la Reims, pe
tema regalității. Din octombrie, am participat la Europalia, iar, pe parcursul
anului, am mai avut încă două expoziții mai mici, în Portugalia și în China.”

Muzeul Național
de Istorie a
României,
București
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„Dintre piesele de valoare excepțională ce vor fi expuse în cadrul expoziției, un loc important îl ocupă descoperirile getice timpurii și din perioada
clasică a civilizației dacice, începând
cu coiful de aur de la Coțofenești,
căruia i se vor adăuga tezaurele getice
de la Stâncești, Agighiol, Peretu,
Bunești, tezaurele dacice de brățări
de la Sarmizegetusa Regia, tezaurele
de argint de la Sâncrăieni, BucureștiHerăstrău, Coada Malului, Lupu, dar
și unele tezaure de podoabe de argint
recuperate de statul român, în ultimii
ani.

Între descoperirile de epocă romană, amintim tablele cu legile municipale de la Troesmis, tăblițele de lemn
cerate descoperite în minele de aur de
la Alburnus Maior, monede emise de
Expoziția „Tezaure arheologice
din România. Rădăcini dacice și
romane” va putea fi vizitată până
la sfârșitul lunii ianuarie 2022. În
timpul cât aceasta va fi deschisă,
Muzeul Național de Istorie
a României, va organiza o serie
de manifestări culturale specifice
legate de istoria României.

împăratul Traian cu reprezentarea
podului de la Drobeta, a Columnei de
la Roma, a victoriei asupra Daciei cu
legenda Dacia capta, echipament
dacic și roman din timpul războaielor
(săbii dacice, gladius, pumnale, primul
coif de tip Weisenau, umbo de scut,
piese de harnașament, etc.).
Un loc special îl va ocupa capodopera sculpturii antice universale, Șarpele Glykon, din patrimoniul Muzeului
de Istorie Națională și Arheologie Constanța, precum și o excepțională sculptură în chihlimbar din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României, cu
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Muzeul de Istorie
Națională și
Arheologie Constanța
– Șarpele Glykon

„Au fost încărcate, în medie,
exponate de la 3 muzee pe zi.
Pentru mai multă eficiență,
am elaborat trasee cu muzeele
care se aflau în aceeași zonă,
iar vehiculele au colectat
piesele în circuit de la mai
multe locații.

reprezentarea lui Eros, descoperită la
Alburnus Maior, ambele prezentate pentru prima oară în străinătate.
Antichitatea târzie a secolelor IVVI d. C., ca și epoca marilor migrații
sunt ilustrate de tezaurele de la Pietroasele, Apahida, Florești-Polus,
Turda, Izvoarele, Histria, Coșovenii
de Jos și Priseaca”, precizează MNIR.

Un an de pregătire
și eforturi
„Aceasta este prima dată când Șarpele Glykon iese nu numai din țară, ci
și din muzeul care îl găzduiește, de la
descoperirea lui”, ne-a povestit Oana
Ilie, comisar pe transport și logistică al
expoziției de la Madrid. „Expoziția reunește 835 de piese, provenind de la 39
de muzee din România, cu o masă totală de aproape 4 t, cu ambalaje cu tot,
ca volum echivalând cu încărcătura a
4 camioane. Iar aceasta a presupus un
efort logistic, mai ales din partea noastră, a Muzeului Național de Istorie a
României, în calitate de coordonatori”,
a precizat reprezentanta MNIR, derulând, pentru ZIUA CARGO, „filmul” logistic al organizării unei astfel de expoziții.
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A fost nevoie de contracte în 3 versiuni
(română, spaniolă, engleză), 38 de
contracte cu muzeele participante, fișe
de obiect, fișe de conservare, asigurări... Toate în original, copii conforme
și în scan, ceea ce a presupus o multitudine de semnături, ștampile și aprobări, în acest domeniu digitalizarea
documentelor înaintând într-un ritm
nu tocmai favorabil.
Apoi, a urmat colectarea efectivă
a pieselor de la cele 38 de muzee din
toată țara, operațiune care a durat o
lună de zile, transporturile realizându-se pe cale rutieră.

„Discuțiile între noi și partenerul
spaniol au început în vara anului 2020.
Din cauza pandemiei, toate discuțiile
au avut loc pe Zoom. Mi-au trimis planurile cu spațiile, am ales împreună
tema și am demarat alegerea pieselor.
A urmat realizarea documentației necesare, poate cea mai laborioasă și
mai consumatoare de timp etapă a
pregătirii unui astfel de eveniment”,
spune Oana Ilie. Iar pandemia nu a
facilitat deloc demersurile necesare.

Cel mai lung traseu, în Transilvania, a necesitat o săptămână, cu două
camioane, dintre care primul s-a întors
încărcat după 3-4 zile. Pentru protecția
pieselor în timpul transportului, se folosesc ambalaje standard, dar pentru
piesele agabaritice sunt comandate
cutii speciale, în funcție de dimensiunile piesei respective. De asemenea,
se folosesc materiale de protecție, în
interiorul ambalajelor”, spune reprezentanta MNIR.
Exponatele au fost reunite și pregătite de plecare la sediul Muzeului
Național din București, apoi au fost
transportate la aeroportul Otopeni, de
unde au pornit către Spania la bordul
unui avion militar Hercules C-130, însoțite de 4 reprezentanți ai MNIR. Pe
parcursul tuturor etapelor desfășurate
pe teritoriul României, protecția pieselor a fost asigurată de către Jandarmeria Română, cu care MNIR are contract, toate transporturile realizându-se
sub escortă.
După ambalare, înainte de închiderea cutiilor, SRI controlează conforMuzeul Național de Istorie a
României – Brățări dacice
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mitatea conținutului acestora cu documentația existentă, se întocmesc
documentele vamale și de expediție
necesare, apoi ambalajele sunt sigilate și gata de drum.
La aterizare, în Spania, piesele au
fost preluate de către poliție, care le-a
escortat la muzeu, unde au fost depozitate și lăsate cel puțin o zi să se
aclimatizeze.
Fiecare piesă este inspectată
atent, în fiecare etapă, pentru a se
asigura că nu au existat avarii sau
probleme.

Cerințe
pentru transport
Comisarul pentru transport și logistică precizează că, pentru a asigura
transportul pieselor de patrimoniu, se
realizează licitații deschise, pe baza
unui caiet de sarcini care cuprinde cerințe speciale.
„În prezent, lucrăm în mod obișnuit
cu trei firme de transport, una pe intern
și două pe extern. La nivel internațional,
există un registru al transportatorilor agreați pentru transportul obiectelor de

Normele de conservare și restaurare a bunurilor
culturale mobile (extras din Normele din 18
decembrie 2003, aprobate prin Hotărârea 1546 /
18 decembrie 2003):
„Art. 3
Valorificarea expozițională, temporară sau permanentă, a bunurilor care fac
parte din patrimoniul cultural național mobil se face numai în spații
corespunzătoare. (...)
Art. 4
Se consideră corespunzător spațiul care îndeplinește următoarele condiții:
a) este salubru;
b) are stabilitate microclimatică:
• umiditatea relativă, denumita în continuare U.R., trebuie să fie cuprinsă în
general între 50-65%. Pentru obiecte foarte sensibile, pentru care din
anamneză se cunoaște că și-au creat un echilibru la alte valori ale U.R.,
se vor crea condiții în consecință (eventual locale);
• temperatura nu trebuie să depășească 22 °C, urmărindu-se permanent
corelarea acesteia cu U.R.;
c) pentru un spațiu nou construit, renovat sau restaurat, trebuie sa treacă cel
puțin 3-6 luni de la terminarea lucrărilor, timp necesar pentru asigurarea
stabilizării microclimatului interior;
d) nivelul iluminării bunurilor de natura organică, reglat în funcție de gradul
lor de sensibilitate la degradarea foto-chimică, să nu depășească nivelul
maxim admis de lucși x ore anual. În general se recomanda următoarele valori
ale iluminării: 50-80 lucși pentru cărți, documente, miniaturi, acuarele, grafică,
textile, lemn pictat, os, fildeș, specimene de istorie naturală, 150-200 lucși
pentru picturi și obiecte din lemn, iar componenta UV emisă de sursele de
iluminat nu trebuie să depășească 75 W/lm (microwatt/lumen);
e) este lipsit de noxe provenite din pulberi sau gaze nocive;
f) instalațiile de iluminat, încălzire, apă și canal sunt în buna stare, au fost
temeinic verificate și funcționează în mod corespunzător;
g) asigură securitatea bunurilor expuse;
h) îndeplinește totalitatea condițiilor impuse de reglementările în vigoare
privind prevenirea și combaterea incendiilor.”

