Tocănița dietetică
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EDITORIAL

aracterul dual al afacerii de transport reprezintă un laitmotiv al acestei industrii – dacă
sunt mărfuri multe de transportat, nu sunt
suficienți șoferi; dacă cresc tarifele, în scurtă vreme
concurența devine sufocantă; dacă economia se
dezvoltă, crește prețul carburantului...
În această perioadă, în sfârșit, se pare că scăpăm de această alăturare inseparabilă între bine și
rău... Este doar rău!
Prețul motorinei crește constant și fără sincope,
însă acest lucru nu ar fi un rău suficient... așa că
toate prețurile cresc, la toate produsele de care are
nevoie o firmă de transport – piese, anvelope, asigurări, camioane, AdBlue... Cine se putea gândi, în
trecut, că vom ajunge în pană de uree și AdBlue
va deveni o marfă greu de procurat și la prețuri tot
mai mari?
Cât despre camioane... Termenele de livrare au
luat-o la vale, astfel încât aproape că uităm de prețurile în creștere și deja facem calcule cum putem
să ne descurcăm cu flota veche, încă jumătate de
an... sau, poate, un an?
Despre asigurări ce să mai vorbim... Am mai
trecut printr-un episod RCA, greu de gestionat și
care a stârnit o revoltă generală.
Însă, acum, parcă toate planetele s-au aliniat
pentru un knock-out perfect, din care să ne revenim
prea amețiți chiar și pentru a mai protesta.
Este momentul perfect pentru ca autoritățile să
devină hiperactive – se pregătește un cocktail de
amenzi mari și infrastructură cu restricții, pentru
reparații cu termene de finalizare neprecizate.
Dar trebuie să căutăm partea pozitivă! Sunt
mărfuri de transportat! Problema este că volumele
fluctuează mult și într-un ritm neanticipabil, iar tarifele
urmăresc, la rândul lor, aceste suișuri și coborâșuri,
invitând jucătorii din piață mai degrabă la atitudini
speculative, decât la parteneriate.
Tarifele sunt în creștere, însă pot ele acoperi în
întregime ceea ce se întâmplă acum?
Mai mult decât atât, contractele considerate
„bune” riscă să se transforme în capcane. În general,
clauza de motorină prevede o ajustare a tarifelor
la trei, șase sau chiar nouă luni. Astăzi, ar fi nevoie
de o ajustare lunară și luarea în considerare doar
a prețului motorinei este evident insuficientă.
Veniturile șoferilor au crescut tot mai mult. Chiar
auzim, în ultima vreme, comentarii cum că aceste
venituri sunt la nivelul celor din vest. Adevărat! Însă
deja această poză ține de trecut. Criza din Marea
Britanie și nevoia acută de șoferi în toate țările
occidentale duce la oferte aparent halucinante. Firmele de recrutare trimit șoferi pe bandă rulantă către noul miraj din vest, cu venituri lunare care

depășesc 3.500 de euro. Este momentul ideal pentru plafonarea diurnei în România și descurajarea
oricăror forme de angajare a șoferilor străini. Mai
ales că veștile venite din partea școlilor de șoferi
sunt necruțătoare – tinerii nu mai vor această meserie și numărul celor școlarizați scade constant.
Credeți că asta este tot? Urmează „lovitura la
ficat”. Inflația nu afectează doar costurile înregistrate
de companii, ci lovește, în primul rând, în puterea
de cumpărare a populației și, implicit, a angajaților
firmelor de transport. Nemulțumirea legată de locul
de muncă va deveni tot mai greu de ameliorat, în
condițiile în care oamenii vor constata că firma la
care lucrează și, practic, cariera aleasă nu le pot
asigura statutul pe care îl ținteau și poate, chiar, îl
atinseseră la un moment dat.
Afacerea de transport riscă să se transforme
într-o tocăniță de cartofi (doar cartofi) și lungită cu
cât mai multă apă. Nici măcar caldă nu mai poate
fi servită, pentru că și gazele sau scumpit prea mult.
Există vreo soluție?
Mai multe! Le vedem în piață. Nu sunt la fel
pentru toată lumea, însă rețeta supraviețuirii (și poate chiar a dezvoltării) are câteva elemente comune.
Însă despre ele vă invit să discutăm în paginile
12-29 ale acestui număr al revistei ZIUA CARGO.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Împreună mișcăm lucrurile!
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CUGETARE
„Cele mai lungi călătorii din viață
încep cu un singur pas.”
Proverb chinezesc

ȘTIRI

RADU DINESCU, REALES PREȘEDINTELE IRU
Adunarea Generală a Uniunii
Internaționale a
Transporturilor Rutiere (IRU)
l-a reales, în unanimitate, pe
Radu Dinescu în funcția de
președinte, pentru următorii
trei ani, din 2022 până în
2024, împreună cu un nou
Executiv Prezidențial,
Consiliul de Conducere al
IRU. Alegerile au fost
punctul culminant al celor
patru zile de întâlniri ale
membrilor, desfășurate,
într-un format hibrid, la
Geneva și virtual. Au fost
realeși și președinții
Consiliilor pentru transportul
de mărfuri și pasageri, Asli
Çalik și, respectiv, Patrick
Westelinck, care sunt și
vicepreședinți ai IRU. Au fost
adoptate programe de lucru

ORBITAL BUCUREȘTI:
10 DRUMURI RADIALE

Zece drumuri radiale, în lungime
de 96 km, cu 33 de noduri rutiere,
vor fi construite pentru a lega
artere importante ale Capitalei și
Șoseaua de Centură cu Autostrada
București (A0), intersectând 30 de
localități din zona metropolitană.
Ionel Scrioșteanu, secretar de stat
în MTI – instituția care a inițiat
proiectul aflat la nivel de studiu de
prefezabilitate, a declarat că vor fi,
totodată, 96 km de trotuare și de
piste de biciclete în lungul tuturor
drumurilor radiale și 120 de puncte
de încărcare a autovehiculelor
electrice. Ministrul interimar al
Transporturilor, Dan Vîlceanu,
împreună cu primarul general
Nicușor Dan și președintele
Consiliul Județean (CJ) Ilfov,
Hubert Thuma, au semnat
protocolul privind colaborarea
instituțională pentru realizarea
acestui proiect. Costul estimat al
proiectului este de 703 milioane de
euro, cu TVA (591 de milioane de
euro fără TVA) – fonduri europene
nerambursabile din cadrul
Programului Operațional Transport
2021-2027 și co-finanţare de la

pentru 2022, precum și trei
amendamente la Constituția
IRU. Adunarea Generală,
Consiliile de transport și alte
reuniuni statutare au
abordat, de asemenea,
o gamă largă de probleme
și oportunități din industrie,
inclusiv recuperarea după
perioada COVID-19,
decarbonizarea,
digitalizarea, mobilitatea și
problemele comerciale și de
frontieră.

bugetul de stat, iar costul per km
este de aproximativ 7,32 milioane
de euro, cu TVA. Anul de
operaționalizare a proiectului este
2026. „În procesul de detaliere și
stabilire a soluțiilor tehnice pentru
realizarea proiectului, părțile sunt
obligate să prevadă spațiu dedicat
pentru transportul în comun și
pentru piste de biciclete, conform
prevederilor tehnice și legale în
vigoare”, se arată în protocol.

TARIFELE DE
TRANSPORT, LA NIVEL
RECORD, ÎN EUROPA

Valoarea de referință europeană a
tarifelor de transport rutier de
marfă pentru T3 arată că prețurile
au atins maxime istorice, în
Europa, determinate de o
combinație de creștere
economică, blocaje ale lanțului
global de aprovizionare, costuri
majorate și capacitate redusă.
Companiilor Ti și Upply li se
alătură, pentru prima dată, IRU
pentru Q3 Benchmark. Indicele de
referință al ratei de marfă rutieră în
T3 2021 a fost de 107,6 – cu
3,0 puncte mai mare decât în T3

2020. Totodată, T3 2021 este al
5-lea trimestru consecutiv de
creșteri ale ratelor și o
augmentare de 4% față de ratele
observate în T2 2020. Tarifele de
transport rutier intern francez
continuă să crească în mod
constant, cu 3,5% de la an la an,
în T3 2021. Se așteaptă ca tarifele
de transport să urce, în
continuare, în T4 2021, pe măsură
ce cererea este în ascensiune și
capacitatea rămâne redusă.

100.000 DE LUCRĂTORI
STRĂINI, ÎN 2022

Ministerul Muncii a propus un
contingent de 100.000 de lucrători
străini nou-admiși pe piață, în anul
2022, pentru a acoperi deficitul de
forță de muncă înregistrat în
domenii precum construcții de
clădiri și drumuri, în restaurante,
transporturi rutiere, hoteluri și
panificație. Contingentul se
stabilește anual, prin hotărâre
a Guvernului, la propunerea
Ministerului Muncii și Protecției
Sociale. Pentru 2021, a fost
stabilit, inițial, un contingent de
25.000 de lucrători străini,
suplimentat, în august, la 50.000.
Datele ANOFM arată că, între
ianuarie-august 2021, erau
vacante 264.983 de locuri de
muncă, iar 50.924 dintre ele erau
declarate, în mod repetat, de
angajatori, din cauză că nu s-au
putut ocupa. „Din evaluările
noastre, oferta de locuri de muncă
din partea angajatorilor se ridică
la aproximativ 480.000, iar
cererea din partea oamenilor care
doresc să se angajeze este de
aproximativ 200.000. Pentru a
sprijini angajatorii să acopere
această lipsă a forței de muncă,
Guvernul va majora, anul viitor,
numărul de avize acordate
muncitorilor străini la 100.000 de
lucrători. Acest lucru nu înseamnă
că 100.000 de lucrători vor veni în
România, ci că dăm posibilitatea
tuturor angajatorilor din țară să
apeleze la resursă umană din
străinătate, dacă nu găsesc
angajați români, astfel încât
afacerile lor să nu intre în blocaj”,
a declarat ministrul Muncii,
Raluca Turcan.
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ȘTIRI

1.000 DE DACIA SPRING, LIVRATE ÎN ROMÂNIA
La mai puțin de o lună de la
începutul livrărilor, Dacia
Spring a ajuns deja la primii
1.000 de clienți din România.
Aproape o treime din
vehiculele livrate au ajuns în
posesia unor clienți din
București și din județul Ilfov.
Volume semnificative au fost
înregistrate și în județele
Timiș, Iași, Cluj și Brașov.
Majoritatea covârșitoare a
clienților (95%) au dorit să
dispună și de sistemul de
încărcare rapidă la bornă de
curent continuu, oferit
opțional. Modelul este echipat
în serie cu un cablu mode 3
(7 kW AC) pentru wallbox.
Dacia Spring dispune de un
motor electric de 33 kW
(45 CP), cuplat cu o baterie
de 26,8 kWh, care asigură o
autonomie de 230 km
conform ciclului WLTP și de
305 km conform ciclului
WLTP City (care cuprinde
doar partea urbană a ciclului

FORD RANGER, LANSAT
PE 24 NOIEMBRIE

omologat). Modelul
beneficiază, în serie, de
numeroase echipamente de
siguranță, printre care:
limitator de viteză, ABS, ESP,
repartitor electronic al forței
de frânare, 6 airbag-uri, apel
de urgență (buton SOS),
aprindere automată a
farurilor și frânare automată
de urgență.
Garanția oferită este de 3 ani
sau 100.000 km pentru
vehicul și de 8 ani sau
120.000 km pentru bateria
electrică. La sfârșitul lunii
octombrie, Dacia Spring
înregistrase deja peste
30.000 de comenzi la nivel
european.

Ranger este concepută pentru a
parcurge și mai multe tipuri de
terenuri, pentru a munci mai mult și
pentru a oferi mai mult confort și
rafinament decât oricând.

RECORD
DE ÎNMATRICULĂRI
DE MAȘINI ELECTRICE
Ford Motor Company prezintă noul
și mult-așteptatul pick-up Ford
Ranger pe 24 noiembrie. Ford a
reimaginat, regândit și reproiectat
noul Ranger pentru a fi cel mai
inteligent, versatil și capabil Ranger
pentru clienții din peste 180 de piețe
din întreaga lume. Ford a realizat
peste 5.000 de interviuri și a lucrat
cu sute de proprietari de pick-up,
în zeci de ateliere de pe tot globul,
pentru a afla cum proprietarii își
foloseau pick-up-urile, ce le-a plăcut,
ce și-ar fi dorit să aibă mai mult și ce
experiențe au contat cel mai mult
pentru ei. Această abordare centrată
pe client a ajutat Ford să proiecteze
și să conceapă soluțiile pe care
clienții și le-ar dori și le-ar aprecia de
la noua generație Ranger. Cu un
nou aspect robust și o serie de
funcții noi care sporesc
productivitatea, capacitatea și
versatilitatea, următoarea generație

LEKTRI.CO, unul dintre cei mai
importanți jucători în domeniul
mobilității electrice din România,
prezintă indexul de e-mobilitate
pentru primele 10 luni ale acestui
an. Potrivit indexului menționat, în
intervalul ianuarie-octombrie 2021,
s-au înregistrat 3.018 noi vehicule
electrice, depășindu-se, astfel,
totalul înmatriculărilor realizate din
2011 până în 2019 inclusiv. În
prezent, în România sunt 9.070 de
vehicule electrice, iar până la
sfârșitul anului specialiștii se
așteaptă la depășirea pragului de
10.000 de unități. În primele 10 luni,
s-a raportat, de asemenea, o
creștere de 52% față de aceeași
perioadă a anului precedent, creșteri
majore (+70%) fiind înregistrate în
lunile martie, aprilie, august și
octombrie. Totodată, octombrie este
și cea mai bună lună din an, cu 783
de noi înmatriculări (dintre care 17
sunt autoutilitare LCV), precum și

cea mai bună lună per total, fiind
depășită doar de decembrie 2020,
cu numai patru unități. Dacia Spring
este modelul electric cu cele mai
multe înmatriculări în luna octombrie
2021 – 277 de unități. Tot în
octombrie s-a remarcat și Tesla
Model 3, cu 64 de exemplare
înmatriculate (cel mai mare număr
lunar pentru un model Tesla), alături
de Hyundai Kona, cu 56 de unități,
VW ID 3 cu 53 și Renault Zoe,
respectiv VW E-UP cu câte 48. Noi
intrate sunt modelele Hyundai Ioniq
5 – 4 unități și Tesla Model Y
– 2 unități. Segmentul high-end
însumează în luna octombrie
37 de noi înmatriculări, respectiv:
10 Mercedes-Benz (7 EQC 400
4Matic și 3 EQV), 7 Porsche Taycan
(din care 5 sunt 4S), 7 BMW IX3,
6 Ford Mustang Mach-E, 5 Audi
e-Tron și 2 Jaguar I-Pace.