De exemplu, vehiculele trebuie
să aibă caroserie metalică (nu
prelată), să fie izolate, să aibă
microclimat (temperatură
controlată), trebuie să fie
dotate cu sisteme de ancorare.
Temperatura optimă la care se
transportă piesele este de
20-21 °C.
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patrimoniu, pe care îl consultăm la nevoie”, spune Oana Ilie. „Unele dintre
aceste companii au și filiale în România
și lucrăm cu ele pentru proiectele externe. Dar, pe intern, fiind filiale, nu au foarte
mulți oameni și nu ar putea să ne asigure
logistica de care avem nevoie. Este loc
pe piață, suntem deschiși oricărei colaborări, dar transportatorii trebuie să aibă
în vedere faptul că noi cerem experiență
anterioară, iar idealul ar fi să pornească
la drum cu proiecte mai mici din domeniu, alături de alți beneficiari.”
Firmele care transportă obiecte de
patrimoniu trebuie să îndeplinească
niște standarde speciale.

Muzeul Național de
Istorie a României
– Tezaurul de la
Peretu

Cele mai sensibile piese sunt, în
general, cele organice, textile, hârtie, pe
care le afectează și lumina, și căldura,
și umiditatea. Condiții speciale trebuie
îndeplinite nu numai în timpul transportului, ci, bineînțeles, și în timpul depozitării și al expunerii. Firmele trebuie să
aibă cel puțin un specialist „conservator”,
care să știe cum să ambaleze, să manipuleze și să așeze piesele, multe dintre
ele fiind agabaritice.
„Acest caz este mai simplu, transportul realizându-se cu o aeronavă militară. Dar am avut situații în care a trebuit
să angajăm o firmă particulară, care să
se ocupe și de transportul aerian, să închirieze/subcontracteze o aeronavă corespunzătoare etc. La prima licitație pe
care am organizat-o, din punctul de vedere al experienței anterioare, am avut
o firmă românească înscrisă care transportase anterior... un delfin viu”, ne-a
povestit specialista MNIR, adăugând
că, pentru o altă expoziție, organizată
în China, piesele agabaritice transportate au necesitat utilizarea un Boeing
747, pe care transportatorul l-a subcontractat de undeva din străinătate.
Astfel, deși, poate noi, cei care ne
bucurăm de exponatele dintr-un muzeu, mai aproape sau mai departe de
casă, nu ne gândim întotdeauna la
calea pe care acestea o parcurg, nu
numai pe meandrele istoriei, cât și pe
cele ale concretului, trebuie să recunoaștem experiența specialiștilor de la
MNIR, ca și, de altfel, a celor de la toate muzeele lumii, care face toate aceste experiențe posibile pentru noi.
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

foto exponate și ambalaje:
Marius AMARIE
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Cine urmează?
Este foarte posibil ca persoana aceea retrasă și comună care
lucrează concentrată pe laptop într-un colț de cafenea din Lagos,
Londra sau Lisabona să fie tocmai pe punctul de a îngenunchea
o corporație globală și de a cere milioane de dolari răscumpărare...
Asta e lumea cyber-crimei.

E

ste posibil să nu știe nimeni
care-s autorii acestor infracțiuni. Să nu înțeleagă de ce li
se plătesc asemenea sume. De ce,
uneori, corporațiile angajează hackeri
proprii pentru a recupera datele de la
cei care le-au furat, fapt care poate fi
la fel de periculos. Ceea ce se știe cu
siguranță este faptul că persoanele
din spatele acestor atacuri sunt mai
ocupate ca niciodată. Asigurătorul TT
Club, citat într-un articol din numărul
din august al buletinului informativ
Vigilant, trage un semnal de alarmă,
în acest context.
„Fiți alerți și așteptați-vă la un
atac; nu e vorba de dacă,
ci de când.”
De aceeași părere este și Agenția
Europeană pentru Cybersecuritate
(ENISA), al cărei studiu „Peisajul amenințărilor în atacurile asupra supply
chainului”, care a studiat 24 de astfel
de incidente, în perioada ianuarie
2020-iulie 2021, prevede o creștere
de patru ori a atacurilor software asupra supply chainurilor, anul acesta.
Concluzia este foarte clară și sinceră: un nivel bun de securitate nu
mai este de ajuns, deoarece atacatorii
și-au îndreptat atenția către furnizori,
cu impact asupra timpului de nefuncționare a sistemelor, cu pierderi financiare și daune de imagine. ENISA a
descoperit că 66% dintre atacuri se
concentrează pe furnizori, ceea ce
poate compromite întregul lanț de
aprovizionare. În 62% dintre cazuri,
tehnica folosită a fost malware.

De ce nu este
suficient un nivel bun
de securitate?
Compuse din atacuri asupra unuia
sau mai multor furnizori, urmate de
un atac asupra țintei finale (clientul
final), atacurile asupra supply chainurilor pot necesita luni întregi. „În multe
cazuri, un astfel de atac poate rămâne
nedetectat pentru mult timp. Atacurile
cibernetice asupra supply chainurilor
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Tehnici de atac utilizate pentru compromiterea
unui supply chain
Infectare cu malware: de ex. spyware, pentru a fura acreditările angajaților
Inginerie socială: de ex. phishing, aplicații false, Wi-Fi fals, convingerea
furnizorului să facă un anumit lucru
Atac cu forță brută: ghicirea unor parole sau coduri de conectare web
Exploatarea vulnerabilităților software: de ex. a profita de o problemă de
configurare
Atac fizic sau modificare: de ex. modificarea hardware-ului, intruziune fizică
Informații open source: căutare online, chei API, nume de utilizator
Contrafacere: de ex. imitare USB în scopuri infracționale

sunt de obicei țintite, complexe și costisitoare, atacatorii planificându-le atent, în avans”, se arată în studiul
ENISA.
Organizațiile pot fi vulnerabile la
atacuri asupra supply chainului chiar
dacă propriile sisteme de apărare sunt
bune, tocmai din cauza infiltrării atacatorilor în organizație prin intermediul
furnizorilor. Pentru a compromite clienții vizați, atacatorii se focalizează pe
codurile furnizorilor în 66% dintre
cazurile raportate, ceea ce subliniază
necesitatea ca organizațiile să își concentreze eforturile pe validarea codurilor și software-ului terțelor părți, pentru a fi sigure că acestea nu au fost
manipulate. În 58% dintre cazurile
analizate, au fost țintite datele clienților, inclusiv informații de identificare
personală și proprietate intelectuală.
În 66% dintre cazuri, furnizorii n-au
avut idee cum anume au fost compromiși.

Bune practici
și acțiuni coordonate
„Impactul atacurilor asupra furnizorilor poate avea consecințe de mare
anvergură, din cauza interdependenței
și complexității tehnicilor folosite. Dincolo de daunele asupra organizațiilor
afectate și a terțelor părți, există un
motiv de îngrijorare și mai profund,
atunci când „transpiră” informații confidențiale și securitatea națională este
în pericol, sau atunci când ar putea
apărea consecințe geopolitice. În
acest mediu complex pentru supply

chainuri, stabilirea unor bune practici
și implicarea în acțiuni coordonate la
nivelul UE pot susține statele membre
în dezvoltarea unor capabilități similare, pentru a atinge un nivel comun
de securitate.
ENISA oferă un set de recomandări pentru clienți, pentru administrarea securității cibernetice și a relației
cu furnizorii.