FRIGOBLOCK ASIGURĂ
PENTRU eACTROS
TEHNOLOGIA
DE REFRIGERARE
Frigoblock a anunțat că tehnologia
sa de refrigerare complet electrică
este folosită de Mercedes-Benz la
primele camioane din seria eActros
alimentate cu baterii, care au început
deja operațiunile în Germania și
Țările de Jos. Acest proiect este
rezultatul unei strânse colaborări
între Frigoblock și Daimler Trucks,
pentru a oferi clienților o tehnologie
de refrigerare durabilă, care poate
funcționa fără probleme cu noile
vehicule Mercedes-Benz eActros.
Folosind tehnologia integrată cu
invertor, unitățile frigorifice electrice
Frigoblock sunt proiectate să
funcționeze direct cu vehiculele
alimentate cu baterii, reducând la
minimum numărul de componente
consumatoare de energie. Acest
lucru permite utilizarea optimă a
capacității bateriei vehiculelor și
contribuie la maximizarea
autonomiei camionului. Pentru a
îndeplini cerințele electrice ale noului
eActros, Frigoblock a proiectat un
nou sistem CAN-Bus-Gateway
pentru comunicarea directă între
camion și sistemul de răcire.
Controlul inteligent gestionează
eficient necesarul de energie al
unității, folosind doar energia minimă
necesară pentru a menține
temperatura de referință. Sistemul
CAN-Gateway reproiectat asigură,
de asemenea, siguranță electrică
suplimentară, oprind independent
unitatea de refrigerare în caz de
urgență electrică.
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ACTUALITATE

Fără parteneri
de negociere
UNTRR, FORT și ATM Bucovina au decis să amâne protestul programat
pentru 17 noiembrie. Motivul: lipsa unui partener de dialog real,
disponibil la nivelul autorităților, în contextul politic actual.
Reprezentanții patronatelor au fost, însă, invitați, pe 16 noiembrie,
în Parlament, pentru consultări. Ca de obicei, cu o zi înaintea
unui protest programat...

„C

a urmare a faptului că, în
acest moment, contextul
politic din România este
unul care nu permite a avea un partener de dialog real, disponibil, care
să ia decizii și să demareze acțiuni
concrete, în vederea soluționării revendicărilor industriei de transport rutier, UNTRR, FORT și ATM Bucovina
anunță amânarea protestului din 17
noiembrie 2021”, se arată într-un comunicat de presă, transmis la data închiderii ediției.
Asociațiile patronale atrag atenția
asupra faptului că principalele revendicări ale industriei, reîncadrarea diurnei ca venit salarial, criza de pe piața
RCA și carantinarea șoferilor profesioniști, riscă să rămână, în continuare,
fără rezolvare, atâta vreme cât există
un Guvern interimar cu puteri restrânse, iar criza guvernamentală se prelungește.

Invitați în Comisii
„Ca urmare a revendicărilor anterioare, marți, 16 noiembrie 2021, Comisiile raportoare din Senat, și anume
Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și
Comisia pentru muncă, familie și protecție socială, au invitat asociațiile
patronale la dezbaterea Proiectului de
Lege (L455/2021) pentru anularea
unor obligații fiscale (diurna) și pentru
modificarea și completarea unor acte
normative, pentru susținerea amendamentelor transmise. Observăm că
doar prin oficializarea unor proteste
industria reușește să atragă o reacție
din partea autorităților”, se mai arată
în documentul citat.
Reprezentanții transportatorilor
reamintesc Guvernului că, în privința
RCA, ar trebui să discute cu ASF, pentru a se asigura că procedura de clasificare a asiguraților cu risc ridicat de
la BAAR funcționează în mod real,
pentru a preveni derapajele din piață.
„Reamintim că, în cazul în care un client primește de la cel puțin trei asi-

gurători diferiți oferte ale căror prime
de asigurare RCA sunt cu 36% (factorul N) mai mari față de tariful de referință, aferent segmentului de risc din
care face parte, este încadrat în categoria asiguraților cu risc ridicat, potrivit
Legii 132/2017. Astfel, acesta se poate
adresa BAAR, pentru o ofertă RCA.”

Moratoriu pentru
amânarea întoarcerii
camioanelor
și detașării
În timp ce, pe plan intern, operatorii români de transport nu au un partener de negociere, pentru rezolvarea
problemelor cu care se confruntă, la
nivel național, se pune problema cine
și cum îi va reprezenta, din partea
acelorași autorități, la nivel european,
în privința Pachetului Mobilitate 1.
Pentru că, din a doua lună a anului
viitor, este programată intrarea în vigoare a unor prevederi extrem de sensibile pentru industria autohtonă de
profil.

UNTRR solicită Guvernului României demersuri urgente către CE, pentru introducerea unui moratoriu privind
amânarea aplicării prevederilor Pachetului Mobilitate 1 din februarie 2022
(întoarcerea acasă a camioanelor și
detașarea șoferilor profesioniști), precum și demersuri suplimentare la
CJUE, pentru suspendarea aplicării
întoarcerii acasă a camioanelor până
la o decizie privind anularea acestei
obligații.
Decizia CJUE este așteptată
pentru a doua jumătate
a anului 2022...
... după ce măsura care introduce
obligativitatea întoarcerii camioanelor
la 8 săptămâni își va produce efectele
(reducerea veniturilor și creșterea costurilor). Conform unui studiu realizat
de KPMG la solicitarea UNTRR, în
acest context, peste 50% dintre aceste
firme fie își vor înceta activitatea, fie
vor migra în alte state europene. „Consecințele Pachetului Mobilitate 1 vor
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aplicabile în fiecare stat membru și
asigurarea aplicării armonizate a acestora.
„Directiva 1057/2020 de stabilire a
unor norme specifice cu privire la detașarea conducătorilor auto în sectorul
transportului rutier este unul dintre dosarele problematice ale Pachetului
Mobilitate 1, care cuprinde prevederi
discriminatorii pentru transportatorii
români, precum aplicarea regulilor
detașării la transporturile rutiere internaționale de tip cabotaj și cross-trade,
generând o creștere semnificativă a
costurilor de operare pentru transportatorii români și estici.”
UNTRR semnalează cu îngrijorare
faptul că, la data de 2 februarie 2022,
Statele membre UE au atât obligația
de a adopta dispozițiile necesare pentru a se conforma acestei directive,
cât și obligația de a aplica dispozițiile
respective începând cu aceeași dată.
Situația actuală se transformă, în acest context, într-o veritabilă capcană.
Operatorii români nu vor avea
timp să se informeze și să se
pregătească pentru
respectarea noilor prevederi
de aplicare a detașării în
fiecare stat membru UE...

... pentru că este foarte posibil să
fie aplicate imediat ce vor fi publicate.
„Mai mult, la nivel european, se
discută interpretări îngrijorătoare ale
statelor vestice, privind prevederile
Directivei 1057/2020, care ar putea
conduce la o aplicare nearmonizată și
la controale abuzive ale unor state
membre împotriva transportatorilor
români”, precizează UNTRR.
Negocierile continuă atât la nivel
național, cât și la nivel european. Rămân, însă, întrebări care așteaptă răspuns. Există un partener de dialog în
rândul autorităților? Cine și când va
oferi soluțiile necesare industriei de
transport, pe plan intern? Și cine va
lupta, în mod real, pentru cărăușii
români, în afară?
Există promisiuni privind adoptarea rapidă, în Parlament, a proiectului
de lege care ar trebui să rezolve problema diurnei. Dar experiența ne-a
învățat să nu fim siguri de nimic, înainte de publicarea în Monitorul Oficial.
Până atunci, România rămâne singurul stat din UE în care șoferii profesioniști sunt carantinați la intrarea în țară...
Drumuri bune să aveți!
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro
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avea un puternic impact negativ asupra economiei României, studiul
KPMG estimând o scădere cu 4,5 miliarde de euro a veniturilor din transportul rutier internațional de marfă din
România, ceea ce ar determina o
scădere a PIB cu 1,4%”, subliniază
UNTRR.
De asemenea, studiul Comisiei
Europene privind întoarcerea acasă
a camioanelor, publicat anul acesta,
confirmă impactul negativ major al
măsurii asupra transportatorilor rutieri
est-europeni și asupra mediului, semnalat de UNTRR instituțiilor europene.
Studiul Comisiei Europene evidențiază
faptul că noile curse suplimentare de
întoarcere acasă a camioanelor ar
putea genera o creștere medie a costurilor de până la 11.000 de euro per
vehicul per an, pentru cărăușii din Europa de Est care operează în Vest.
Deși DG MOVE a pregătit o propunere
de modificare a regulilor de acces la
profesie, această inițiativă nu a avut
niciun rezultat, așteptându-se decizia
CJUE.
În același timp, se impune amânarea aplicării Directivei 1057/2020
referitoare la detașarea șoferilor profesioniști din februarie 2022, până la
publicarea transparentă a regulilor
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Pregătiți pentru
noua etapă
Concursul Romanian Transport Company of the Year oferă șansa
de a ne apropia de elitele transportului românesc și de a identifica
tendințele din această perioadă.

C

reșterea abruptă a costurilor,
pandemia, Pachetul Mobilitate, lipsa șoferilor – sunt ingrediente ce par să anunțe o criză iminentă, în transporturi. Sunt și opinii
conform cărora suntem, deja, în criză... În orice caz, sunt vremuri dificile
pentru industria de transport și, cu atât
mai mult, ar trebui să urmărim cu
atenție modul în care unele companii
și-au adaptat strategiile (nu doar pentru supraviețuire).
Tendințele identificate cu ocazia
RTCY 2021 anunță, tot mai precis, o
nouă etapă în care intră transportul
românesc.

Entuziasmul
Indiferent dacă îi spunem criză sau
nu, industria traversează o perioadă
cu multe incertitudini. Poate părea ciudat, însă primul efect la care orice manager/patron ar trebui să se gândească este cel de ordin psihologic. Este
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firesc să apară descurajarea și, chiar,
pesimismul în rândul echipei și exact
asta nu ne dorim. Comunicarea bună
în interiorul companiei, transparența,
prezentarea planului de întărire/dezvoltare a afacerii – sunt aspecte care
pot să ajute, însă fiecare firmă își
caută, în general, propriile metode,
pentru a menține entuziasmul echipei
la cote ridicate.

Capacitatea
financiară
Am învățat încă de la precedenta
criză: „profit is good, cash is king”.
Este o perioadă în care atenția la resursele financiare trebuie să crească.
Precauția nu este suficient să se manifeste doar în legătură cu profitabilitatea contractelor, ci și în legătură cu
lichiditățile disponibile. Banii au tendința, în această perioadă, să devină mai
scumpi și mai dificil de accesat. În
aceste condiții, acceptarea unor ter-

mene largi pentru încasarea facturilor
ar trebui cântărită cu mare grijă și întârzierile peste termenul convenit nu
mai pot fi privite ca aspecte banale.

IT&C
Precedenta criză ne-a învățat să
controlăm costurile. A fost un efort, în
primul rând, concentrat pe consumul
de carburant și multe firme au deja o
imagine clară privind costul mediu per
kilometru și repartizarea în cost variabil și cost fix. Astăzi, aceste informații
nu mai sunt suficiente. Softurile specializate, de ultimă generație, oferă
date mult mai precise, care asigură,
zi de zi, un suport de neînlocuit în procesul decizional al managementului.
Rapoartele oferite creează o imagine
precisă, legată de productivitatea
fiecărui om, performanțele financiare
ale companiei, profitabilitatea per client
și cursă... O firmă de transport nu ar
trebui să își permită pierderea angaja-
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Gala celei de a 12-a ediții a
concursului Romanian Transport
Company of the Year va putea fi
urmărită online, pe platforma
virtualzc.ro

Comunicare/vânzare
Creșterea abruptă a costurilor necesită un efort tot mai mare de comunicare cu clienții, pentru majorarea
tarifelor. Modelele clasice pentru contracte trebuie adaptate la noile realități, unde o clauză de motorină nu mai

Diversificarea
afacerilor
Accesarea mai multor segmente
de transport și, chiar, deschiderea de
alte afaceri... inclusiv înființarea de firme în alte țări... Sunt direcții care au
luat amploare în ultima vreme. Un accent important se pune și pe adaptabilitate.

Protecția mediului
Deși încă scăzute ca pondere în
total transporturi, soluțiile „verzi” au
depășit stadiul de încercări timide. De

exemplu, astăzi, trenul și camioanele
pe gaz sunt soluții utilizate tot mai mult
și clienții le pot alege în mod conștient.
Sunt tot mai mulți cei care sunt dispuși
să plătească mai mult, pentru a asigura reducerea emisiilor.
Acestea sunt doar câteva dintre
tendințele identificate în piață, iar viitorul apropiat va aduce presiuni suplimentare asupra managementului firmelor de transport. Și, poate, chiar
aceasta ar trebui să fie prioritatea zero
a tuturor companiilor – asigurarea unei
echipe manageriale capabile și sudate. Un singur om nu mai este suficient,
nici măcar în cazul firmelor cu flote
mici!
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Votați finaliștii RTCY 2021 la adresa:
www.ziuacargo.ro/votati-finalistiirtcy-2021
Dalocris
Dunca Expediții
International Alexander
Marvicon
MC Trans
Ost Transport
TN Logistika
Transcom
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ților buni și, tocmai de aceea, ei trebuie
identificați și retribuiți corespunzător.
Același lucru se întâmplă și cu clienții.
Însă asemenea softuri sunt scumpe,
necesită mult efort și timp pentru implementare și își produc efectele în
timp... În continuare, nu există foarte
multe opțiuni pentru piața de transport,
în acest domeniu, și întreaga economie caută să își securizeze capacități,
pe partea de soluții IT. Probabil, va fi
tot mai greu pentru transportatori să
își asigure suportul optim, la acest capitol, care, însă, a devenit indispensabil, chiar și pentru firmele medii și mici.

este suficientă. Însă, atunci când
soliciți majorări de tarife, este nevoie
de cel puțin trei lucruri – calcule precise legate de costuri, un model de colaborare acceptabil pentru client și asigurarea unui serviciu apreciat. Este
evident că nici clienții de transport nu
traversează cea mai fericită perioadă
și orice majorare este privită cu mare
reticență. Însă cu toții au înțeles situația, iar riscul ca în următoarea perioadă să apară situații în care, pentru
unele mărfuri, să nu se găsească soluții de transport este real.
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DALOCRIS

Comunicare...
și multă muncă
Un transportator mic, dar extrem de stabil. Un cărăuș care lucrează
într-un sistem mai puțin popular în rândul companiilor românești,
transportând cu propriile capete tractor semiremorcile clienților.
Un colectiv pentru care comunicarea, integritatea, respectul
și seriozitatea reprezintă mai mult decât principii, ci realitatea
de zi cu zi. Dalocris a reușit, pe o piață pe care companiile mici
nu rezistă, de obicei, decât pe termen scurt.