Recomandări pentru
abordarea riscurilor
securității
cibernetice
• Identificați și documentați furnizorii de produse și de servicii.
• Definiți criterii de risc pentru
diferitele tipuri de furnizori, cum ar fi
elementele de dependență, software
și puncte vulnerabile.
• Evaluați riscurile din supply chain
în conformitate cu evaluarea impactului asupra continuității afacerii.
• Definiți măsuri de tratare a riscurilor bazate pe bune practici.
• Monitorizați riscurile și amenințările din supply chain, pe baza unor
surse de informare interne și externe
și pe baza monitorizării performanțelor
furnizorilor.
• Instruiți-vă personalul în legătură
cu aceste riscuri.

Pentru gestionarea
relației cu furnizorii
• Administrați relația cu furnizorii pe
parcursul întregii durate de viață a
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Tehnici de atac
Malware
Inginerie socială

• Asigurați-vă că sunt respectate
cerințele de reglementare și legale.
• Definiți procese pentru a administra schimbările la nivelul furnizorilor, cum ar fi de instrumente, tehnologii etc.

Bune practici pentru
managementul
vulnerabilităților,
la nivelul furnizorilor
• Asigurați-vă că infrastructura utilizată pentru proiectarea, dezvoltarea,
producția și livrarea produselor, componentelor și serviciilor urmează bune
practici în domeniul securității cibernetice.
• Implementați procese de dezvoltare, mentenanță și suport al produselor cât mai apropiate de cele comun
acceptate.
• Implementați un proces de inginerie cât mai apropiat de cel comun
acceptat.
• Aveți în vedere aplicarea unor
cerințe tehnice bazate pe categoria
de produse și de riscuri.
• Oferiți Declarații de Conformitate
clienților pentru standardele cunoscute
și asigurați și atestați integritatea și
originea software-ului open source
folosit la nivelul oricărui segment.

FURNIZOR
Active vizate
Software pre-instalat
Software pre-instalat

Exploatarea vulnerabilității
configurației
Informații open source

Coduri, configurație, date
Procese, hardware,
persoane, furnizor
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unui produs sau serviciu, inclusiv prin
proceduri de tratare a produselor sau
componentelor la sfârșitul duratei de
utilizare.
• Clasificați activele și informațiile
care sunt partajate – sau accesibile –
furnizorilor și definiți proceduri relevante pentru accesul acestora.
• Definiți obligații care trebuie îndeplinite de furnizori pentru protecția
activelor organizației, pentru partajarea de informații, drepturi de audit,
pentru continuitatea afacerii, pentru
monitorizarea personalului și pentru
gestionarea incidentelor, din punct de
vedere al responsabilității, obligațiilor
de notificare și procedurilor.
• Definiți cerințe de securitate pentru produsele și serviciile achiziționate.
• Includeți toate aceste obligații și
cerințe în contractele încheiate. Agreați reguli și cerințe pentru subcontractare.
• Monitorizați performanța serviciilor și efectuați audituri de securitate
periodice, pentru a verifica aderența
la cerințele de securitate cibernetică.
Aceasta include administrarea incidentelor, vulnerabilitățile, soluțiile de
moment, cerințele de securitate etc.
• Asigurați-vă că furnizorii nu au
cunoștință de elemente ascunse sau
„backdoors”.

• Definiți obiective de calitate, cum
ar fi numărul de defecte sau vulnerabilități identificabile extern, sau probleme de securitate identificabile extern și
utilizați-le ca instrument de îmbunătățire.
• Păstrați date corecte și actualizate în ceea ce privește originea software-urilor sau componentelor și controalele asupra soft-urilor interne sau
de terță parte, a instrumentelor și a
serviciilor implicate în procesul de dezvoltare a unui software.
• Realizați audituri periodice pentru
a vă asigura că măsurile de mai sus
sunt respectate.
• Monitorizați punctele vulnerabile
din punct de vedere al securității raportate de surse interne sau externe, care
includ componente de terță parte.
• Realizați analize de risc prin utilizarea unui sistem de scoring al vulnerabilităților.
• Implementați politici pentru tratamentul vulnerabilităților identificate, în
funcție de risc.
• Implementați procese de informare a clienților.
• Verificați patch-urile și testați conformitatea cu cerințele operaționale,
de siguranță, legale și de securitate
cibernetică și dacă patch-ul este compatibil cu componente furnizate de
terțe părți.

Concluzia studiului...
Costul atacurilor directe împotriva
organizațiilor bine protejate crește, iar
atacatorii preferă să vizeze supply
chainul, ceea ce asigură o motivație
în plus pentru un impact de scară largă sau chiar și transfrontalier. Acest
transfer de interes a generat un număr
de atacuri asupra supply chainurilor
mai mare decât de obicei. Iar prognoza arată că vor fi de patru ori mai multe
în 2021 decât în 2020. Natura globală
a supply chainurilor existente crește
impactul potențial al acestor atacuri
și extinde suprafața de acțiune a infractorilor.
...în concluzie... Atenție! Mâine poți
fii chiar tu următoarea țintă.
sursa: Vigilant, august
traducerea și adaptarea:
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

CLIENT
Tehnici de atac
Active vizate
Relații de încredere
Date
Compromis drive-by
Date personale,
proprietate intelectuală
Phishing
Software, procese
Malware
Procese, lungime de bandă
Atac fizic sau modificare Finanțe
Contrafacere
Persoane
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PREMIILE ELA

Sărbătoarea excelenței
în supply chain
Ceremonia decernării Premiilor Asociației Europene de Logistică (ELA)
2021 va avea loc pe data de 9 noiembrie, iar evenimentul se va desfășura,
din nou, online. Anul acesta, s-au înscris în competiție 10 proiecte, dintre
care 6 se vor califica în cursa finală pentru „Oscarul logistic” 2021.

J

uriul care decernează Premiile
ELA este un grup internațional
de profesioniști de nivel înalt
din retail, industrie, consultanță, prestări servicii și din domeniul academic
de specialitate.
În după amiaza zilei de 9 noiembrie, 6 proiecte finaliste vor fi prezentate publicului și invitaților speciali.
Premiile ELA asigură prezentări relevante nu numai pentru afaceri, ci și
pentru evoluțiile curente din lume, ceremonia fiind deschisă de către un
invitat important și completată de o
masă rotundă pe cele mai importante
teme ale momentului. Cei 6 finaliști
vor fi anunțați la sfârșitul lunii septembrie.

Cele 10 proiecte
concurente ale
anului 2021
• „Livrări cu emisii zero ale Poștei Austriece” și proiectul „Green
Graz” – Poșta Austriacă.
• „Logistica inovativă a retailului, la dm. Integrativ. Inteligent. Automatizat” – dm-drogerie markt Germania.
Reducerea cheltuielilor logistice
cu peste 7 milioane de euro per an,
a muncii angajaților din magazine cu
peste 50.000 de ore anual, a masei
din pickingul manual cu 50.000 t și a
volumului de transport rutier cu 1,8
milioane km anual.
• „Logistica lanțului de frig pentru vaccinul COVID-19, în Ucraina”
– Farmasoft LLC, Ucraina.