A

ctivitatea a început în 2010,
cu 2 camioane, care au lucrat
timp de un an, în Spania, în
cadrul unei așa-zise „cooperative”,
prin intermediul altei firme. Aceasta
era o entitate de tipul caselor de expediții, pe care diferite persoane fizice își
înmatriculează camioanele, pot scoate
licență de transport și pot activa facturând prin această firmă, găsindu-și
însă proprii clienți. „Dar a trece camioanele pe numele companiei respective implica și un risc, așa că am decis,
ulterior, să le înmatriculăm în România, înființând compania Dalocris, în
2011. Am început cu un IVECO și un
Renault Magnum, după care am avansat, ajungând, în prezent, la 10 camioane și 18 șoferi”, a povestit Cristian
Șoldan, director general Dalocris.
Compania a rămas, în mare parte,
specializată pe relația Spania, folosind
5 capete tractor, dar activează, în prezent, și în Austria, cu 5 camioane complete, pentru marfă generală. „În
Spania, lucrăm pentru un singur client,
dar care reprezintă un grup de firme

care închiriază soluții de transport. Ei
dețin semiremorci frigorifice, pe care
le tractăm noi, cu capete tractor, în
curse către alte țări din vestul Europei
– Franța, Anglia, Belgia, Țările de Jos,
Germania etc. Contractele la prima
mână sunt încheiate cu grupul cu care
lucrăm, iar ei ne dau comenzile de
transport. Lucrăm cu cei din Spania
de peste 5 ani, iar cu cei din Austria
de peste un an și cu toți avem o comunicare foarte bună, din toate punctele de vedere”, a subliniat Cristian
Șoldan, adăugând faptul că o parte
din cifra de afaceri a companiei se
realizează pe România.
Un cap tractor care merge în
echipaj parcurge aproximativ
190.000-210.000 km per an, iar
ansamblurile cu prelată, cu un
singur șofer, aproximativ
120.000.
„Am început cu camioane secondhand, dar, având în vedere faptul că
mașinile parcurg foarte mulți kilometri,

„Cea mai importantă problemă cu
care ne confruntăm este, în
prezent, lipsa șoferilor. Apoi,
întâmpinăm probleme și cu
achizițiile de camioane. Și, nu în
ultimul rând, Pachetul Mobilitate
impune, la rândul său, dificultăți,
dar am recurs la soluția unui al
doilea sediu, în Spania. Pentru
Austria, am calculat că este posibil
să aducem camioanele la două
luni, în România.”
– Cristian Șoldan

nu ne putem permite defecțiuni, reparații și costuri mari de întreținere, astfel
încât, ulterior, ne-am orientat către camioane noi”, a spus directorul general
Dalocris, care a precizat că, în prezent, sunt probleme destul de mari cu
timpii de livrare a camioanelor. „Am făcut o comandă de 4 unități, iar termenul de livrare primit inițial a fost luna
ianuarie a anului viitor, după care a
fost extins pentru aprilie-iunie. Inițial,
doream să reînnoim o parte din cami-

14 .............................................................................................................................................. noiembrie 2021

„Avantajul nostru competitiv este
munca, foarte multă muncă și
implicare. Am întâmpinat și
probleme dificile de-a lungul
timpului, am făcut față cu greu, dar
ne-am implicat și am găsit metodele
corecte de a rezolva aceste
neajunsuri. Trebuie să fii foarte activ
și să știi exact ceea ce vrei și ceea
ce ești gata să oferi, pentru a obține
aceste lucruri”.

oanele vechi, înlocuindu-le cu acestea
4 noi, dar acest lucru nu este posibil
prea curând. Am înțeles chiar că toate
comenzile care sunt plasate acum au
termen de livrare în 2023, dar nu se
știe în ce lună”.
Toate operațiunile de reparații și întreținere a camioanelor Dalocris se
realizează în Spania, într-un service
care a dat dovadă, de-a lungul timpului, de foarte multă seriozitate și
promptitudine, inclusiv pentru reparațiile de urgență, la camioane încărcate.
De asemenea, atunci când merge un
camion în atelier, se realizează o verificare integrală, mecanicii atrăgând
atenția și asupra altor probleme constatate, în afara defecțiunii stricte pentru care s-a deplasat acolo.

Salarii
de nivel superior
Salariile șoferilor au structura obișnuită (salariu de bază plus diurnă) și
se situează undeva în zona superioară, comparativ cu valoarea medie a
veniturilor șoferilor din România. „Am

decis acest lucru pentru a ne asigura
necesarul de șoferi, atât pentru prezent, cât și pentru viitor. În ultima vreme, am întâmpinat și noi probleme cu
șoferii, în ultimele 3 luni chiar având
situații în care am avut camioane oprite. Mulți au plecat în concediu, s-au
decalat lucrurile, am avut echipaje
care au plecat să lucreze în Irlanda
sau Belgia etc.”, a declarat Cristian
Șoldan. „Am avut noroc că avem șoferi foarte serioși, unii dintre ei lucrând
la noi de peste 6 ani.
În cadrul firmei, am pus foarte
mult accent pe comunicare și
respect, care nu le-au lipsit
niciodată nici șoferilor, nici
conducerii.
Discutăm foarte des cu ei despre
problemele pe care le întâmpină, încercăm să le rezolvăm cât mai bine
cu putință, încercăm să înțelegem
ceea ce vor și să le oferim ceea ce le
este necesar”, a subliniat directorul
general Dalocris.
Comunicarea se realizează pe
telefonul mobil, dar și pe aplicația
WhatsApp, unde a fost înființat un
grup cu toți șoferii și unde se postează
inclusiv informări legate de schimbări
de regulamente, legislative etc. Șoferii
comunică foarte mult și între ei și este
armonie în cadrul colectivului, fără
probleme și conflicte.

Urmărire atentă...
și parcări securizate
Compania monitorizează în permanență consumul de combustibil, în
mod direct, dar și prin intermediul sistemelor de management al flotelor de
la bord. Pentru moment, Dalocris consideră suficiente sistemele propuse
de către constructorii de camioane,
dar lucrează și cu SASFleet, pentru
localizarea camioanelor prin GPS.
„Verificăm zilnic poziția camioanelor,
consumul, dacă se respectă timpii de
încărcare, cantitatea de marfă, stabilim
parcările securizate în care vor trebui
să se oprească șoferii etc. Chiar și
pentru pauzele de 45 de minute, este
exclus să se oprească în parcări fără
niciun grad de siguranță, pentru evitarea problemelor cu imigranții. Până
acum, noi nu am avut incidente, dar
cunoaștem firme care au trebuit să
plătească amenzi de mii de euro, din
cauza infiltrării de imigranți.”
Consumul mediul la vehiculele frigorifice este 30-32 l/100 km, iar, la vehiculele pentru transport mărfuri generale, este situat între 28 și 30 l/100 km.
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Cristian Șoldan,
director general
Dalocris:

Creștere lentă,
dar sigură
Și, pentru că a venit vorba despre
extindere și dezvoltare, Dalocris intenționează să construiască, în zona Sibiului, o stație de distribuție de combustibili, cu spațiu de parcare pentru
camioane, cazare pentru șoferi și restaurant.
„Dorim să creștem, dar puțin câte
puțin. Deocamdată, în domeniul transporturilor, vrem să rămânem relativ la
același nivel, dar dacă tarifele de
transport vor crește, pe viitor, și vom
reuși să recrutăm șoferii de care avem
nevoie, nu este exclus să ne extindem.
Nevoia de transport de pe piață este
destul de ridicată și primim, în fiecare
zi, cel puțin 5 noi oferte de colaborare”,
concluzionează Cristian Șoldan.
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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DUNCA EXPEDIȚII
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Cei vechi, cei mari...
cei moderni
Transportator pur-sânge, încă de la înființare, Dunca Expediții
și-a continuat nealterat misiunea, reușind să se adapteze cu succes
la schimbări. Ce definește, astăzi, compania? Este una dintre cele mai
vechi din România... este una dintre cele mai mari... Însă, în primul
rând, este una dintre cele mai moderne!

P

iața românească a trecut prin
atât de multe schimbări, în ultimii 30 de ani, încât puține
companii de transport înființate în anii
‘90 au rezistat.
Însă strategia Dunca Expediții nu
a fost legată doar de supraviețuire, ci
a țintit să rămână un furnizor de servicii de transport relevant, nu doar în
prezent, ci, mai ales, în viitor.
Cum pregătește, astăzi, compania
viitorul – cu transport intermodal, camioane cu carburant alternativ, baze
în mai multe țări din Europa, o concentrare specială pe zona de IT&C și
selecția atentă a clienților. Dar cel mai
important lucru pentru Dunca Expediții
este asigurarea unei resurse umane
inteligente, cu o bună (și continuă)
pregătire.

Trei decenii
tumultoase
Dunca Expediții, una dintre cele mai
mari companii de transport din România, a fost înființată în 1994, ca o
afacere de familie. „Am început cu 12
camioane și, de acolo, afacerea a
crescut. Am pus bazele unui business
adevărat, am creat proceduri de lucru...
La acea vreme, realizam un serviciu
de grupaje/coletărie, o activitate eficientă și care se potrivea cu viziunea
pe care o aveam despre mediul privat
– o optimizare care nu putea fi obținută
la stat”, a precizat Doru Husarciuc,
director general Dunca Expediții.
Până în 1997, compania a cunoscut o dezvoltare liniară, realizând doar
transport intern. „Firmele de transport

de stat se închideau una după alta,
rămânea foarte mult de lucru și trebuia
să avem capacitate, infrastructură,
proceduri, să angajăm și să pregătim
oameni...”, a arătat Doru Husarciuc.
Un moment-cheie a apărut în
1997, marcând o relansare puternică,
prin achiziția a 100 de tractoare
IVECO EuroTech. Achiziția a fost cu
atât mai importantă, cu cât, la acel
moment, flota companiei nu depășea
50 de camioane. A fost un salt în capacitatea de transport, dar și unul tehnologic.
„Atunci l-am cunoscut pe Stefano
Albarosa, dealer IVECO. Foloseam la
acel moment capete tractor KAMAZ,
pentru că eram obișnuiți cu acest tip
de autovehicul. Nu aveam, atunci,
garanții suficiente și tot ce produceam
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„Digitalizarea creează noi riscuri
pentru afacerea de transport.
Accesul permanent și continuu al
unor entități externe la poziția flotei
și modul de operare a acesteia nu
reprezintă un aspect care poate fi
privit cu lejeritate.”

investeam în camioane. Astfel, a fost
un pas necesar ca Stefano Albarosa
să intre în acționariatul firmei, iar Dunca Expediții a devenit societate pe
acțiuni”, a reamintit Doru Husarciuc.
După 1997, odată cu achiziția noilor camioane și transformarea din SRL
în SA, Dunca Expediții a trecut la transportul mare, definindu-și cu claritate
principiile pe care le-a urmat de-a lungul
anilor – o firmă puternică, adaptată la
condițiile pieței, cu respect față de
muncă, de resursa umană, de clienți...
Bineînțeles, au fost angajați oameni noi, cu pregătire mai bună și
s-au dezvoltat departamente noi, precum cel financiar, cel juridic sau cel
legat de SSM. Totodată, compania a
dezvoltat partea de service.
„Perioada 1997-2000 a fost cea
mai fierbinte pentru noi. Atunci am dat
startul și am intrat din plin pe direcția
pe care suntem acum. Din 1998, am
început și transportul internațional. Nu
au lipsit provocările, pentru că a trebuit
să modificăm proceduri care funcționau pe transportul intern, dar nu se
potriveau cu cel internațional. În traficul internațional, efectuat pentru clienți mari, trebuia să ajungi la timp și
să te încadrezi în anumite ferestre de
descărcare. Am învățat, de asemenea,
să ne încadrăm în țintele de KPI. Am

Dușul rece
În 2007, compania avea o flotă de
aproximativ 400 de unități, un sediu
nou, depozite... Și-a împins limitele cât
mai departe, pentru a da curs oportunităților din piață. Și a venit criza...
„Nu ne-a fost ușor și le mulțumim clienților pentru că au rămas aproape. Au
fost perioade în care executam transporturi fără termen de plată, cu anumiți
clienți. Solicitam doar o plată parțială,
pentru a acoperi carburantul și salariul
șoferului... Un lucru extraordinar a fost
și înțelegerea băncilor, care nu au tăiat
în carne vie și ne-au permis să creștem”,
a rememorat Doru Husarciuc.
Dunca Expediții avea deja 600 de
camioane, în 2008. A urmat o restructurare dură.
„A fost un duș rece și a existat teama de prăpastie. Am reușit să motivăm
oamenii și să le canalizăm energiile pe
o direcție corectă, care să confere stabilitate. Atunci am luat decizii cu capul,
și nu cu inima. Informația nu mai valora
nimic și conta, în primul rând, intuiția
personală. Practic, am tăiat tot ceea ce
însemna risc, chiar dacă nu aveam
clienți suficienți. Totodată, am solicitat
furnizorilor pe zona de leasing și service
reduceri și chiar stopări ale plăților, pe
o anumită perioadă de timp. De asemenea, am făcut o restructurare agresivă
în firmă”, a declarat Doru Husarciuc.
Compania a gândit restructurarea
pe două direcții principale – partea de
camioane, care era mare consumatoare de piese, motorină etc., și partea
de clienți, unde a oprit colaborarea cu
segmentele unde exista risc de neplată.
„Acea perioadă ne-a asigurat baza,
forța și structura pentru ceea ce suntem

acum. O companie solidă din punct de
vedere al resurselor umane, cu o bază
materială sănătoasă (atunci am construit inclusiv sediul companiei), cu o
structură bine adaptată (grup de firme).
Atunci ne-am adaptat pentru a asigura
flexibilitatea necesară depășirii obstacolelor. Am gândit o structură care să ofere
elasticitate și dinamism, să poți trece cu
ușurință de la un tip de business la altul,
cu oameni bine pregătiți, care să aibă
încredere în propriile capacități, chiar
și atunci când pornesc proiecte noi”, a
explicat Doru Husarciuc.
La Dunca Expediții, în timpul crizei,
toți oamenii au trecut printr-un proces
de recalificare.

Pionieri
pe proiecte noi
Astăzi, Dunca Expediții este unul
dintre cei mai mari transportatori de
intermodal din România. „Încărcăm 5
trenuri pe săptămână din Oradea și 7
trenuri din Curtici. Suntem printre primii transportatori români care au insuflat clienților ideea de transport cu
trenul, de protecție a mediului, de economie de carburant, de pregătire pentru penuria de șoferi... Compania are
sedii în Țările de Jos, Spania și Germania. Acolo ajungem cu trenurile și
realizăm servicii de distribuție locală”,
a arătat Doru Husarciuc.
Dunca Expediții deține aproximativ
800 de semiremorci, toate fiind echipate pentru transportul feroviar.
Ca o recunoaștere a meritelor și
profesionalismului, Dunca Expediții va
fi una dintre primele cinci companii de
transport din Europa care vor testa
camioane pe hidrogen, aceste autovehicule fiind oferite de unul dintre clienții
importanți ai firmei.
La ora actuală, compania are
aproximativ 500 de capete tractor, cu
o vechime maximă de șase ani. Iar
preocuparea pentru carburanți alternativi este tot mai puternică.
Compania folosește cinci camioane pe gaz și așteptă alte șapte. În plus,
Dunca Expediții va realiza prima stație de alimentare cu LNG din România.
„Credem în carburanții alternativi
– gaz, electric etc. Gazul are mari
avantaje – este ieftin, sigur și poluează
mai puțin. În plus, faptul că pentru camioanele pe gaz nu plătim taxe de
drum în Germania înseamnă foarte
mult. Investim în LNG și, astfel, rezolvăm și problema autonomiei”, a declarat Doru Husarciuc.
În următorii ani, Dunca Expediții
va dezvolta, în cadrul grupului, o firmă
de curierat și va achiziționa două avioane de marfă.
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Doru Husarciuc,
director general
Dunca Expediții:

evoluat repede și calitatea în creștere
a serviciilor oferite a convins clienții”,
a explicat Doru Husarciuc.
Compania a dezvoltat transportul
internațional într-o perioadă în care
nu existau telefoane mobile și comunicarea cu șoferii sau aflarea poziției
camionului erau aspecte mult mai
dificile decât astăzi, însă...
„Comunicam foarte bine cu șoferii.
Oamenii erau altfel... Aveam șoferi cu
școală profesională, cu noțiuni tehnice
solide. În plus, cu primii aproximativ
200 de șoferi angajați, am dezvoltat
o prietenie puternică. Ne completam
unii pe alții și ne ajutam reciproc. Echipa oferea profesionalism și încredere
la un nivel ridicat, la care se adăuga
bunul simț. Este adevărat și faptul că,
la acel moment, aveai de unde alege.
Oamenii treceau de la stat la privat,
unde erau mai bine plătiți”, a completat
directorul general Dunca Expediții.
Merită să amintim că, la acel moment, Dunca Expediții era cel mai
mare angajator din zonă.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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INTERNATIONAL ALEXANDER

Vocație pentru
dezvoltare
Afirmam despre International Alexander, în 2017, (atunci când
a câștigat competiția Romanian Transport Company of the Year)
că a intrat în categoria „supergreilor”, prin dimensiuni și printr-o
ofertă completă de servicii 3PL. Business-ul complex, care
acționează în zona 4PL, extins astăzi, la nivel internațional, este,
însă, cu totul altceva.

„S

imt nevoia să dezvolt, permanent, firma. Urmăresc
situația financiară, pentru
că orice afacere trebuie să aducă
profit, însă ceea ce mă motivează este
faptul că pot să construiesc. Sunt pasionat de transport și logistică, de faptul că pot privi de sus activitatea și încerc să găsesc îmbinările corecte. Îmi
place să fac oamenii să se înțeleagă,
să lucreze bine unii cu alții”, afirma,
în 2019, Simion Apreutese, astăzi
CEO al International Alexander Holding, în cadrul unui interviu acordat revistei ZIUA CARGO. Afirmația făcută
atunci se regăsește, astăzi, mai mult
decât oricând, în realitate.

2003, o firmă,
un singur camion
International Alexander Holding
este, astăzi, definit de un nucleu de
firme ce activează în segmentele de
transport, logistică, producție, tehnologie/e-commerce și real estate.
„În anul 2003, fondatorul și actualul
CEO al grupului de firme, Simion Apreutese, a pornit de la o idee simplă, de
a iniția o afacere în domeniul transporturilor. Începutul a fost făcut cu un singur camion, prin firma-mamă – Inter-
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national Alexander”, își amintește
Loredana Apreutese, director general
al companiei. „În timp, cu implicare și
viziune, a crescut flota de camioane
și a înțeles rapid că succesul vine din
schimbare, îmbunătățire și expansiune, astfel că a început să transforme
transportul clasic de la care se pornise
într-un concept profesionist și în strânsă legătură cu nevoile clienților.”
Loredana Apreutese subliniază că,
odată cu creșterea business-ului, s-a
creat o echipă de oameni dornici să
construiască și să se specializeze,
într-un sector de activitate dinamic.
„O echipă care reușește să țină lucrurile în mișcare și să reprezinte o companie pune accentul pe parteneriate
pe termen lung, fiind deschisă să adere la standardele internaționale”, a
precizat ea.
Din 2006, International Alexander
s-a specializat pe zona de automotive
și a demarat proiecte cu clienți din acest domeniu.
Totul evoluează. Dar principiile
rămân aceleași. „Respect,
responsabilitate, seriozitate –
acestea sunt valorile pe care le
încurajăm în companie”, declara
Simion Apreutese.

Date relevante
International Alexander Holding
este reprezentată, în acest
moment, de aproximativ 2.500
de angajați, activi pe zona de
transport, logistică, e-commerce
și real estate.
În ultimul an, cifra de afaceri a avut
o creștere constantă de 20-25%,
după ce s-a încheiat anul 2020 cu
o cifra de afaceri, la nivel de grup,
de circa 125 de milioane de euro.

Loredana Apreutese:
„Ne mândrim cu faptul că
am construit alături de
partenerii care ne-au acordat
încredere la început de drum,
am crescut împreună cu ei și
am ajuns, în prezent, să
oferim servicii integrate,
să devenim un 4PL, care
transmite stabilitate
și flexibilitate.”
„Astăzi, suntem un grup de firme,
interconectate prin servicii conexe,
care ne poziționează ca un furnizor
complex, capabil să ofere o gamă diversificată de transporturi rutiere, mari-
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Loredana Apreutese
și Simion Apreutese

Depozite
și în alte țări
International Alexander Holding
deține, în prezent, depozite finalizate
în Arad, Timișoara, Târgoviște, fiind,
de asemenea, achiziționate terenuri
pentru viitoare proiecte în București,
Sibiu, Sebeș, dar și în Ungaria, Serbia,
Cehia și Germania. „În plus, suntem
prezenți ca operatori de logistică integrată direct în fabricile clienților, alături
de care am definit layout-uri și procese
de lucru care să asigure producția în
diverse sectoare de activitate, în special automotive și FMCG”, a mai adăugat Loredana Apreutese.

2021, achiziții
spectaculoase
Managementul grupului a decis,
în 2021, și o creștere prin achiziția a
două companii. Una dintre ele este

„Nu facem un secret din faptul
că rămânem deschiși pentru
potențiale dezvoltări, achiziții
sau asocieri.”

Loredana Apreutese,
director general
International
Alexander:
„Pandemia a adus multiple
provocări, schimbări de strategie,
nevoie de adaptabilitate și reacții
rapide. Focusul a fost, în mod cert,
pe siguranța sănătății angajaților și
pe soluții pentru a menține
business-urile noastre și ale
clienților noștri în mișcare.”

entitate și să găsim un mod comun
de a pune în aplicare toate resursele,
astfel încât să avem rezultate armonioase și cu valoare adăugată.”
Fără îndoială, structura IT&C oferă
un avantaj în plus în integrarea companiilor achiziționate în grup. Totul
este analizat în detaliu. „Avem o structură definită complex, cu manageri
specializați pe departamente și, fără
excepție, urmărim rapoartele de activitate din cadrul fiecărui departament,
indiferent că discutăm de departamentele de HR, flotă, operațional, logistică
vânzări, calitate, asigurări, service,
lean management, sau financiar.”

PIAȚĂ ȘI COMPANII

time, aeriene, intermodale, dar și un
furnizor ce a început construcția unei
rețele proprii de depozite.”

Vio Transgrup din Târgoviște (înființată
în urmă cu 20 de ani). Este vorba despre prima companie din România certificată TAPA 1. Vio Transgrup activează într-un segment mai exclusivist,
acela al transportului de mare valoare.
Merită să reamintim faptul că, odată
cu această tranzacție, am asistat, probabil, la prima preluare în industria
transporturilor din România care a
avut la bază strict rațiuni de dezvoltare
a afacerii, și nu specularea unei situații
de conjunctură, izvorâte din dificultățile
financiare ale firmei preluate.
Ce-a de-a doua achiziție a acestui
an a vizat compania germană Brandl,
cu o tradiție de 50 ani în producția de
piese auto, având fabrici în România
și Cehia și clienți între giganții industriei auto.
„Achizițiile marchează strategia
pentru consolidarea și dezvoltarea
competențelor, dar și una dintre puținele mutări făcute de antreprenorii locali pentru a se extinde în afara țării
și a completat armonios serviciile deja
oferite, devenind, așa cum am mai
spus, un furnizor complex de servicii,
cu o experiență relevantă în sectoarele
de activitate și cu rezultate remarcabile, confirmate pe parcursul anilor”,
a mai arătat directorul general International Alexander.
Desigur, tranzacțiile au fost urmate
de o perioadă de adaptare, cunoaștere și integrare a oamenilor, a business-urilor, inclusiv a clienților. „Aș putea spune cu sinceritate că sunt
necesari minimum doi ani pentru acest
proces, de integrare a competențelor
oamenilor, de aderare la obiectivele
comune și pentru o identificare cât
mai completă a sinergiilor businessurilor. Pentru noi, ca echipă de management, este, în mod real, o provocare
să extragem ce e mai bun din fiecare

2022, un grup
puternic,
cu o cifră de afaceri
de 200 de milioane
de euro
Conform estimărilor managementului, International Alexander Holding va
încheia anul 2022 cu o cifră de afaceri
de aproximativ 195-200 de milioane de
euro. „În 2022, ne dorim să menținem
business-ul actual, să optimizăm resursele actuale și potențialul de dezvoltare pe care îl are Grupul de firme în
actuala structură”, a concluzionat directorul general International Alexander.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro
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MARVICON

un TRANSPORTATOR
serios, pentru CLIENȚI
serioși
2019, un an bun pentru toată lumea. 2020, altfel. 2021, adaptați unei
noi realități. 2022? Vom vedea... Compania orădeană Marvicon
a continuat să crească în toată această perioadă și nu se va opri nici
anul viitor. Iar managementul pare sigur de pașii pe care îi are
de făcut. Ce stă în spatele acestei convingeri?

M

arvicon s-a așezat într-o poziție în care oferă servicii de
calitate și predictibilitate. Tarifele nu sunt cele mai mici, dar conferă, împreună cu sistemele create,
confort, atât cărăușului, cât și clientului. „Beneficiarii noștri își doresc servicii de calitate și sunt dispuși să plătească, în acest context”, a afirmat Ilie
Ilea, director general Marvicon. Iar lucrurile nu se rezumă numai la livrarea
la timp a mărfurilor, reprezentanții
companiei de transport vizitând clienții
tocmai în ideea de a găsi soluții pentru
un serviciu mai performant.

Capacitatea
de a oferi camioane
a devenit esențială
De altfel, lucrurile au suferit schimbări, în ultimul an, criza șoferilor s-a
agravat, iar clienții au început să așeze
pe primul loc posibilitatea cărăușului
de a oferi capacitate. „Sunt clienți care

ne întreabă câte camioane le putem
oferi pe săptămână. Inclusiv firme care
negociau cu noi fiecare leu au ajuns
să fie interesate în primul rând de
posibilitatea efectuării curselor, lăsând
costul pe planul doi.”
„Tariful real a crescut
cu 7-10% față de 2019
și cu 5-6% față de 2020.”
Directorul general Marvicon a subliniat că sunt elemente de cost care
s-au majorat semnificativ. Motorina și
șoferii se află în fruntea listei.
„Criza șoferilor s-a adâncit, în
2021. Suntem afectați, chiar în condițiile în care conducătorii auto ne apreciază ca angajator. Am ajuns la un
efectiv de 250 de șoferi, în condițiile
în care am avea nevoie de 260, la
actualul parc de 160 de vehicule.
Vrem, inclusiv, să achiziționăm camioane noi, dar nu o vom face dacă nu
vom dispune de forța de muncă ne-

Ilie Ilea

De 10 ani
în companie...
Marvicon este o companie care,
până acum, nu a avut niciodată
probleme cu șoferii, datorită
atmosferei, în care angajații se
respectă și se ajută, precum într-o
familie. Sunt conducători auto care
au început, de anul trecut, să
sărbătorească 10 ani în firma
înființată în 1998. „Fiecare a primit
o plachetă și mulțumirile noastre,
precum și un sejur într-o destinație
turistică, pentru două persoane.
Încercăm să fim aproape de fiecare
dintre colegii noștri șoferi,
susținându-i inclusiv atunci când
apar probleme personale”,
a precizat Ilie Ilea.

cesară.” Ilie Ilea a atras atenția asupra
concurenței mult crescute din partea
companiilor de transport din vest, care
beneficiază de tarife mai mari, sunt
pe un trend ascendent și au crescut
veniturile alocate conducătorilor auto.
„Astăzi, un șofer poate
câștiga între 3.000 și 3.500 de
euro, în străinătate. Este greu
să păstrezi șoferii în România,
în aceste condiții.”
Singura soluție pentru gestionarea
deficitului de forță de muncă pare a fi
reprezentată, conform managementului Marvicon, de șoferii străini, cei
mai potriviți fiind ucrainenii. „Nu este
vorba despre a căuta forță de muncă
pe care să o plătești mai puțin, pentru
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la nivelul companiei, a obligativității
vaccinării. Este o condiție peste care
foarte mulți nu vor să treacă.

că noi suntem dispuși să le oferim
condiții similare, ci despre faptul că
nu există șoferi români pe care să îi
angajăm.”
Bineînțeles, a avea conducători
auto din Ucraina implică și existența
unui dispecer vorbitor de limbă rusă.
Dar, în România, sunt mulți studenți
din Republica Moldova dispuși să se
implice în această direcție. Ceea ce
face lucrurile apelabile. În opinia directorului general Marvicon, introducerea
posibilității de atestare a conducătorilor
auto profesioniști, pe baza unor examene în limba rusă, ar reprezenta, în
acest context, un ajutor real, acordat
industriei autohtone de transport.

O problemă abordată
cu atenție
Provocările privind șoferii cresc, în
contextul pandemiei și al generalizării
obligației de a prezenta documente de
tipul „green pass”, la nivelul Uniunii

Europene. Carantinarea, în România,
a șoferilor neimunizați dă, astăzi, mari
bătăi de cap companiilor, care trebuie
să țină cont inclusiv de reticența angajaților cu privire la vaccin. „Aproximativ
35-40% dintre șoferii noștri sunt vaccinați. Din fericire, între ei se numără
conducătorii auto care fac curse bilaterale România-UE, ceea ce atenuează impactul carantinării. Nu am făcut
o campanie la nivel de companie, pentru că am fi generat probleme majore.
Numai încercarea de a face o statistică privind gradul de vaccinare a creat
temeri în rândul șoferilor, care s-au
gândit că vrem să îi obligăm să facă
acest pas. Nici măcar nu se punea
problema. Am încercat să ne convingem colegii prin exemplul propriu și,
în ultimul timp, numărul celor care vor
să se imunizeze a început să crească”, a mai arătat Ilie Ilea, precizând că
nu puține sunt situațiile în care sună
șoferi pentru angajare și prima întrebare pe care o pun ține de existența

„Angajăm șoferi fără experiență și,
pentru a suplimenta sursele de angajare, Marvicon a reluat colaborarea cu
școlile de șoferi, compania susținând,
din punct de vedere financiar, pregătirea
șoferilor, pentru ca, ulterior, aceștia să
rămână să lucreze în cadrul colectivului
firmei, pentru o perioadă de timp.” Directorul general Marvicon a menționat că
a primit atenționări din partea școlilor
de șoferi, privind reducerea numărului
celor interesați să se specializeze în
această meserie. Iar problema nu este
valabilă doar pentru România, ci și
pentru celelalte state europene.
„Pentru a crește gradul de motivare al conducătorilor auto, pregătim un
sistem adaptat de bonusare, care va
crea satisfacție în rândul celor care
sunt performanți”, a menționat Ilie Ilea.
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„Nu cred că vom găsi șoferi
suplimentari, în România,
în următorii ani. Trebuie să
identificăm măsuri
suplimentare, ca să putem
merge înainte și să ne
dezvoltăm.”

Pe val
În ciuda provocărilor, Marvicon rămâne pe val. Conform estimărilor
făcute în octombrie, va încheia anul
pe plus, în condițiile în care a terminat
2020 cu o cifră de afaceri de peste 24
de milioane de euro. Activitatea de
expediții este, de asemenea, în creștere, fiind previzionate venituri de aproximativ 5 milioane de euro din acest
sector, față de 3,5 milioane, în 2020.
Iar, în acest context, zona de subcontractori este una funcțională, compania
lucrând, în mod constat, cu aproximativ 20 de cărăuși cu flote de 1, 2 sau
3 camioane.
Nevoia de capacitate este în creștere, pentru că Marvicon a câștigat
clienți noi, în ultimul timp. Iar un principiu important pentru compania orădeană (care s-a dovedit și câștigător
de-a lungul timpului) este acela de a
nu refuza nicio solicitare. „Nu am simțit
niciodată tentația de a ne opri, până
se mai calmează lucrurile, în perioada
pandemiei”, declara Ilie Ilea anul
trecut. Iar acest lucru se vede, astăzi,
în cifre.
„Încercăm să fim deschiși cu
clienții și, mai ales, corecți.” Este un
principiu de bază pentru Marvicon, un
TRANSPORTATOR serios... aflat în
parteneriat cu CLIENȚI serioși.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro
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MC TRANS

Un transport...
ca de pe altă planetă
Transportul de produse chimice reprezintă o nișă ultra-specializată.
Este vorba despre reguli și mecanisme de organizare care pot părea,
la prima vedere, extrem de dificil de respectat și care implică,
bineînțeles, un grad înalt de responsabilitate. Un domeniu care pare,
aproape, de domeniul științifico-fantasticului și pe care compania
MC Trans l-a abordat cu cel mai înalt grad de profesionalism.