Romeo Dumitru, vicepreședinte
ARILOG, reprezintă România în
juriul competiției internaționale

Dezvoltarea și organizarea soluțiilor logistice pentru vaccinul COVID-19
Pfizer/BioNTech în Ucraina, acoperind
importul, depozitarea centralizată, livrările către centrele regionale și garantarea menținerii lanțului frigorific
de la producător, la beneficiarul final.
• „Superdry Logistics Automation” – Invar Systems, Marea Britanie.
Automatizare flexibilă și scalabilă
pentru comenzi și depozitare.
• „Dezvoltarea unui supply chain
global sustenabil în industria modei” – MANGO (PUNTO FA.), Spania.
Un nou model de supply chain,
mai bine adaptat noilor realități, care
crește eficiența, reduce impactul asupra mediului, în timp ce continuă să
garanteze un nivel optim de servicii
pentru clienți.
• „Piața datelor logistice – începuturile epocii digitale pentru
Migros” – Migros-GenossenschaftsBund, Elveția.
Împărțirea „silozurilor” informaționale pe diferite tipuri de supply chain.
Fiecare participant din supply chain
trebuie să asigure transparența fluxului

de mărfuri. Automatizarea centrelor
de distribuție necesită informații detaliate despre obiectele logistice, cum ar
fi paleți sau cutii. Partenerii vor să știe
ce trebuie să pregătească în producție, iar clienții sunt interesați de urmărirea produselor lor. Piața pentru date
logistice oferă o soluție standardizată
pentru aceste probleme.
• „Schimbarea la față a logisticii
e-comerțului, când un mare retailer
alimentar francez întâlnește cea mai
mare băcănie britanică online” –
O’logistique, Groupe Casino, Franța.
• „Digitalizarea serviciilor logistice ale PCDC prin intermediul unei
platforme de e-servicii” – PCDC SA
Piraeus Consolidation Distribution
Center, Grecia.
Platforma de e-servicii este o platformă neutră și deschisă, un punct
singular de contact și de schimb de
informații între importatori, exportatori,
expeditori, agenți vamali și utilizatori
finali.
• „Servicii de depozitare inteligente pentru suportul și controlul
proceselor intra-logistice și managementul rafturilor” – Quehenberger
Logistics HU & Evotrex, Ungaria.
Soluția oferă un serviciu de tracking și localizare în timp real pentru
mărfuri în depozit, pe baza unor componente hardware IoT. Poziționare cu
o precizie de sub 1 m, care necesită
o infrastructură Wi-Fi minimă.
• „Sistemul COMBO SNAP ca
instrument de scanare și înregistrare automată multi-cod, la una
dintre cele mai mari companii poloneze de curierat” – VITRONIC Machine Vision Polska, Polonia.
Dezvoltarea unui model de soluție
pentru automatizarea sistemului central de sortare prin intermediul a 6 unități COMBO SNAP, care citesc și înregistrează coduri de bare, plasate pe
conveioarele din depozit. Toate datele
sunt salvate și transmise către sistemul clientului de pe serverul FTP, permițând un management în timp real.
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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PASAGERI

Transport județean
– amânarea sau
anularea licitațiilor!

ȘTIRI

TRANSPORTUL GRATUIT AL ELEVILOR,
RĂMÂNE „ÎN AER”
În urma sesizării transmise
de FORT și de mai multe
asociații ce reprezintă
interesele elevilor, Avocatul
Poporului a confirmat faptul
că prevederile OUG 50/2021
contravin textelor
constituționale consacrate în
art. 16, alin. 1, art. 32, alin. 1
și art. 49, alin. 1, din cauza
faptului că proiectul OUG nu
a fost transmis la Consiliul
Economic și Social pentru
aviz, dar și din motiv de
discriminare raportat
acordării „gratuității”
prevăzute de legiuitor.
Asociațiile solicită, în
continuare, Guvernului să
asigure fondurile necesare

TRENUL CONNECTING
EUROPE EXPRESS
A ÎNCEPUT CĂLĂTORIA

Creat cu prilejul Anului
European al Căilor Ferate 2021,
trenul a pornit din Lisabona pe
2 septembrie. El se va fi oprit
în peste 100 de orășele și orașe
în cursul călătoriei sale de cinci
săptămâni, înainte de a ajunge
la Paris, pe 7 octombrie,
conform Comisiei Europene.
Sunt prevăzute diverse
evenimente, pentru a
întâmpina trenul în gările în
care se va opri în Europa.
Persoanele pasionate de
căile ferate pot urmări, de
asemenea, dezbaterile care
vor avea loc la bord, precum
și conferințele privind
politica UE în domeniul
infrastructurii și rolul rețelei
transeuropene de transport.
Realizarea proiectului
Connecting Europe Express a
fost posibilă datorită colaborării
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pentru aplicarea gratuității
și pentru transportul elevilor
școlarizați în altă localitate
decât cea de domiciliu,
iar compensarea acestui
serviciu gratuit oferit de
către transportatori să se
facă la adevărata valoare, ce
trebuie să asigure acoperirea
costurilor operaționale,
evitând dumpingul impus.

partenerilor din sectorul feroviar
european și a instituțiilor de la
nivel național, local și de la
nivelul UE. Din cauza lățimilor
ecartamentului diferite din
Europa, Connecting Europe
Express va fi compus, de fapt,
din trei trenuri – trenul iberic,
trenul standard și trenul baltic –
care se vor întâlni de-a lungul
călătoriei. Proiectul este o
ocazie de a reaminti lipsa
interoperabilității dintre unele
părți ale rețelei feroviare
europene, dar și de a
demonstra cooperarea foarte
bună dintre întreprinderile
feroviare și administratorii de
infrastructură. Vagoanele care
alcătuiesc trenul au fost oferite
de diferite companii feroviare
europene. Unul dintre acestea,
oferit de MAV (Ungaria), va
găzdui o expoziție mobilă
organizată de Agenția Executivă
pentru Climă, Infrastructură și
Mediu (CINEA) și de
întreprinderea comună
Shift2Rail. În cadrul acestei
expoziții, vor fi prezentate
numeroasele tehnologii și
inovații existente, care
îmbunătățesc experiența în
sectorul feroviar, și se va arăta
modul în care UE sprijină
proiectele de infrastructură.
Trenul standard va mai fi
dotat cu un vagon pentru
conferințe (oferit de SNCF,
Franța), două vagoane
standard (DB, Germania
și SBB, Elveția), un vagon
restaurant (FS, Italia) și un

vagon de dormit (A-BB,
Austria). Trenul iberic, care
călătorește între Portugalia
și Spania, a fost oferit de
operatorul spaniol Renfe,
iar trenul baltic este operat
de Lituania LTG.

ȘOFER TURC
DE AUTOCAR CERCETAT
PENTRU MITĂ

La Punctul de Trecere a
Frontierei Calafat s-a prezentat,
pentru a intra în țară, un
cetățean turc, care conducea
un autocar în care se aflau mai
mulți pasageri. Alături de el,
în calitate de șoferi de rezervă,
mai călătoreau doi conaționali,
în vârstă de 33, respectiv
47 de ani. La controlul efectuat
la compartimentul de bagaje,
polițiștii de frontieră au
descoperit, într-un loc special
amenajat, mai multe colete,
care conțineau 791 de
parfumuri. Unul dintre șoferii
de rezervă a oferit ofițerului de
poliție de frontieră care a
efectuat cercetările 700 de
euro, pentru a nu-și îndeplini
atribuțiile de serviciu.
Cetățeanul turc a fost prins în
flagrant, iar, în urma cercetărilor
efectuate, s-a dispus cercetarea
sub control judiciar, pe o
perioadă de 60 de zile, pentru
săvârșirea infracțiunii de dare
de mită.

EDIȚIE SPECIALĂ
NEOPLAN CITYLINER

NEOPLAN Cityliner N 516 a
fost lansat acum o jumătate de
secol. Cu podeaua sa înălțată și
cu partea frontală cu un design
caracteristic, s-a dovedit a fi
predecesorul segmentului
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TREI COMENZI
DE AUTOBUZE
ELECTRICE,
PENTRU VOLVO

Volvo Buses a primit trei
comenzi, totalizând 122 de
autobuze electrice, în Suedia.
Cele trei comenzi au fost
plasate de către Nobina,
cel mai mare operator de
transport pasageri din țările
nordice, și includ unități
Volvo 7900 Electric și
7900 Electric Articulat.
Livrările, către Göteborg,
Malmö și Hässleholm, vor avea
loc în 2022-23. Pentru
Göteborg, operatorul de
transport public a comandat
64 de unități noi și 20 rulate
Volvo 7900E și 7900EA,
noul contract fiind un parteneriat
între Nobina, autoritatea de
transport public Västtrafik și
Volvo Buses. Această comandă
vine după livrarea a 145 de
autobuze articulate electrice
Volvo, în decembrie 2020.