„C

ompania MC Trans a fost
fondată, în 2007, de Cristian Straia și Mircea Cozma, ca acționari, fiecare deținând câte
50% din companie. Am înființat firma
în Tg. Mureș, cu capital 100% românesc, specializându-ne în transport
de substanțe chimice. Am început de
la o cisternă. Ulterior, am înființat MC
Trans Ungaria, firmă care are același
acționariat”, a subliniat Cristian Straia,
manager MC Trans. „În momentul de
față, pe firma din România, avem 50
de angajați, dintre care 38 sunt șoferi,
30 de semiremorci cisternă și 33 de
capete tractor. În Ungaria, lucrăm deo-

camdată doar cu 3 ansambluri, folosite
mai mult pentru curse locale.”

Ultra-specializare,
cu investiții
pe măsură
Transportul de produse chimice
face parte din categoria transporturilor
speciale, iar investiția în semiremorci
cisternă este mult mai mare decât în
cazul celor pentru mărfuri generale,
de la 100.000 de euro în sus. „Transportăm de la acid sulfuric și materii
prime pentru vopsele, până la substanțe pentru industria de construcții

sau pentru domeniul farmaceutic, tot
ceea ce înseamnă produse chimice
lichide, cu excepția carburanților. Teoretic, odată ce o semiremorcă transportă un anumit tip de substanță, rămâne specializată pe respectiva
substanță, dar există și cazuri în care
se pot face neutralizări, pentru a putea
transporta alte produse. Acesta este
unul dintre motivele pentru care lucrăm cu parteneri pe termen lung.
Avem relații foarte bune, ne cunoaște
toată lumea în România, clienții ne-au
dat încredere și nu vrem să îi dezamăgim”, a spus Cristian Straia, arătând că MC Trans realizează în special
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„În fiecare an, achiziționăm 3 utilaje
noi și, în paralel, vindem din flotă
către subcontractori. Avem
o dezvoltare pas cu pas și ne-am
propus, în următorii 3 ani, o creștere
a cifrei de afaceri de 20-30%,
o consolidare a companiei și o
creștere la nivelul imaginii, încheind
un contract cu o firmă din
Cluj-Napoca pentru conturarea
brandingului companiei – site, logo,
misiune etc.”

transport internațional, pe curse de
import de materie primă pentru fabrici
din România.
„În fiecare an, cumpărăm
vehicule noi, iar, pe partea de
transport produse chimice
avem cel mai nou parc din
România și unul dintre cele
mai moderne din această
regiune a Europei. Unul dintre
cele mai importante motive
este siguranța: cu cât un utilaj
este mai nou, cu atât este mai
sigur” – Cristian Straia.
Durata de viață a unei cisterne, în
mod normal, poate fi și de 20 de ani,
dar compania a preferat reînnoirea
periodică a parcului. „Avem un sistem
de colaborare cu subcontractori care
lucrează doar pentru noi (de exemplu,
foști șoferi de-ai noștri sau parteneri
apropiați), cărora le-am vândut cisternele mai vechi și care realizează, în
general, curse regionale. În prezent,
în afară de cele 30 de cisterne ale
noastre, mai avem la dispoziție încă
20 ale subcontractorilor, pe care le
gestionăm în permanență. Cu 50 de
cisterne administrate, suntem printre
cei mai mari transportatori din România pe transport de produse chimice”,
a spus Cristian Straia.

Șoferi foarte bine
pregătiți
În primul rând, șoferii ADR, pe lângă toate cerințele legale pentru obținerea atestatului, trebuie să cunoască
limbi străine la nivel de comunicare.
Ei primesc niște teste, în momentul
în care intră în combinatele chimice
din Europa, de siguranță, bazate pe

Program informatic
special dezvoltat
Pentru o activitate atât de specializată, este nevoie de niște instrumente IT foarte bine adaptate la specificul
misiunilor de transport. „Avem un
program informatic dezvoltat în mod
personalizat de către o companie locală, deoarece, fiind un domeniu de
nișă, aveam nevoie de multe date, cum
ar fi compartimentarea cisternelor, capacitate, densitate de produs etc.
Astfel, am creat, împreună
cu firma de IT, un program
special pentru noi, în
care am investit foarte mulți
bani, pe care l-am
implementat anul acesta și
care, în momentul de față,
ne aparține.
Dacă într-un an reușim să reglăm
toate aspectele necesare, îl vom vinde
și altor operatori de cisterne interesați”,
a subliniat managerul MC Trans. „Am
lucrat la acest program un an și jumătate și încă mai facem ajustări la el,
pe parcurs, în timpul utilizării. Deocamdată folosim și vechiul program, în
cazul în care ar putea apărea probleme cu cel nou”. De asemenea, compania a dezvoltat și o aplicație pentru

smartphone, foarte ușor de utilizat,
dedicată șoferilor.
„Pentru urmărirea camioanelor,
utilizăm programul Wialon, dezvoltat
de o firmă din Lituania, destul de cunoscut în Europa și care furnizează o
multitudine de informații care pot fi integrate și corelate cu programul nou
implementat”, a spus Cristian Straia.

Activități conexe,
pentru un maximum
de eficiență
MC Trans este, de fapt, parte a unui
grup de firme, care include un service
pentru cisterne (servicii de monitorizare,
verificare periodică, neutralizare și reparații), cât și unul pentru camioane,
cu care compania de transport a încheiat planuri de mentenanță și pentru care
este și client principal. „Service-ul de
cisterne este și reprezentanța Magyar
în România. Achizițiile de cisterne noi
sunt tot de la Magyar Franța, datorită
foarte bunei colaborări pe care o avem
cu Sergiu Molin, care este un profesionist în adevăratul sens al cuvântului”,
precizează managerul MC Trans.
O altă activitate conexă este și cea
de expediție. „În afară de cele 50 de
semiremorci pe care le operăm, activăm, uneori, și în calitate de casă de
expediții. Atunci când există vârfuri ale
clienților cu contract și nu putem acoperi cu cele 50 de camioane, apelăm
și la alți subcontractori. Avem câteva
firme cu care lucrăm sporadic, atât
din România, cât și din afară. Activitatea de expediție reprezintă 25-30%
din cifra de afaceri a firmei MC Trans”,
a subliniat Cristian Straia.
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Cristian Straia,
managerul MC Trans:

comunicare. De exemplu, în cazul
unui incendiu, trebuie să comunice cu
personalul rafinăriei. De asemenea,
trebuie să înțeleagă și să cunoască
normele de încărcare și de descărcare
ale fiecărui combinat în parte. În plus,
șoferilor li se solicită, anual, autoevaluări și sunt supuși unor teste periodice
de cunoștințe și siguranță.
„Ținem cont foarte mult de oameni,
nu ne place să schimbăm des personalul și atunci, pentru cei care au vechime în firmă, personal de la birouri
sau conducători auto, am introdus o
bonificație anuală pentru vechime, sub
forma unei măriri de salariu. În general, preferăm să angajăm șoferi cu experiență, care au lucrat, deja, pe cisternă, dar dacă evaluăm un șofer și
ne dăm seama că are o capacitate
mare de învățare, putem să îl reprofilăm. Pe perioada pandemiei, am angajat chiar și doi foști șoferi de autocar,
care au avansat foarte repede și se
descurcă de parcă ar lucra de 10 ani
pe cisternă”, a declarat Cristian Straia.
Nivelul salarial al unui șofer ADR
este cu 30-40% mai mare decât cel
din transporturile de mărfuri generale,
cursele sunt tur-retur și, astfel, se întorc acasă mai des. Sunt anumite situații în care, chiar dacă există restricții
de circulație, cisternele au voie să circule. Dar și responsabilitatea e mult
mai mare.

Listare la
Bursa de Valori
Unul dintre cele mai interesante
planuri ale companiei este listarea, în
2022, a unui pachet de 10% dintre
acțiunile companiei, la Bursa de Valori
București.
„Pe de o parte, dorim să dăm posibilitatea partenerilor sau angajaților
de încredere de a achiziționa acțiuni
la un preț avantajos și de a fi cot la
cot cu noi, acționari, pentru a fi și mai
implicați, pe termen lung, și pentru a
facilita schimbul de generații, în viitor.
Pe de altă parte, listarea la bursă ne-ar
aduce și beneficii în ceea ce privește
vizibilitatea”, a precizat Cristian Straia.
De asemenea, un alt plan de dezvoltare vizează construcția unor facilități după model occidental, care să
includă atelier de service, reprezentanță auto, parcare securizată, restaurant și hotel pentru șoferi.
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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OST TRANSPORT

Mai complicat,
mai profitabil
Să te ferești de contractele prea simple a reprezentat o filozofie
pentru Ost Transport, companie care a considerat că experiența
și pasiunea merită să fie puse în slujba unor proiecte complexe
și care, implicit, asigură o mai bună profitabilitate.

C

ompania arădeană a apărut
și s-a dezvoltat concentrându-se pe cele două elemente
principale care compun transportul –
șoferi și camioane. Și a fost suficient...
până acum.

Modernizare
accelerată
În ultimii trei ani, Ost Transport a
intrat într-un proces accelerat de modernizare, printr-o revizuire a modului
de organizare și repartizare a sarcinilor
angajaților și investind în soluții IT
adaptate nevoilor firmei.
„Am lucrat la optimizarea proceselor interne. Suntem avansați în implementarea unei noi soluții ERP, furnizată de WindSoft. Este un pas firesc
și necesar, care are două ținte principale: creșterea eficienței la nivel de
companie și ușurarea muncii fiecărui
angajat în parte, care primește instrumentele necesare pentru a deveni mai
productiv”, a precizat Ioan Nagl, director general Ost Transport.
Recent, firma a înființat un nou birou, format din patru persoane, cu res-

ponsabilități cheie în optimizarea operațiunilor de transport – deconturi, pregătire șoferi, stabilirea rutelor și carduri. Astfel, un fost șofer, care a trecut
prin mai multe cursuri de perfecționare, a devenit instructor și se ocupă cu pregătirea noilor angajați. Totodată, s-a specializat pe interpretarea
datelor furnizate de soluția telematică
WebEye instalată pe camioane.
Optimizarea rutelor reprezintă, de
asemenea, o activitate cheie. Aceeași
persoană stabilește și parcările, și
punctele de alimentare, pentru fiecare
cursă.
„Evităm, astfel, riscul ca șoferii să
își stabilească singuri traseele, aspect
care ar putea duce la pierderi. Astăzi,
șoferii primesc informații complete
despre cursa pe care urmează să o
realizeze, inclusiv vizând parcările
unde vor face pauzele și stațiile de alimentare”, a explicat Ioan Nagl.
Pentru a evita pierderile de informații și comunicarea defectuoasă, s-a
luat decizia ca, pentru fiecare camion,
să existe un grup de WhatsApp din
care fac parte cei implicați în desfășurarea cursei – șofer, dispecer, pla-

nificator. Astfel, orice informație postată de șofer ajunge la persoanele interesate și invers.
„Suntem într-un proces de profesionalizare, pe toate aspectele care
compun activitatea noastră, principiul
fiind acela de a identifica eventualele
puncte slabe ale șoferilor și a le transforma în puncte forte. În general, în
prima fază, lumea este reticentă la
schimbare, însă deja au dispărut discuțiile contradictorii între colegii de la
birou și șoferi”, a explicat directorul
general Ost Transport.
O altă regulă introdusă este ca
șoferii să trimită poze cu CMR-ul la
încărcare și, de asemenea, cu marfa
încărcată. Un efect pozitiv apărut astfel
este optimizarea spațiului de încărcare.

Schimbări la nivelul
regulilor
de funcționare
Procesul de optimizare a inclus și
dispecerii. „Am introdus, pentru dispeceri, o formă de plată cu componentă
fixă și componentă variabilă, în funcție
de implicarea acestora”, a precizat
Raluca Dan, director executiv Ost
Transport.
Practic, conducerea Ost Transport
a decis că, pe măsură ce firma crește,
sunt necesare schimbări în ceea ce
privește regulile de funcționare.
„Am fost foarte implicat în partea
operativă și în luarea deciziilor și, astfel, firma a câștigat o anumită dinamică, aceasta ajutându-ne să ne dezvoltăm rapid, până la acest moment.
Însă, pe partea de control și monitorizare, nu am stat la cel mai bun nivel.
Acum trei ani, când am început construirea noului sediu, am știut că trebuie să gândim o nouă direcție, pentru
modernizare și digitalizare. Ne-am
propus ca următoarea etapă de creștere a flotei să aibă loc după ce ne asigurăm că actuala flotă este utilizată în
mod optim”, a explicat Ioan Nagl.
Compania a stabilit obiective precise și depășirea lor aduce bonusuri
pentru angajați.
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„Vechea rețetă, unde eu eram unicul
centru decizional, nu mai
funcționează. Fiecare departament
are ținte precise și urmează să
lucrăm pe bugete. Depășim faza
emoțională și luăm decizii pe baza
cifrelor. Trebuie să avem o imagine
clară asupra performanțelor fiecărui
angajat.”

„Ținta este ca dispecerii să nu se
grăbească să contracteze prima cursă
venită, ci să fie co-interesați să gândească strategic, pentru a maximiza
profitabilitatea – tarife bune și optimizarea încărcărilor. La finalizarea implementării, șefii de departament vor
putea realiza prognoze legate de activitatea viitoare. Practic, ne dorim să
învățăm din greșelile trecutului, pentru
a putea optimiza activitatea în viitor”,
a completat Ioan Nagl.
Noul sistem va aduce nu doar
creșterea profitabilității, ci și o stabilitate mai bună a firmei.
„O țintă personală a fost și aceea
de a asigura buna funcționare a companiei, chiar și în lipsa mea. Acum,
vom avea la dispoziție, în fiecare departament, specialiști stabiliți după

„Scopul nostru a fost să identificăm,
în fiecare departament, o persoană
responsabilă, pentru a avea o
raportare cât mai precisă a
activității. În cel mai scurt timp, ne
dorim să avem rapoarte centralizate
de la fiecare departament și toată
lumea să știe ce are de făcut. Vom
merge tot mai mult pe cifre, țintind
creșterea cifrei de afaceri și a
profitului.”

note, și nu după ureche. Pregătim,
totodată, și schimbul de generații și fiul
meu deja a trecut prin mai multe departamente, pentru a înțelege cum
funcționează firma”, a precizat directorul general Ost Transport.
Bineînțeles, efecte pozitive vor
apărea și în relația cu clienții. „Clienții
vor fi, la rândul lor, mai mulțumiți, vor
primi răspunsuri mai rapid și vor avea
o relație mai bună cu dispecerii”, a
arătat Raluca Dan.