Pentru Malmö, 29 de unități
7900EA vor fi livrate în
septembrie 2022, după
implementarea cu succes a 60
de autobuze electrice Volvo, în
primăvara acestui an. În fine,
la Hässleholm vor fi livrate
9 unități Volvo 7900E și vor
începe să opereze în decembrie
2022.

NUMAI 10%
DINTRE CĂLĂTORII
CU STB
CUMPĂRĂ BILET

achita cu acesta direct la
validator, în toate
autobuzele Otokar și
Mercedes-Benz Hybrid, sau pe
liniile de tramvai 1/10 și 41.
Totodată, prin noua politică
tarifară, suprataxa a fost
mărită la 80 de lei
(echivalentul unui abonament
lunar pe toate liniile),
iar călătorii frauduloși care
acceptă să o plătească pot
utiliza cardul de suprataxă ca
titlu valabil de călătorie în ziua
respectivă. A fost mărită și
amenda pentru contravenienții
care nu achită suprataxa,
aceștia fiind obligați să
plătească între 300 și 500 de
lei, după încheierea procesului
verbal.

ȘTIRI

curent de autocare cu punte
înaltă. Pentru a evidenția
această aniversare, marca
premium a produs o ediție
specială bazată pe cele mai
emblematice generații ale
modelului. Pentru a celebra cea
de-a 50-a aniversare a acestui
model de succes, NEOPLAN
a reinventat „versiunea de
platină”, de data aceasta fără
limitarea numărului de
exemplare, modelul fiind
disponibil în trei lungimi
(Cityliner, C și L). Și în acest
caz, siguranța și tehnologia au
prioritate. Autocarul include
sistemul OptiView, care
înlocuiește oglinzile retrovizoare
și un sistem de asistență pentru
întoarcere. Sistemul ACC
controlat prin radar propune o
funcție stop-and-go, fiind
disponibile și alte sisteme de
siguranță activă și pasivă, care
fac din noua ediție specială unul
dintre cele mai sigure și mai
confortabile autocare de pe
piață.

DACIA JOGGER:
MAȘINA DE FAMILIE,
REINVENTATĂ
Societatea de Transport
București (STB) a intensificat,
de la 1 septembrie, controlul
biletelor și abonamentelor pe
liniile de autobuze, troleibuze
și tramvaie, în București și Ilfov,
după ce a constatat că numai
10% dintre călători le
achiziționează, anunță
Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară pentru
Transport Public București-Ilfov
(TPBI). Iar, pentru a evita
potențialele conflicte, controlorii
vor fi însoțiți de polițiști locali.
În prezent, capacitatea de
transport oferită, zilnic, de
toți cei patru operatori
(STB, STV Voluntari, Ecotrans
STCM Chitila, Regio Serv
Transport Buftea) se ridică la
2,172 milioane de călători, în
vreme ce numărul de călători
plătitori (deținători de
abonamente sau persoane
care au validat biletele în
vehicule) ajunge la circa
210.500. Pentru a diversifica
opțiunile de plată, TPBI a
introdus, la 1 august, o ofertă
tarifară nouă, integrată cu
transportul regional și cu
metroul, iar facilitățile de plată
sunt multiple. În situația în care
nu are internet pe telefonul
mobil, călătorul poate trimite un
mesaj prin SMS și plătește,
în acest fel, biletul de 90 de
minute cu orice mijloc de
transport de suprafață, sau cel
de 24 de ore. De asemenea,
dacă are un card bancar
contactless, pasagerul poate

Dacia își afirmă ambiția
de a aborda segmentul C
propunând un vehicul de
familie accesibil, în versiuni cu
5 și cu 7 locuri. Jogger este al
patrulea pilon al strategiei de
produs a mărcii Dacia.
După micul vehicul urban
100% electric (Spring),
hatch-back-ul Sandero și
SUV-ul Duster, Dacia oferă
o nouă surpriză, în
segmentul vehiculelor de familie
de până la 7 locuri. Această
lansare se înscrie în cadrul
reînnoirii gamei Dacia, care va fi
completată de alte două
modele, până în 2025. Dacia
Jogger este disponibilă, încă de
la lansare, cu două motorizări:
noul motor pe benzină TCe 110
și motorul ECO-G 100. Dacia
este singurul constructor care
propune, sub denumirea
ECO-G, o gamă completă de
autoturisme echipate cu
motoare cu alimentare mixtă
benzină/GPL. Oferta de
motorizări va fi completată de o
versiune hibridă, în 2023. Dacia
Jogger va deveni, astfel, cel mai
accesibil model hibrid cu
7 locuri de pe piață.
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57

ACTUALITATE

Transport județean
– amânarea sau
anularea licitațiilor!
Organizarea licitațiilor pentru transportul județean de călători
în acest an înseamnă, printre altele, utilizarea unui parc auto deja
învechit, pentru următorii ani. Ar putea o poziție unitară
a operatorilor de transport la nivel județean să ducă la amânare
sau anulare? Am discutat cu Daniel Micu, consultant în transporturi,
despre exemplul pe care l-ar putea oferi județul Vâlcea.
ZIUA CARGO: Cum arată
lucrurile astăzi?
Daniel Micu: La nivel național,
avem atât județe unde ne aflăm în situația de dezbatere publică a documentelor aferente atribuirii, cât și altele
aflate într-un stand-by total. Referitor
la județul Vâlcea, s-a publicat proiectul
documentației privind atribuirea. Din
discuțiile purtate cu marea majoritate
a operatorilor de transport din județ,
a reieșit foarte clar faptul că, la momentul acesta, nu este oportună organizarea unei licitații. Am solicitat Consiliului Județean Vâlcea o dezbatere
publică pe această temă. Punctul nostru de vedere a fost clar exprimat –
solicităm amânarea sau anularea
procedurii de atribuire! Cvasitotalitatea
operatorilor de transport prezenți la
întâlnire a susținut acest punct de vedere și așteptăm reacția consiliului județean.
Istoric vorbind, județul
Vâlcea nu este unul în
care operatorii de
transport să ajungă cu
ușurință la unitate.
Care sunt motivele pentru
care s-a ajuns la această
poziție comună, pe tema
licitațiilor?
În primul rând, nu considerăm deplin legală ordonanța prin care s-a modificat durata programelor de transport, în condițiile în care licențele de
transport sunt valabile până în data
de 30 iunie 2023. Totodată, nu considerăm oportună organizarea acestei
licitații, având în vedere condițiile deosebite în care s-a desfășurat transportul județean, în ultimele 18 luni. Orice
studiu de oportunitate întocmit ar fi trebuit să constate că nu este oportun,
în acest moment, să se organizeze o
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ședință de atribuire. Un alt motiv îl reprezintă lipsa unor studii coerente de
mobilitate, cerute explicit în Regulamentul 1370. Un asemenea studiu, întocmit corect, dacă ar fi fost realizat
înainte de pandemie, nu ar mai fi relevant astăzi.
Un studiu de mobilitate, care
să reflecte în mod real situația
dintr-un județ, trebuie să
dureze între șase și nouă luni.
Este necesar acest interval, pentru
a putea prinde toate perioadele relevante – intervalele de vârf, perioadele
de vacanță, școală etc. În actuala situație, în care pandemia afectează
transportul în toate județele, orice studiu de mobilitate este lipsit de relevanță și nu scoate în evidență realitatea din piața de transport.
Am insistat pe faptul că nu este
oportună organizarea licitației în acest
moment. În plus, este imposibil să se
realizeze achiziționarea parcului auto
corespunzător. Nicio societate de leasing și nicio bancă nu se avântă să finanțeze firmele de transport călători,
domeniu aflat în cădere liberă, de un
an și jumătate. Mai mult decât atât, orice achiziție, la acest moment, ar fi hazardată, pentru că nu poți prevedea
cât va mai dura pandemia.
Să achiziționezi, la acest
moment, parc auto nou
reprezintă un risc pe care
puțini operatori de transport
și-l pot asuma.
Oricum, orice livrare de autovehicule noi nu se poate realiza – nu există
mașini pe stoc, iar termenele de livrare
sunt între 6 și 9 luni.
Dacă realizezi o atribuire în acest
moment, există riscul să se liciteze cu
parc auto vechi, aspect prezentat și

La finalul lunii august, Consiliul
Județean Vâlcea a transmis o
adresă prin care a solicitat primuluiministru al României, Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii și
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
promovarea urgentă a unui act
normativ, în sensul prorogării
valabilității programelor de transport
județene până la 30 iunie 2023.
A fost, de asemenea, solicitat
sprijinul UNCJR (Uniunea Națională
a Consiliilor Județene din România).