Focus pe proiecte
speciale
Compania are, astăzi, 81 de autovehicule și, în primăvara anului viitor,
așteaptă alte 15 camioane noi. Totodată, flota va fi suplimentată și cu 20
de semiremorci noi, care vor ajunge
în prima parte a anului viitor.
„Am comandat semiremorci mega
și double-deck și ,astfel, vom lărgi gama serviciilor oferite clienților. Avem
clienți cărora le oferim servicii de transport full truck, cu semiremorci doubledeck. Este un segment în creștere
pentru noi și demonstrează faptul că
pariul făcut cu patru ani în urmă, când
am achiziționat primele 4 semiremorci
de acest tip a fost unul câștigător, chiar
dacă, la acea vreme, am țintit exclusiv
segmentul grupajelor”, a spus Ioan
Nagl.
Ost Transport a dezvoltat și componenta de transport pe comunitate,
cu o flotă de 9 camioane, 4 dintre
acestea având echipaj (soț-soție).
„Multă vreme, am evitat să lucrăm
pe comunitate, pentru că nu agream
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Ioan Nagl, director
general Ost
Transport:

Raluca Dan, director
executiv Ost
Transport:

modelul de lucru în care primești un
tarif fix și mergi unde ți se spune. Noi
am ales să fim liberi de sarcini de
genul obligației de a sta, neapărat, o
anumită perioadă, pe comunitate.
Folosim platforme de licitații, în care
ne-am propus anumite ținte, inclusiv
din punct de vedere al veniturilor șoferilor, și beneficiem de ajutorul unui
coleg nou, care se ocupă cu licitarea
acestor curse. Este o activitate nonstop, în care trebuie să urmărești tot
ce apare, pentru a prinde oportunitățile. Acest coleg este ca un agent de
bursă”, a precizat Ioan Nagl.
Compania a accesat și segmentul
de transporturi frigorifice de mărfuri la
cârlig. A achiziționat șapte semiremorci, în acest sens, și urmează achiziționarea altor trei unități.
Grupajele reprezintă, la rândul lor,
un segment important, acoperind
15-20% din cifra de afaceri.
„O altă prioritate este creșterea
expediției, prin dezvoltarea de relații
cu alți transportatori. Este un pas firesc, pentru că ne dorim să utilizăm
la maximum potențialul oferit de investiția făcută în noul soft”, a precizat
directorul general Ost Transport.

Șoferii – o problemă
tot mai dificilă
Compania are, la ora actuală, 90
de șoferi, din cei peste 130 de angajați.
„Avem un nucleu stabil de șoferi
vechi, însă, între cei noi, fluctuația a
devenit mai ridicată. Este tot mai greu
să lămurești șoferii să își facă datoria
cum se cuvine și, tot mai mult, relația
angajat-angajator se rezumă la ecuația financiară”, a declarat Ioan Nagl.
Iar agresivitatea între firmele de
transport pentru a-și acoperi nevoia de
conducători auto nu ajută. „Din păcate, mulți patroni/manageri de firme de
transport privesc o asemenea atitudine, de vânare a șoferilor altor firme, ca
fiind una firească. Sunt transportatori
care strâng informații despre șoferii
altor firme, pentru a-i racola. Este multă
agresivitate și te întrebi unde este, oare,
limita cost saving-ului? Lipsa unui
minim fair-play complică mult mediul
de afaceri”, a declarat Ioan Nagl.
Procesul de modernizare a Ost
Transport a presupus și asumarea
unor investiții semnificative. Sediul nou
a însemnat o investiție de aproximativ
550.000 de euro, la care se adaugă
600.000 de euro partea de depozitare
(depozitul a fost extins la 1.500 mp și
partea de service se dublează) și câteva zeci de mii de euro alocate zonei
de IT, soft și calculatoare.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Navigând în ape adânci
Asigurări de două ori mai scumpe. Camioane livrate cu mare
întârziere, la prețuri care variază. Șoferi din ce în ce mai greu
de găsit. Vaccinuri... Documente „green pass”, care se pierd în circuitul
birocratic dintre România și Italia... Astăzi, realitatea nu mai respectă
un tipar. Iar cărăușii trebuie să găsească soluția, de fiecare dată.

C

u atât mai mult, apartenența
la un grup puternic de transport reprezintă un avantaj.
Dar, într-un astfel de tip de organizare,
în care beneficiezi de know-how și
susținere, trebuie să dovedești că ai
valoare. Despre valoare în transporturi
și soluții am stat de vorbă cu Eduard
Florea, director general TN Logistika.

Preferați de șoferi,
la angajare
Parte a grupului Torello, TN Logistika folosește din plin experiența companiei mamă, dar și imaginea, un aliat
important în angajarea de șoferi. În
ciuda problemelor întâmpinate de întreaga piață pe acest segment, compania a reușit să își mărească echipa
la 160 de conducători auto (față de
100, cu un an în urmă), 90% din flotă,
având în prezent echipaje, ceea ce
permite, în contextul actual, parcurgerea unui număr mediu de 15.50016.000 de kilometri în fiecare lună. Iar
2021 a fost surprinzător, în condițiile
în care clientul principal a avut, în
vară, un volum mare de comenzi, contrar tendințelor istorice.
„În septembrie și în prima parte
din octombrie, volumele s-au redus,
pentru ca, apoi, să ne apropiem de
un maxim istoric. Astfel de fluctuații
sunt dificil de gestionat și creează tensiuni, din toate punctele de vedere”,
a explicat Eduard Florea, precizând
că subcontractarea, care se realizează
întotdeauna cu parteneri tradiționali,
nu reprezintă, de fiecare dată, un colac de salvare, pentru că este vorba
despre curse speciale, unde clientul
solicită un nivel de securitate ridicat,
fiind făcute, în mod continuu, investiții
în actualizarea sistemelor, lucru dificil
pentru o companie mai mică, având
o forță financiară redusă.
De aceea, șoferii proprii devin cu
atât mai importanți. De altfel, TN Lo-

gistika plătește conducătorii auto peste
nivelul pieței, iar renumele grupului
Torello, activ încă din 1974, își spune
cuvântul.
Eduard Florea: „Am devenit
din ce în ce mai agresivi în
publicitate, pe care o facem
pe toate canalele media
clasice și social media.”
„Ajută în primul rând, faptul că se
rostogolește imaginea în spațiul virtual. Pe Facebook, apar păreri pro și
contra, care ajută. Le am în vedere inclusiv pe cele negative. Nemulțumiții
sunt combătuți de cei care ne apreciază și orice persoană interesată își
poate face o idee. Uneori, chiar, ne
ajută opiniile negative să identificăm
lucruri pe care nu le observasem.” În
cadrul grupului Torello, există un compartiment special care se ocupă de
zona de imagine și de marketing, iar
TN Logistika are doi angajați care susțin comunicarea în zona social media,
punând în practică deciziile venite din
Italia. „Lucrurile sunt într-o continuă
schimbare. Vrem să fim în miezul lor,
la curent cu tot ceea ce se întâmplă

Eduard Florea,
director general
TN Logistika:
„TN Logistika are o echipă de
19 dispeceri, care prestează
inclusiv servicii pentru grup.
Este o echipă mai mult decât
puternică. Principalele sale
avantaje țin de tinerețe și viziune.
Sunt profesioniști care se
adaptează ușor la schimbările pieței
și fac față presiunii, pentru că
lucrăm cu clienți cu activitate
dinamică și cerințe speciale din
zonele pharma și food. Dispeceratul,
mai ales în astfel de zone, se
desfășoară 24 de ore din 24
și implică sacrificii.”

și cunoscuți, în mod corect, de ceilalți”,
a mai adăugat Eduard Florea.

„Brexitul generează o presiune
suplimentară, în zona resurselor
umane. Șoferii au realizat că pot
obține venituri mult superioare,
pentru o perioadă scurtă de timp,
și merg în Marea Britanie.”

26 .............................................................................................................................................. noiembrie 2021

„70% dintre șoferii angajați în
cadrul companiei noastre sunt
vaccinați, deoarece clientul nu
permite accesul fără green
pass.”

Reguli complexe
privind punctele
de alimentare
Consumul de carburant este, potrivit lui Eduard Florea, unul mic, datorită flotei moderne, dar și regulilor privind stilul de condus. În plus, pentru
a reduce costurile pe acest segment,

fiecare camion dispune de o hartă interactivă cu zone de alimentare recomandate, unde tarifele sunt mai mici.
Atunci când trec pe lângă o astfel de
pompă, șoferii sunt atenționați, automat, de sistem să verifice nivelul carburantului în rezervor. În plus, dacă
nivelul de carburant ajunge sub 20%,
se creează un mesaj de alertă, transmis pe e-mail, la dispeceri și la departamentul de control carburant (aflat în
Italia), și i se transmite șoferului o recomandare de alimentare.
Concret, furnizorul de carduri
actualizează constant lista cu stațiile
și nivelul tarifelor, iar sistemul informatic al grupului italian extrage primele 50 dintre acestea, din punctul de
vedere al prețurilor. „Acestora li se
adaugă stațiile unde avem prețuri negociate direct, mai mici decât cele afișate, pentru că reprezintă puncte
strategice în Europa. În plus, avem
avantajul de a avea baza generală
undeva în centru și fiecare șofer are
obligativitatea să își facă plinul atunci
când trece pe lângă una dintre parcările grupului, indiferent unde merge
și cât carburant are în rezervor. Lucrăm foarte mult pe această direcție
și ni s-a creat un target: să depășim
70% alimentări în punctele proprii.
Primim, în acest sens, rapoarte periodice, atrăgându-ni-se atenția, dacă nu

am respectat regulile privind alimentarea”, a mai explicat directorul TN
Logistika.

Achiziții...
cu capcane
TN Logistika gestionează o flotă
de 80 de camioane, dintre care 51 înmatriculate în România, achiziții noi
aflându-se în derulare. Dar lucrurile
nu sunt foarte simple nici aici. „Dacă,
în prima etapă, după declararea pandemiei, am blocat puțin achizițiile, pentru că nu știam ce se va întâmpla,
ulterior am vrut să mărim flota, dar
am avut neșansa să descoperim, așa
cum au făcut-o mulți transportatori, că
nu mai sunt camioane de achiziționat
din piață. Sunt întârzieri fantastice în
livrarea unităților de transport. Sperăm
ca măcar 50% din camioanele care au
fost contractate undeva în luna martie
să fie livrate până la sfârșitul anului.
În fiecare zi, primim răspunsuri noi și
se cer amânări”, a menționat Eduard
Florea, explicând că, potrivit procedurilor interne, comenzile se fac la nivelul
grupului, pentru ca, apoi, să fie livrate
către fiecare entitate. „Iar, după aceste
livrări, următoarea tranșă se va materializa în martie-aprilie 2022. Nici măcar nu știm, cu exactitate, la ce preț
vor veni camioanele, ceea ce ne afectează planul de afaceri aferent anului
viitor, mai ales în condițiile în care negocierile cu clienții tradiționali au loc
până la finalul lui 2021.” Directorul TN
Logistika a atras atenția asupra dezechilibrului major generat în costuri, inclusiv de probleme precum cea din
piața asigurărilor, unde primele pentru
RCA au explodat.

PIAȚĂ ȘI COMPANII

Directorul general TN Logistika a
menționat că rata de vaccinare, la nivel de grup, este de 50%, în acest
moment. De altfel, grupul Torello a
organizat un centru de vaccinare, în
Italia, unde au fost vaccinați inclusiv
români, după ce s-a găsit o variantă
din punct de vedere birocratic, pentru
ca să fie prinși în sistem. „Ne-a fost
imposibil să înscriem în sistemul românesc șoferii vaccinați în afară, deși
exista un câmp generat exact pentru
aceste situații. Iar, în acest context,
am apelat la Ministerul italian al Sănătății care a fost de acord să emită documentele necesare. În plus, continuăm să aducem, în perioada de
pauză, șoferii la Arad pentru vaccinare”, a mai arătat Eduard Florea. El
a precizat că firma va susține, din
punct de vedere financiar, până în decembrie, testele rapide pentru conducătorii auto nevaccinați. „Avem acorduri cu foarte multe farmacii în Italia,
dar un test înseamnă timp pierdut pentru șoferi și bătaie de cap, pentru că
trebuie să intre în oraș. Cea mai simplă variantă este vaccinul.”

Următorii 5 ani...
...sunt incerți. Nu există o „hartă”
nici măcar pentru ceea ce se întâmplă
acum. Astăzi și, mai ales, mâine sau
poimâine, vor fi absolut necesare pentru adaptare nu numai know-how și o
strategie sclipitoare, ci și forță în negociere și capacitate financiară. Este
motivul pentru care TN Logistika își
adaptează structura pentru a găsi calea corectă, în perioada următoare.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro
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TRANSCOM

Noua direcție –
tehnologie și digitalizare
Firmă de familie care a crescut constant, cu o strategie de business
bine conturată și sisteme moderne de management... Transcom este
una dintre primele companii românești unde transferul de generații
a avut loc... cu succes!

C

ompania a luat naștere în
1994, încadrându-se în tendința clasică a acelei perioade
– trecerea de la stat la privat. Vasile
Podeanu a pus bazele companiei
Transcom, fiind printre primele companii de transport din Romania. „Tatăl
meu a cumpărat camionul pe care lucra la ITA (societate de stat). L-a luat
în locație de gestiune și, de acolo, lucrurile s-au dezvoltat”, a amintit Ionuț
Podeanu, manager general Transcom.
Inițial, s-a realizat transport național, iar cursele internaționale au demarat abia în 2002.
Firma a cunoscut o ascensiune
deosebită în 2007, odată cu accesarea pieței de retail și achiziționarea
unei flote de 20 de ansambluri frigorifice. Compania deținea, la acea vreme, o flotă de 25 de camioane și, practic, accesarea segmentului de retail a
dus la dublarea flotei.
„A fost o nebunie, mai ales că, în
domeniul acesta, dacă nu ești foarte
atent la costuri, poți ajunge imediat la

pierderi. Rata profitului este mică în
transporturi și, în general, clienții pun
presiuni mari pe tarife, astfel încât abia
asigură supraviețuirea. Însă, avantajul
în a lucra cu retailerii este asigurarea
unui venit constant. Practic, 12 luni
pe an putem să ne plătim ratele, salariile... Acest lucru a însemnat foarte
mult, în perioada de criză care a urmat
imediat investiției din 2007. Când alte
domenii intrau în colaps, mâncarea a
continuat să fie cumpărată. Astăzi,
lucrăm pentru doi mari retaileri, inclusiv pe proiecte internaționale”, a precizat Ionuț Podeanu.

Accent
pe internațional
Începând cu 2012, compania a investit tot mai mult în flota de internațional. A fost dezvoltat departamentul
pentru Comunitate și balanța între
transportul național și cel internațional
s-a modificat. Astăzi, Transcom operează cu 80 de camioane proprii, pe

curse internaționale – Comunitate și
tur-retur.
„Pentru a controla cât mai bine
costurile și a face față acestor vremuri
dificile, am realizat o selecție a clienților cu care colaborăm, pe internațional. Am păstrat doar contractele profitabile și lucrăm pe niște curse fixe.
Practic, un camion realizează, săptămânal, același circuit. Am reușit să
îmbinăm nevoile de transport ale mai
multor clienți și acest model de optimizare este mult mai profitabil pentru
o companie de transport”, a explicat
managerul general Transcom.
Deși, în general, neprofitabilă,
compania a dezvoltat și componenta
de tur-retur, în primul rând pentru șoferi. Astfel, aceștia au posibilitatea să
rămână pe același camion, cu care
pleacă direct de la sediul firmei, urmând ca, la finalul circuitului, să predea autovehiculul, de asemenea, la
garajul firmei.
„Am economisit, astfel, și pe partea de mentenanță. Camionul ajunge
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„Tatăl meu este cel care mi-a
insuflat, în anii în care am lucrat
împreună, faptul că unul dintre cele
mai importante lucruri este ca noi
să ne păstrăm seriozitatea și
cuvântul dat față de clienți și față de
angajați. Acest principiu stă la baza
majorității deciziilor pe care le luăm.
Aceasta este cheia succesului și
așa s-a clădit Transcom.”

în medie o dată la două luni la garaj
și, astfel, este verificat în service-ul
firmei. Componenta de tur-retur ne
ajută și în perspectiva Pachetului Mobilitate, întoarcerea camionului acasă
fiind deja asigurată”, a explicat Ionuț
Podeanu.

Pe intern…
concurență
dură, dezorganizare
și lipsă
de respect
Transportul național continuă să
reprezinte o componentă importantă,
însă ridică numeroase probleme. „În
primul rând, în România, se lucrează
șapte zile pe săptămână pe segmentul
retail și, de aici, apar costuri mai mari,
atât pe partea de TESA și șoferi, cât
și pe partea de mentenanță. O altă
problemă este faptul că tarifele noastre sunt comparate de către clienți cu
cele ofertate de firme mult mai mici.
Este foarte greu să licitezi alături de
firme cu 3-5 camioane. La noi, apar
costuri legate de structură, însă, totodată, oferim servicii la o calitate superioară. Aparent, însă, în România, nu
se pune accent pe acest aspect”, a
declarat Ionuț Podeanu.
Multe probleme apar și pentru șoferi, la nivelul depozitelor unde încarcă/descarcă. Aceștia sunt tratați, de
multe ori, cu lipsă de respect și, în general, orice problemă apare este vina
șoferului. Merită să amintim și impunerea, de către unii retaileri, ca șoferul
să realizeze încărcarea camionului.
Este o operațiune care durează peste
două ore și, în combinație cu faptul că
livrările se fac, în general, în timpul
nopții... munca șoferilor este mult îngreunată.

Transfer de generații
În 2007, Ionuț Podeanu abia terminase studiile și a decis că este momentul să ajute la dezvoltarea companiei. „Primii doi ani am activat ca șofer,
pentru a înțelege nevoile lor și pentru
a asigura o bună colaborare cu conducătorii auto, dar și cu clienții. Ulterior,
am trecut la birouri. Am gestionat contractul cu un retailer și, în timp, am trecut de la dispecerat, la analize de costuri și negociere de contracte”, a spus
managerul general Transcom.
Trecerea prin toate departamentele
a reprezentat drumul corect pentru cunoașterea în amănunt a companiei și a
modului în care aceasta funcționează.
„A fost scopul tatălui meu să îmi
permită să trec prin toate etapele. De
exemplu, chiar în ziua în care am obținut permisul de conducere, m-a trimis
în prima mea cursă, către Botoșani.
Eram atât de entuziasmat că, atunci
când am pornit camionul, nu mai știam
pe unde trebuie să o iau, deși mai făcusem respectivul traseu, cu alți șoferi.
Nu știu dacă voi fi capabil sa procedez
la fel cu copiii mei”, a arătat Ionuț
Podeanu.
Însă schimbul de generații nu înseamnă doar preluarea conducerii
companiei, ci ar trebui să asigure și
o nouă viziune pentru viitoarea etapă
de dezvoltare. Iar digitalizarea reprezintă punctul central.

Oameni și tehnologie
Viitorul înseamnă, pentru Transcom, concentrarea pe două direcții
principale: oameni și tehnologie.
„În următorii ani, ne vom concentra, în primul rând, pe consolidarea
unei echipe unite, cu fluctuații mai mici
de personal. Totodată, din 2012, am
realizat un parteneriat cu o firmă de

IT pentru a dezvolta propria soluție de
management și ne dorim să dezvoltăm, în continuare, acest produs”, a
explicat Ionuț Podeanu.
Soluțiile IT sunt, deja, parte integrantă din Transcom și sunt numeroase exemple în care au rezolvat
problemele cu care se confrunta compania, în diferite perioade.
Astfel, stoparea furturilor de motorină pe transportul intern a avut un
important suport IT. Practic, atunci
când dispecerul introducea o cursă,
programul calcula, în funcție de mai
mulți parametri, necesarul de carburant. Șoferii primeau, automat, pe card
suma pentru cantitatea de motorină
necesară.
Un alt exemplu „smart” este legat
de evitarea erorilor la cuplarea și decuplarea semiremorcilor. Fiecare cap tractor are propriul telefon mobil. La cuplare,
șoferul scanează un cod QR aflat pe
semiremorcă și, astfel, în sistemul
telematic utilizat de companie, apare
informația privind cuplarea respectivului
cap tractor cu respectiva semiremorcă.
Sunt evitate, astfel, potențialele erori și
nu mai este nevoie de un alt sistem
GPS pentru semiremorci. În plus, dacă
un cap tractor parcurge o distanță mai
mare de 20 km fără a avea o semiremorcă atribuită, sistemul emite o alertă.
Însă soluția IT utilizată de Transcom înseamnă mult mai mult. „Astăzi,
nu aș putea conduce compania fără
soluția IT dezvoltată. Pe lângă rapoartele de profitabilitate, pot vedea orele
lucrate de fiecare șofer în parte, kilometrii parcurși, pe partea de dispecerat pot monitoriza activitatea dispecerilor, câte comenzi a introdus fiecare,
câte mașini a gestionat. Promovăm
investițiile în digitalizare, atât pe partea
de camion, cât și la birou. Dorim să
dezvoltăm, în continuare, programul
nostru de management și să creștem
acuratețea datelor pe care le oferă.
Totodată, țintim creșterea investițiilor
pe zona de aplicații la bordul camionului”, a precizat Ionuț Podeanu.
Nici carburanții alternativi nu au
fost neglijați. Transcom are, deja, în
exploatare 5 camioane pe gaz, 3 LNG
și 2 CNG. „Am mers cu calcule precise
la clienți și le-am arătat că, deși investiția este mai mare, putem avea un
impact important la capitolul protecției
mediului. Iar campania noastră a avut
succes și avem, deja, clienți, inclusiv
în România. La internațional, utilizarea
camioanelor pe gaz reprezintă un
succes important, mai ales că rulează
peste 70% din parcurs în Germania,
unde sunt scutite de plata taxei pe autostradă”, a declarat managerul general Transcom.
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Ionuț Podeanu,
manager general
Transcom:

Și peste toate acestea, la transportul intern, un camion ajunge la un
parcurs lunar de 8-9 mii de kilometri.
„Lucrăm din 2007 pentru segmentul retail, am trecut prin numeroase
schimbări și am depășit multe provocări. Știm să ne facem calculele bine
și nu acceptăm să intrăm în negocieri
care devin nesigure pentru noi”, a precizat Ionuț Podeanu.
Transcom are, astăzi, o flotă de
120 de ansambluri, la care se adaugă
și subcontractorii. Compania acoperă
o gamă largă de transporturi, având
105 semiremorci frigorifice, 45 semiremorci cu prelată, 8 bene pentru transport cereale, 5 bene pentru transport
piatră, 15 trailere extensibile (transport
prefabricate din beton), cisterne pentru
transport făină... Sunt aproximativ 200
de semiremorci, parte dintre acestea
fiind tractate de subcontractori.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Criză de AdBlue,
la orizont
Industria transporturilor este în fața unei noi provocări. Criza
AdBlue este, deja, un fapt. Stocurile au scăzut, prețurile
au crescut, semnalele de alarmă sună. Sindicate și asociații
de transportatori din mai multe țări europene au sesizat pericolul
și solicită sprijin.

L

ipsa de pe piață a semiconductorilor este deja arhicunoscută,
făcând constructorii să pună
pe „hold” producția, să crească timpul
de livrare a unui vehicul nou până la
9-12 luni, toate acestea în timp ce tarifele la carburanți cresc pe zi ce trece.
Ca și cum nu ar fi îndeajuns, proprietarii de flote de camioane mai noi (dar
nu numai de camioane) au de înfruntat, acum, și problema, deja paneuropeană, a AdBlue-ului.

Ce se întâmplă?
Cel mai mare producător de pe
continentul european, Duslo (Slovacia)
nu mai acceptă comenzi de la clienți
noi, cel de-al doilea ca mărime, aflat
în Germania, și-a redus producția, iar
ce cel de-al treilea, din Polonia, a închis. Motivul pentru care se întâmplă
asta ține de faptul că producția de
AdBlue depinde de producția de amo-
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niac și azot, pentru care este necesar,
în primul rând, gazul natural. Utilizarea
principală a amoniacului este pentru
îngrășăminte în agricultură.
Unul dintre cele mai
importante elemente de cost
în producția de amoniac este
gazul natural, al cărui preț
a crescut și crește alarmant,
fapt ce a dus la o majorare
a prețului amoniacului și,
inclusiv, a prețului
îngrășămintelor.
În acest sens, fermierii din UE,
neavând nevoie imediată de îngrășăminte, au amânat decizia de cumpărare până în ianuarie/februarie anul
viitor, sperând că, până atunci, prețul
gazului va scădea și îngrășămintele
se vor ieftini. La rândul lor, acele fabrici
care produc amoniac în principal pentru îngrășăminte nu-l mai pot vinde și

Ce este AdBlue
AdBlue este un fluid injectat în
sistemul de evacuare al motoarelor
diesel ale turismelor, camioanelor,
autobuzelor și autocarelor, pentru
a reduce gazele nocive care sunt
eliberate în atmosferă, iar, în lipsa
acestuia, vehiculele sunt
programate să se oprească după un
număr de kilometri. Rezervorul de
AdBlue al unui vehicul de mare
tonaj are o capacitate cuprinsă între
45 și 60 de litri și trebuie reumplut
la fiecare 1 până la 2 săptămâni.

nu consideră că este viabil din punct
de vedere economic să continue producția, deoarece rămân fără principalii
lor clienți. Producerea de amoniac numai pentru AdBlue i-ar putea aduce în
dificultăți financiare, deoarece ar funcționa la o capacitate de producție de
20%. Conform estimărilor, în medie,
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Ministrul Economiei al Slovaciei,
Richard Sulík, sesizând situația, a
declarat, în presa slovacă, faptul că
ia în calcul inclusiv un embargou la
exportul de AdBlue.

20% din producția de amoniu a unei
fabrici este utilizată pentru producția
de AdBlue și 80% pentru îngrășăminte.
Astfel, dacă prețul gazelor naturale
va rămâne foarte ridicat, în următoarele două luni, și fermierii vor amâna
cumpărarea îngrășămintelor până în
februarie, producția de AdBlue în UE
va continua să scadă, dacă autoritățile
naționale și europene nu vor interveni.
Dacă aceste soluții ureice nu sunt pe
piață, toate motoarele de la Euro 5 în
sus, ce folosesc AdBlue, în prezent,
vor trebui trase pe dreapta.
Petr Bláha, CEO-ul companiei
Duslo, a subliniat faptul că sunt afectate atât turismele, cât și camioanele
și autobuzele.

începutul acestui an, la 69 de eurocenți. În plus, distribuitorii au început
să aibă probleme în a-și onora angajamentele, semnalează asociațiile germane.
Semnale de alarmă se trag și din
partea asociațiilor din Italia, acestea
subliniind faptul că, fără AdBlue, camioanele Euro 5 și Euro 6 vor sta pe
dreapta, iar transportatorii cu flote mai
vechi, Euro 4, ar putea avea un avantaj în piață.

UNTRR
solicită susținere
Pe plan local, Uniunea Națională
a Transportatorilor Rutieri din România

atrage atenția asupra crizei în curs de
escaladare și solicită autorităților române să monitorizeze situația și să
acorde suport industriei de transport
rutier, în situația în care stocurile se
vor epuiza.
Conform Uniunii, în ultima perioadă, oferta de AdBlue a scăzut, iar prețurile acestui produs esențial pentru
motoarele diesel s-au dublat, în mai
multe țări europene. Unele companii
au început să-și facă rezerve de
AdBlue, de teamă că stocul se va
epuiza, generând panică și majorarea
prețurilor. Lipsa AdBlue ar putea duce
la oprirea activității de transport rutier,
ceea ce se va transpune în creșterea
prețurilor produselor la raft și la o penurie de bunuri.
UNTRR solicită Guvernului măsuri
de susținere a industriei de transport
rutier, în fața crizei AdBlue, prin asigurarea continuității producției de AdBlue
în România. Acesta este unul dintre
cele mai competitive și mai importante
sectoare economice ale României,
doar în ultimii 4 ani având o contribuție
la exportul de servicii de peste 22,3
miliarde euro. Transportul rutier generează circa 5% din PIB-ul României
numără peste 350.000 de persoane
angajate.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Operatorii germani
cer guvernului
crearea unei
rezerve naționale
Și în Germania se încearcă adoptarea unor măsuri menite să combată
problemele de aprovizionare a transportatorilor și a populației, în general,
cu soluția ureică. Astfel, BGL (asociația transportatorilor și a logisticienilor
germani) împreună cu BDO (asociația
antreprenorilor germani Omnibus) au
solicitat ministrului Economiei al Germaniei să găsească o soluție rapidă
și să se pună la masa discuțiilor cu
producătorii din industria chimică, dealerii, utilizatorii, precum și cu alte departamente guvernamentale ale statului. Conform asociațiilor amintite, ar
trebui luată în considerare și crearea
unei rezerve naționale de AdBlue.
Prețul pe care aceștia sunt nevoiți să-l
plătească pentru un litru de soluție a
crescut de la 19 eurocenți, cât era la
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Presiune pentru
performanță
A

nvelopa este singurul punct
de contact dintre vehicul și
suprafața drumului. Este esențială pentru siguranța atât a utilizatorilor, cât și a mărfurilor transportate. Iar o presiune incorectă înseamnă
mai puțini kilometri parcurși cu respectiva anvelopă și, totodată, poate influenția creșterea consumului de combustibil, în cazul subpresiunii.
Presiunea aerului din anvelopă
este cea care susține și deplasează
mărfurile sau persoanele într-un mod
sigur, durabil, economic și confortabil.
Presiunea incorectă a anvelopelor are
un impact negativ și asupra anumitor
aspecte de bază ale performanței în
materie de siguranță, cum ar fi rezistența carcasei, stabilitatea și manevrabilitatea vehiculului, nivelurile de aderență și tracțiune și sensibilitatea la
lovirea bordurilor.
Cu toate acestea, în sondajele
efectuate de Michelin, presiunea apare ca unul dintre punctele de întreținere care, adesea, nu sunt monitorizate și menținute pe cât de bine ar trebui.