în cadrul întâlnirilor cu consiliul județean. Iar acest parc deja învechit nu
va fi schimbat, cu siguranță, în următorii șase ani.
Fără perspective privind
creșterea calității
transportului și, în plus,
riscând ca parte din
programul de transport
să rămână nelicitat...
De ce autoritățile județene
insistă să organizeze
licitația?

Singurul argument a fost cel legat
de expirarea actualului program de
transport, pe 31 decembrie 2021. Există și aici o soluție simplă, oferită de
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Amânarea unei
decizii ar putea duce
la o creștere a
frustrării în piață,
în condițiile în care unii
operatori ar putea realiza
investiții...
Avem exemplul din iunie 2019,
când știm că au fost operatori care au
investit în mijloace de transport noi –
câteva sute de autobuze înmatriculate
în acel an – care, până la urmă, au
fost aduse degeaba.

Regulamentul 1370. Actualele contracte de delegare de gestiune pot fi
prelungite, autoritățile contractante
având posibilitatea, ca măsură de urgență, să prelungească valabilitatea
contractelor de delegare de gestiune
cu până la doi ani, în condițiile în care
serviciile sunt perturbate (Articol 5,
Paragraf 5 din Regulamentul 1370).
Noi am solicitat amânarea cu cel puțin
18 luni a licitației. Transportul județean
se desfășoară, în această perioadă,
în condiții speciale, existând perturbări
puternice legate de circulația populației, prezența elevilor la școală... Practic, din cauza acestor factori, avem
un flux de pasageri foarte scăzut și
majoritatea operatorilor operează la
sub 60% din capacitatea de transport
utilizată într-un an normal.
De ce s-a înaintat atât de
mult în anul 2021, fără a
ajunge la decizia, aparent
firească, de a amâna
licitațiile?
Principalul motiv este legat de lipsa
de coerență în comunicarea dintre consiliile județene și Ministerul Dezvoltării. Cred că ministerul a plasat răspunderea consiliilor județene, iar acestea
nu au capacitatea de a gestiona o activitate atât de complexă precum transportul județean. În plus, există o teamă
de a lua decizii și a deveni un model
pentru celelalte consilii județene. Cred
că, dacă un consiliu județean ar avea
puterea să ia o asemenea decizie,
pașii ar fi ușori pentru celelalte consilii, să urmeze exemplul. Sau așteptăm
ca unul sau mai multe județe să aibă
rezultate dezastruoase la licitații...
Ceea ce s-a întâmplat în Alba este
clar că se va întâmpla în toate celelalte
județe, dacă se va licita anul acesta.
Când ar trebui să avem
răspunsul privind
acceptarea propunerii
de amânare?
Ar trebui ca această decizie să fie
luată cât mai curând. Dacă se merge
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pe ideea de așteptare, pentru a vedea
ce se întâmplă în celelalte județe, ne
vom trezi în luna decembrie, când se
va lua decizia de amânare și prelungire a programelor de transport, ca
unică alternativă. Avem modelul din
iunie 2019, când prelungirea s-a realizat pe ultima sută de metri și este
probabil ca, și în acest an, să se întâmple la fel. Păstrăm starea de incertitudine până în ultimul moment, însă,
cu fiecare zi și săptămână care trece, situația devine tot mai complicată.
Putem vorbi despre
riscul dispariției
serviciului de transport
județean?
Riscul există, însă este foarte mic.
Operatorii de transport care deservesc
traseele județene sunt pregătiți să își
continue activitatea în aceste condiții
dificile, cu speranța că, într-o perioadă
mai lungă sau mai scurtă, se vor rezolva problemele și fluxurile de pasageri
vor reveni la valorile normale. Vor apărea, atunci, și posibilitățile pentru noi
investiții și licitațiile vor putea fi organizate.

Nu contestăm organizarea
licitațiilor, ci oportunitatea
organizării acestora în această
perioadă.
Nimeni nu a putut prevedea pandemia. În plus, atunci când au primit
prelungirea până în 2023, operatorii
de transport și-au făcut planuri de
afaceri până la acel moment, au luat
în calcul investiții care vor fi făcute...
Iar faptul că de un an și jumătate suntem în pandemie nu a făcut decât să
ne dea foarte mult în spate cu aceste
investiții. Considerăm că 30 iunie 2023
reprezintă un termen care ne-ar permite să ne revenim, să refacem calculele privind investițiile, să putem asigura un transport de persoane județean
civilizat, cu mijloace de transport confortabile, sigure și cât mai puțin poluante.

„Amânarea”
reprezintă „cartea”
care ar trebui jucată
în toate județele.
Dacă vom avea, în cât mai multe
județe, o atitudine unită a operatorilor
de transport, se va putea transmite
un mesaj ferm către consiliile județene
și, mai departe, către Ministerul Dezvoltării. În această perioadă, dialogul
este esențial. Trebuie să lăsăm deoparte interesele personale și diferendele din trecut și toți operatorii trebuie
să conștientizeze faptul că, până la
31 decembrie 2021, nu există condițiile necesare pentru desfășurarea în
condiții normale și corecte a licitațiilor.
Timpul deja este foarte scurt, timp
pentru finanțare nu mai există, timp
pentru livrare de parc auto nu există...
Forțăm o licitație care va stabili modul
de desfășurare a transportului pe următorii ani (șase, la Vâlcea), în condiții
de mare incertitudine privind evoluția
lucrurilor.
S-au format opinii
legate de modul în care
ar trebui să se desfășoare
licitația?
Mai avem mult de lucru la forma
contractului de delegare de gestiune,
începând de la valorile estimate, care
sunt total suprarealiste, și continuând
cu garanția de bună execuție. Să
blochezi timp de șase ani o garanție
de x% din milioanele de lei estimate
reprezintă o lovitură pentru orice firmă
de transport și un cost pe care nu foarte mulți pot să îl suporte. Ne întrebăm
cum vor fi gestionate aceste garanții?
Apoi, avem elemente legate de gruparea traseelor, de stații, de ore de
circulație, de frecvența de transport,
care nu mai au, la acest moment,
corespondență în viața reală. Sunt
programe de transport foarte vechi,
unele chiar de dinainte de 1989. Aici,
sunt reglaje care ar trebui realizate în
cele 18 luni câștigate prin amânarea
licitațiilor.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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FONDURI EUROPENE

Noi tramvaie
și autobuze electrice
Încă o tranșă de vehicule pentru transportul în comun,
achiziționată din fonduri europene, a sosit în orașele Timișoara,
Brașov, Sibiu și Iași.

C

ompania poloneză PESA a
livrat Primăriei Iași primul
tramvai din cele 16 achiziționate prin licitație. Contractul privind
achiziționarea celor 16 tramvaie pentru Iași fost semnat, de primarul Mihai
Chirica și reprezentanții producătorului
polonez PESA, în aprilie 2020, iar
valoarea lui este de circa 163 de milioane de lei – aproximativ 33,1 milioane de euro, ceea ce înseamnă 2,06
milioane de euro pentru fiecare
vehicul.
Primarul municipiului Iași, Mihai
Chirica: „Este o etapă importantă din
strategia mea de a moderniza și
dezvolta transportul public de călători.
E un adevărat moment istoric, deoarece au trecut aproape 45 de ani de la
ultima achiziție de tramvaie noi”, a
precizat edilul.
Tramvaiele PESA au o capacitate
de transport totală de minimum 230
de locuri, din care minimum 30 pe
scaune fixe, nerabatabile și individuale. Dotările includ aer condiționat,
instalație de încălzire, sistem de supraveghere video interior și exterior, echipament pentru anunțuri vocale exterioare, în stații, pentru persoanele cu
dizabilități de vedere, instalație electrică a echipamentelor de ticketing și
o instalație de informare a călătorilor
atât la interior, cât și la exterior, sistem
de numărare a călătorilor prin senzori
video 3D.

„Pe țeavă”, la Iași:
16 tramvaie
Bozankaya și
44 autobuze electrice
Municipiul Iași va beneficia și de
16 tramvaie Bozankaya, cu 5 module,
lungi de 30 de metri și cu o capacitate
de 230 de pasageri, în baza unui contract în valoare de circa 168 de milioane de lei, de 20 de autobuze electrice
Solaris de 12 metri, al cărui contract
de furnizare este de aproximativ 67 de
milioane de lei, precum și de 24 de
autobuze electrice de 10 metri, pentru
care se vor aloca aproape 65 de milioane de lei. Astfel, în parcul auto al
Companiei de Transport Public Iași

vor ajunge 76 de mijloace de transport
electrice, în valoare totală de aproximativ 462 de milioane de lei.

Minibuze electrice,
în Sibiu
Primăria Sibiu a introdus minibuze
electrice în transportul public din centrul istoric al municipiului, pentru a
încuraja deplasarea cu vehicule ecologice. Pe Linia Verde, au fost create
șase stații, cu automate pentru cumpărarea biletelor și afișaje electronice
care arată în timp real ora de sosire
a următoarelor 3 autobuze. Primarul
municipiului Sibiu, Astrid Fodor, a declarat: „Oferim o alternativă nepoluantă, convenabilă ca preț și la îndemână
(2 lei călătoria, la fel ca la autobuzele
obișnuite – n. r.). Sper ca sibienii și
turiștii să își lase mașina în parcările
zonale din centru – Piața Teatrului,
Cazarma 90 sau Gară”.

56 de autobuze
electrice Karsan, la
Brașov și Timișoara
Producătorul turc Karsan Otomotiv
Sanayi VE Ticaret va livra 56 de autobuze electrice, în Brașov și Timișoara,
pentru modernizarea transportului public de călători și reducerea emisiilor
de carbon. În flota de transport public
a municipiului Brașov, vor intra 12 au-
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Primul tramvai
Bozankaya în probe,
la Timișoara
La Timișoara a fost livrat și se află
în probe pe traseu primul tramvai
Bozankaya, din cele 21 achiziționate
la licitație de către primărie. Noul vehicul tehnologizat respectă standardele
UE, este 100% electric, are zero emisii
de dioxid de carbon și consum redus
de energie. Produs cu ajutorul celor
mai avansate tehnologii, tramvaiul
poate funcționa și autonom, pe baza
unei baterii ce se încarcă direct de la
cablurile de alimentare, pe o distanță
minimă garantată de 63 de kilometri,
dar care poate ajunge până la 70 de
kilometri – un record mondial în industria tramvaielor.
Mai mult, vehiculul Bozankaya este
un pionier în industria mijloacelor de
transport în comun, având o capacitate
mare de transport al pasagerilor: 251,
dintre care 48 pe scaune și 203 în picioare. Realizat în Ankara, în cel mai
nou centru de producție, de 100.000
mp, al consorțiului turco-german Bozankaya-Sileo, tramvaiul are o lungime de
29,99 metri și o lățime de 2,4 metri.
Bozankaya așteaptă și
rezultatele altor licitații din
țară, pentru livrarea a 49 de
tramvaie de 18 metri în patru
orașe din România: 9 la
Botoșani, câte 10 la Brăila
și Galați și 20 la Ploiești.

Aytunç Günay, general manager și
președintele boardului Bozankaya:
„Schimbarea climatică este evidentă și
afectează toate țările lumii. Stă în puterea
noastră să folosim tehnologiile pe care
le avem la dispoziție, să dezvoltăm altele
noi și să depunem un efort comun pentru
a asigura sănătatea noastră și a planetei.
La Bozankaya, facem eforturi mari în
zona de cercetare și dezvoltare, având
și un centru dedicat, format din peste
1.000 de persoane, printre care ingineri,
designeri industriali și cercetători. Am
investit peste 25 de milioane de euro în
proiecte de cercetare și dezvoltare, în
ultimii 10 ani. Folosim tehnologii de ultimă
oră, pentru producerea vehiculelor electrice destinate transportului public: troleibuze, tramvaie, autobuze electrice, trenuri de metrou, care au ajuns în toată
lumea și sunt folosite, zilnic, de milioane
de oameni”.
Vehiculele marca Bozankaya circulă și în alte state europene, precum
Germania (11 orașe) sau Luxemburg.

Solaris a livrat toate
cele 19 vehicule,
la Craiova și Mediaș
Solaris Bus & Coach a finalizat livrarea tuturor celor 16 autobuze electrice la Craiova și a trei troleibuze la
Mediaș, în baza contractelor semnate,
în anul 2020, cu primăriile celor două
municipalități. Contractul pentru Craiova a fost în valoare de peste 57,5
milioane de lei, cu TVA, și a cuprins
inclusiv 16 stații de încărcare lentă și
patru stații de încărcare rapidă a autobuzelor electrice Solaris Urbino 18.

Un astfel de vehicul poate transporta
40 de pasageri pe scaune și 94 în
picioare, având și un loc destinat persoanelor cu dizabilități. Confortul pasagerilor este asigurat prin sistemul de
aer condiționat și încălzire. Un sistem
audio-video informează asupra orelor
estimate de călătorie și anunță stația
următoare de pe traseu. Totodată, pasagerii beneficiază de acces la Wi-Fi
și de prize USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile.
Gradul de siguranță a călătorilor
este sporit de sistemul de supraveghere video prezent în fiecare autobuz
și de sistemul electric de diagnosticare. De asemenea, mijloacele de transport sunt echipate cu un sistem de
numărare a călătorilor, cu senzori
amplasați la fiecare ușă, care permit
operatorului să adune date relevante
despre numărul utilizatorilor anumitor
rute. De asemenea, un sistem de management al traficului transmite date,
în timp real, de pe traseu, către autobaza operatorului de transport public.
Valoarea contractului cu municipalitatea din Mediaș a fost de 6 milioane
de lei + TVA și a vizat livrarea a trei troleibuze Solaris Trollino 12 de ultimă generație. Vehiculele au 12 metri lungime și fiecare poate transporta până la
91 de pasageri, dintre care 35 așezați.
Conectate la rețeaua electrică aeriană
existentă în oraș, acestea nu generează nicio emisie poluantă și contribuie la
reducerea emisiilor în mediul urban.
Troleibuzele Trollino sunt dotate cu aer
condiționat și încălzire, un sistem modern de informare a pasagerilor, camere de supraveghere video și un sistem
de numărare a pasagerilor.

ACTUALITATE

tobuze electrice articulate KRS 18 EV
(Turcia), cu lungimea de circa 18 m,
operabile în condiții de șes, fiind prevăzute și patru stații de încărcare rapidă și 12 de încărcare lentă. Valoarea
contractului este de 37,8 milioane de
lei, fără TVA.
În cazul altui municipiu reședință
de județ, Timișoara, vor fi încheiate
contracte pentru 44 autobuze electrice
cu lungimea de circa 18 m, operabile
tot în condiții de șes, 15 stații de încărcare rapidă și 44 de încărcare lentă.
Valoarea contractului este de 136,4
milioane de lei, fără TVA.

Magda SEVERIN
magda@ziuacargo.ro

În prezent, peste 300 de vehicule
Solaris sunt folosite în transportul
în comun din orașele: Craiova, ClujNapoca, Pitești, Brașov, Satu Mare,
Galați, Baia Mare, Oradea și Mediaș,
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.
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Biserica fortificată
de la Biertan
Vechea așezare săsească Biertan este cunoscută, astăzi, turiștilor
români și străini, mai ales datorită bisericii-cetate, inclusă, în 1993,
pe lista monumentelor patrimoniului mondial UNESCO.
Biserica-cetate de aici, cu hramul Sfânta Maria, a fost restaurată
prin donații făcute de originari din Biertan, răspândiți în Europa,
Statele Unite ale Americii și Australia. Șeful proiectului de
restaurare, arhitectul Hermann Armeniu Fabini, a fost distins,
în 1991, cu medalia „Europa Nostra”.

C

omplexul arhitectural medieval din Biertan este alcătuit
din biserica și centura de fortificații, toate amplasate în centrul așezării, pe un deal. Biserica de tip hală
ocupă partea centrală a complexului,
fiind construită între anii 1490 și 1520,
în stilul gotic târziu, fiind ultima din
Transilvania înălțată în acest stil. Construcție monumentală, de mari dimensiuni, are trei hale de înălțimi egale.
Intrarea se face prin trei porți: de vest,
de nord și de sud.

Artă săsească
medievală
Altarul poliptic al bisericii, cel mai
mare din țară, cu cele 28 de panouri
pictate ale sale, a fost realizat între
1483 și 1513. Amvonul, sculptat în
piatră, din 1500, este opera meșterului
Ulrich din Brașov, cu o puternică influență sud-germană.
Stranele din cor, de la începutul
secolului al XIV-lea, sunt decorate cu
benzi de ornamente gotice. Ușa sacristiei, cu un sistem complicat de 19
încuietori, a fost realizată de meșterii
locali, în anul 1515, fiind premiată la
Expoziția Mondială din 1900 de la
Paris. Aceasta constituie un exemplu
reprezentativ de manufactură săsească medievală, datorită intarsiilor și a
sistemului original de închidere, care
funcționează și astăzi. Fortificațiile din
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jur sunt considerate drept cele mai
puternice din Transilvania, de la o
cetate țărănească. Are trei rânduri de
ziduri, 6 turnuri și 3 bastioane construite în etape diferite începând cu secolul al XIV-lea. La partea superioară
are un coridor de apărare, ceasul și
clopotele. Turnul „mausoleu” este amplasat la nord-est și are la parter un
mausoleu care adăpostește, din 1913,
mormintele prelaților acestei biserici.
Lespezile au fost realizate de
Nikolaus Elias din Sibiu. Turnul catolicilor, situat pe latura sudică, a adăpostit capela rezervată catolicilor netrecuți la reformă.
În biserică există o orgă, cea mai
veche informație cu privire la aceasta
datând din 1523, când este menționat
organistul Bartholomäus. După câteva
restaurări, s-a ajuns la orga existentă
în prezent, cu 1290 de tuburi, 2 clavia-

turi, pedalier și 25 de registre, care
datează din 1869 și a fost realizată
de maestrul Karl Hesse din Viena.

Altarul
Altarul, aflat în partea de nord a
bisericii, este construit în stilul gotic
târziu și are forma de triptic. Altarul a
fost construit de către meșteșugari din
Nürnberg și Viena, între anii 1483 și
1513. Acesta conține 28 de picturi cu
scene din viața lui Isus Hristos, scene
din viața Fecioarei Maria, scena Botezului Domnului, scena Tăierii Împrejur
și diferite alte picturi care reprezintă
sfinți din cultul catolic.
Unicitatea acestui altar este dată
de numărul mare de picturi. Se consideră că acest altar este unic în Europa. În perioada în care biserica s-a
aflat în administrarea cultului romano-
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catolic, în mijlocul altarului se găsea
o statuie a Fecioarei Maria. În locul
statuii se găsește acum un crucifix.
Partea principală a altarului este
formată dintr-un crucifix care îi reprezintă pe Fecioara Maria, pe Isus Cristos
și pe Maria Magdalena, care îmbrățișează crucea.
În ansamblu, altarul are o înălțime
de 489 cm și o lățime de 567 cm. Altarul central măsoară 211 x 132 x 41 cm
(înălțime x lățime x adâncime). Aripile altarului măsoară cu cadru 211 x
139 cm (înălțime x lățime). Suprafața
pictată a plăcilor intermediare fixe mă-

soară 94 x 50 cm fiecare. Panourile de
pe interior măsoară 94 x 59 cm, cele
de pe exterior 94 x 124 cm. Sculpturile
din altar au înălțimile de 80,5 cm
(Maria), 80 cm (Ioan), 65 cm (Maria
Magdalena) și 100 cm (Hristos).

Consiliere
matrimonială...
și educație civică
Pe vremuri, în bastionul estic se
afla „carcera”, unde erau închise, timp
de două săptămâni, cuplurile (soț și
soție) care se certau și intenționau să
divorțeze. În camera de mici dimensiuni, având o masă mică și un singur
pat, comunitatea sașilor le punea la
dispoziție o singură farfurie, un singur
tacâm și o singură cană pentru apă.
Legenda spune că, în acele circumstanțe, doar o singură pereche a rămas neclintită în hotărârea inițială de
a divorța, toate celelalte cupluri ieșind
de acolo împăcate, fără a se mai apela
la justiție.
În partea de sud-vest se afla Turnul Slăninilor. În secolul al XVI-lea s-a
construit cea de-a treia centură de
ziduri pe laturile de est, vest și sud
ale cetății. Turnul Închisorii era situat
în partea de nord-vest, dar, în 1840,
a fost demolat, pentru a se construi o
școală. Pe centura a treia au fost ridicate Turnul de Poartă pe latura sudică
și Turnul Țesătorilor în partea de vest.
Accesul în interior, spre biserică, se
face printr-o scară acoperită, lungă
de 100 m, care pornește din piața centrală a satului, de lângă turnul paznicului.

La capătul de sus al scării, lângă
biserică, se poate vedea un bolovan
mare, pe care, duminica, erau așezați
cei care „făceau rele” în cursul săptămânii, spre a fi văzuți de întreaga comunitate. Acesta era considerat un
mijloc de a-i educa și integra în colectivitatea așezării.
În anul 1775, în apropierea Biertanului, în pădurea Chimdru a fost descoperit un obiect ritual, cunoscut sub
numele de Donariul de la Biertan, des
invocat pentru a argumenta prezența
unei populații creștine vorbitoare de
limbă latină în Transilvania secolului
al IV-lea.
sursa: Wikipedia
adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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ÎNTREBAREA LUNII

Spune-ți părerea!

Despre carantinare
Este afectată compania dumneavoastră de carantinarea
șoferilor?
1. Da, puternic! Estimăm reduceri semnificative ale cifrei de afaceri
și profiturilor.
2. Suntem afectați de măsura carantinării, dar am organizat activitatea
astfel încât să îi reducem impactul și derulăm o campanie de vaccinare
în rândul șoferilor.
3. Măsura carantinării este imposibil de respectat, pentru că blochează
activitatea firmei.

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

Împotriva vaccinării

A

șa sunt cei mai mulți dintre
șoferii profesioniști români,
conform răspunsurilor primite
la întrebarea lunii august: „Sunt dispuși
șoferii din compania dumneavoastră
să se vaccineze?”. 61% dintre respondenți arată că foarte mulți dintre șoferii

din companie sunt total împotriva vaccinării. În opinia lor, probabil că, în
acest context, vor alege să lucreze
pentru firmele din străinătate, dacă
managementul va insista să se vaccineze. 24% este proporția celor care
afirmă că părerile sunt împărțite în
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rândul șoferilor, dar, din cauza problemelor privind carantinarea, care îi
împiedică să muncească, probabil că
vor opta pentru vaccin. Și doar 15%
susțin că, în cea mai mare parte, șoferii sunt de acord cu vaccinarea, fiind,
de altfel, vaccinați.
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