Verificări la „rece”
Dacă presiunea de umflare este
prea scăzută, rezultatul este o creștere
anormală a temperaturii de rulare, care
poate duce la deteriorarea componentelor interne. Această deteriorare
este ireversibilă și poate provoca
distrugerea și dezumflarea rapidă a anvelopei. Consecințele rulării cu presiune insuficientă în anvelope nu sunt
neapărat imediate și pot deveni evidente chiar și după corectarea presiunii.
Presiunile în anvelope trebuie verificate în mod regulat pe anvelope la
„rece”, sau atunci când vehiculul este
în service (între 15 °C și temperatura
ambientală), utilizând un manometru
calibrat.
Presiunea insuficientă de umflare
crește, de asemenea, foarte mult riscul
de acvaplanare, prin blocarea evacuării apei prin umăr și duce, de asemenea, la uzura umărului sau la uzură
neuniformă.
În concluzie, umflarea insuficientă
conduce la: o creștere a rezistenței la

rulare și, prin urmare, a consumului de
combustibil al vehiculului; o reducere
a duratei de viață a anvelopelor (kilometraj scăzut); un impact asupra
manevrabilității și siguranței vehiculelor; o reducere a rezistenței carcasei,
care limitează potențialul de reșapare.
Supra-umflarea ar trebui, de asemenea, evitată. Aceasta reduce: siguranța și confortul la rulare; aderența,
deoarece suprafața de contact nu va fi
optimă, aplicând o presiune excesivă
pe centrul benzii de rulare; durata de
viață a anvelopelor (kilometraj), în special pentru anvelopele axelor motoare.
Chiar dacă anvelopele sunt umflate cu azot, presiunea trebuie verificată, oricum, în mod regulat.

Trei tehnologii
inovatoare
Fabricarea anvelopelor Michelin include 3 tehnologii inovatoare, care asigură o performanță făcută să dureze.
REGENION: aderență pe toată
durata de viață a anvelopei. Banda
de rulare auto-regeneratoare este produsă în matrițele Michelin realizate
prin tehnologia 3D de imprimare a metalului.
FORCION: cauciuc mai rezistent,
pentru mai mulți kilometri. Materialul
nou care întărește cauciucul crește
performanța kilometrică.
CARBION: îmbunătățește longevitatea kilometrică. Este un proces in-

Presiunea de umflare are o influență
dovedită asupra consumului de
combustibil. Umflare insuficientă de
1,5 bar cauzează un consum de
combustibil crescut cu 1%.

dustrial inovator, care îmbunătățește
calitatea amestecului de cauciuc.
Pentru a beneficia pe deplin de
performanțele anvelopelor, experții Michelin recomandă verificarea periodică
a presiunii anvelopelor, atunci când
anvelopele sunt reci, la temperatura
ambiantă, sau după ce vehiculul s-a
oprit timp de câteva ore.
Nu umflați niciodată o anvelopă
care a funcționat umflată insuficient,
fără o inspecție amănunțită atât în interior, cât și în exterior. De asemenea,
nu dezumflați niciodată anvelopele dacă acestea sunt fierbinți.
Presiunile de umflare la anvelopele reci care sunt cu 0,6 bari (8 PSI)
sub valorile sugerate trebuie corectate
imediat.
Utilizați un manometru precis, calibrat în mod regulat și manevrați-l cu
grijă.
Presiunile recomandate de producătorul vehiculului sau al anvelopei trebuie respectate în toate circumstanțele. Presiunile de umflare a anvelopelor
trebuie să fie întotdeauna adecvate
pentru sarcina și utilizarea anvelopelor.
În toate cazurile, trebuie respectate reglementările în vigoare în țara de
utilizare.
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Care este presiunea corectă a anvelopelor și ce impact are aceasta
asupra performanței? De ce apare uzura neuniformă la anvelopele
camioanelor, ceea ce duce la pierderi de performanță și,
în cele din urmă, la o scădere a eficienței costurilor?

Presiuni standard

La montarea pe puntea directoare față: sarcina pe osie = presiunea.
Exemplu: 7,5 tone = 7,5 bari, 8 tone = 8,0 bari, 9 tone = 9,0 bari.
Presiunile de umflare a anvelopelor reci din tabelele de mai sus sunt indicate în
scopuri orientative până la cântărirea vehiculului pentru reglarea presiunilor
optime. Toate presiunile sunt exprimate în bari (PSI).
Ne puteți adresa întrebările dvs. prin intermediul site-ului business.michelin.ro
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Spectacolul off-road

34

În perioada 27-29 octombrie 2021, a avut loc, la Parma (Italia),
un drive-test IVECO off-road, pe un traseu cu adevărat
spectaculos, special ales pentru a pune cel mai bine în valoare
calitățile vehiculelor.

V

ocația off-road este imprimată
în ADN-ul IVECO încă de la
începuturi, iar, astăzi, constructorul își consolidează poziția ca jucător
de marcă în transporturile off-road printr-o ofertă complet reînnoită, care are
versatilitatea extremă de a oferi soluția
potrivită pentru orice misiune. Robustețea extremă este în ADN-ul acestor vehicule, capabile să facă față celor
mai extreme provocări, pe toate tipurile de teren și în toate condițiile. Gama
IVECO off-road integrează oferta
completă de servicii digitale IVECO
ON, pentru a pune la dispoziția clienților o soluție completă.
În cadrul drive-testului, vehiculele
au fost împărțite pe două categorii,

Light OFF Road (Daily și Eurocargo)
și Quarry OFF Road (T-WAY și XWAY), vehiculele fiind testate pe un
traseu dedicat, de natură să le impună
cele mai intense și mai dificile provocări, punându-le la încercare abilitățile.

Daily 4×4,
versatilitate
completă
La categoria Light, au fost disponibile pentru testare două vehicule
Daily 4×4, dintre care unul furgon iar
celălalt echipat cu benă cu basculare
pe trei părți.
Vehiculele Daily sunt echipate cu
motor heavy-duty de 3 l și lanț cinema-

tic proiectat pentru condiții de rulare
extrem de solicitante. Vehiculele se remarcă printr-un unghi de atac unic, de
38 de grade, pentru utilizare off-road,
și prin echiparea cu trei diferențiale
blocante – față, spate și intermediar.
Daily dă dovadă de o versatilitate
completă, cu o ofertă unică de versiuni
all-road și off-road și o gamă de modele până la o masă totală de 7 t. Autoutilitara poate fi personalizată pentru
orice misiune, propunând o gamă largă de autoșasiuri, cu ampatamente
cuprinse între 3.080 și 4.175 mm, și
versiuni furgon cu volume cuprinse
între 9 și 18 mc. Pentru Daily, este
disponibilă o ofertă extinsă de transmisii, pentru a aborda cu ușurință orice
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Eurocargo,
expert în distribuție
Modelul Eurocargo 4×4 testat pe
traseul de lângă Parma a fost echipat
cu benă basculabilă Meiller.

Gama Eurocargo propune versiuni
de cabină de zi sau de noapte, mase
totale de 11,5 și 15 t, un motor cu 6
cilindri, cu puteri maxime cuprinse între 220 și 280 CP, transmisii manuale
sau automatizate, ampatamente între
3.240 și 4.150 mm și axă spate cu dublă reducție, cu roți simple sau duble.
Șasiul din oțel de înaltă rezistență,
plan și fără elemente obstructive, permite lungimi ale caroseriei cuprinse
între 4.135 și 7.600 mm. Vehiculul
este caracterizat printr-o înaltă mobilitate off-road și prin siguranță în operare pe orice teren, cu gardă la sol
înaltă și unghiuri favorabile de atac.
Eurocargo oferă o bună tracțiune pe
terenuri dificile, cu axe motoare cu dublă reducție, cu casetă de transfer a
cuplului/reductor cu două viteze care
asigură tracțiunea față/spate prin intermediul unui diferențial longitudinal și

trei elemente de blocare a diferențialului, care pot fi activate de către șofer,
pentru a garanta tracțiunea în condiții
de aderență redusă.
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misiune, cu un grad înalt de confort.
Aceasta include o cutie manuală de
viteze cu 6 trepte și cutia automată
de viteze HI-MATIC, care, prin raportul
dublu de transfer, oferă 16 trepte pentru mers înainte și două pentru marșarier.
Daily 4×4 oferă posibilități practic
nelimitate de carosare, datorită conceptului de șasiu body-on-frame, a
suprafeței plane a ramei șasiului și a
multiplelor perforații destinate fixării
caroseriei. Sunt disponibile 6 modele
de prize de putere, programabile printr-un modul dedicat ECU.

T-WAY, greul greilor
IVECO T-WAY, parte a gamei grele
IVECO WAY, a fost proiectat pentru
cele mai dificile misiuni în condiții extreme, fiind moștenitorul legendarului
model TRAKKER.
T-WAY a fost reprezentat, în categoria Quarry OFF Road, printr-o versiune cu benă basculabilă Cantoni, un
vehicul cu benă basculabilă Gervasi,
dar și printr-un autoșasiu destinat demonstrațiilor și explicațiilor statice.
IVECO T-WAY oferă cele mai bune
performanțe din clasa sa, în orice misiune off-road, iar acest lucru l-a demonstrat cu prisosință pe parcursul sesiunilor
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35

CAMIOANE ȘI SERVICII

Meiller și una Cantoni, cărora li s-a
alăturat un vehicul pentru prezentări
statice, echipat cu HI-TRACTION.
IVECO X-WAY oferă o flexibilitate
supremă, cu design modular, pentru
cea mai extinsă gamă de misiuni și
aplicații, și combină eficiența on-road
cu mobilitatea off-road.
Gama propune cea mai bună sarcină utilă prin optimizarea masei, versiunea de mixer de beton Super
Loader având cea mai redusă masă
proprie în stare de funcționare din industrie. Funcțiunile de înaltă mobilitate
includ Rocking Mode, Off-Road mode
și mai sus amintitul sistem hidrostatic
de tracțiune HI-TRACTION.
Eficiența înaltă a consumului de
combustibil este asigurată prin intermediul unui nou motor Step E cu raport crescut de combustie, printr-o cutie automatizată de viteze HI-TRONICS,
care și-a dovedit deja calitățile, și printr-o
serie de funcțiuni avansate, cum ar fi
Eco-Switch și Eco-Roll, oprirea motorului la ralanti, sistem de monitorizare
a presiunii în pneuri și sistem predictiv
Hi-Cruise GPS. Designul camionului
este concentrat pe confortul și siguranța
șoferului, cu o cabină spațioasă care
îndeplinește standardele de siguranță
R29.03, organizare ergonomică, EBS+
BAS, ESP, LDWS, Hill Holder și funcțiuni avansate de conectivitate.

Servicii digitale
IVECO

de testare. Camionul are toată forța
necesară pentru tracțiune și pentru
prizele de putere, datorită motorului
Cursor 13 (13 l), care dezvoltă puteri
maxime de până la 510 CP, depășind
performanțele TRAKKER cu 10 CP.
Pentru versiuni mai ușoare, este disponibil și un motor Cursor 9. Eficiența înaltă a consumului de combustibil este consolidată și de funcțiunile avansate, cum
ar fi Eco-Switch și Eco-Roll, oprirea
motorului la ralanti, TPMS și Hi-Cruise.
T-WAY este echipat cu un șasiu de
înaltă rezistență, cu ramă cu grosime
de 10 mm. Axa frontală are o capacitate maximă de 9 t, iar reducția în
butuc pe axa spate reprezintă o dotare
standard, pentru maximizarea puterii
și performanței. Noua suspensie spate
pentru axele tandem optimizează
masa vehiculului și îmbunătățește performanțele off-road, cu gardă la sol
mai mare.
Motorul este cuplat cu o cutie de
viteze HI-TRONIX cu 12 sau 16 trepte,
cu funcțiuni speciale pentru off-road,
care includ Hill Holder, Rocking Mode
și Creep Mode.

36

X-WAY, pentru
misiuni mixte
Gama IVECO X-WAY a propus, în
cadrul drive-testului, patru vehicule: o
versiune HI-TRACTION cu benă basculabilă Meiller și macara Palfinger, o
basculantă trilaterală, o basculantă

Cei prezenți la testele de la Parma
au avut ocazia, de asemenea, să se
familiarizeze cu serviciile digitale
IVECO, producătorul oferind o soluție
de transport completă, personalizată
pentru utilizator.
IVECO Driver Pal este companionul vocal al șoferului, construit pe baza
Amazon Web Services, cu funcțiuni
Amazon Alexa. Acesta îi permite șoferului să își aducă la bordul vehiculului viața digitală și să interacționeze
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cu vehiculul și cu comunitatea șoferilor, prin intermediul comenzilor vocale. Este proiectat să sprijine șoferul
să-și optimizeze ruta și opririle, pe
baza informațiilor în timp real furnizate
de comunitatea de șoferi, de serviciile
de suport IVECO și de web. Acest
lucru îi permite să realizeze sarcini
secundare fără să-și ia mâinile de pe
volan sau privirea de la drum. IVECO
Driver Pal propune două funcțiuni,
MYIVECO (interacțiunea cu vehiculul,
activarea funcțiunilor din cabină, lansarea verificărilor, accesarea datelor
de performanță și programarea în service etc.) și MYCOMMUNITY (stație

radio digitală, care permite comunicarea cu alți șoferi, împărtășirea de
informații despre condiții de trafic sau
ambuteiaje, cu traducere automată
din mai multe limbi).
IVECO ON este portalul către portofoliul extins al IVECO de funcțiuni și
servicii digitale, proiectat pentru a optimiza productivitatea și costul total de
proprietate al clienților, pentru a-i ajuta
să își managerieze flotele și să devină
mai competitivi, profitabili și sustenabili, având grijă, în același timp, de siguranța și confortul șoferilor, la bord.
IVECO ON îi menține pe clienți în
contact permanent cu experții și

dealerii IVECO, care le vor oferi răspunsurile care le vor menține camioanele în stare de funcționare și afacerile în mișcare.
Portofoliu în extindere de servicii
digitale și funcțiuni:
• IVECO ON Fleet: soluții de managementul flotelor, pentru operare
eficientă prin monitorizarea consumului de combustibil și a stilului de conducere al șoferilor, planificarea rutelor,
optimizarea acestora și dispecerizarea
comenzilor.
• IVECO ON Uptime: monitorizarea vehiculelor și suport proactiv, pentru a menține vehiculul în stare de
funcționare, prevenind defecțiunile neprevăzute și oferind asistență în trafic.
Include diagnosticare predictivă, geofencing, actualizări Over the Air, servicii de asistență de la distanță.
• IVECO ON Care: servicii pentru
șoferi, pentru îmbunătățirea vieții la
bordul vehiculului, cu aplicații speciale
pentru creșterea confortului și siguranței (care includ Driver Pal).
• IVECO ON Track: urmărește
profilul misiunii vehiculelor, pentru a
furniza date legate de siguranță și eficiență.
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Radu BORCESCU
Parma, ITALIA
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Noul Mercedes-Benz
Citan a pornit la drum,
pe piața europeană
La mijlocul lunii octombrie, producătorul german a lansat oficial,
pe piețele europene, utilitara Citan, aflată la cea de a doua
generație. Evenimentul a cuprins și o sesiune de teste.

V

ehiculul este destinat cu precădere operațiunilor de distribuție urbană, datorită dimensiunilor exterioare compacte, care
oferă un spațiu generos în compartimentul cargo, cu un volum mare de
încărcare.

În tiparele mărcii
Dezvoltatorii lui Citan au pus un
mare accent pe atingerea unui confort
tipic brandului german, inclusiv niveluri
de zgomot și confort exemplar în scaune, la care se adaugă o gamă de articole practice de echipare. Acest lucru
nu ajută doar la confortul conducătorilor auto, ci este, de asemenea, benefic
pentru siguranță. Șoferii sunt, implicit,
mai relaxați și se pot concentra mai bine
asupra situațiilor ce se ivesc în trafic.
Autovehiculul este echipat și cu sisteme
specifice autoturismelor, inclusiv sistem
de climatizare automată THERMOTRONIC, funcția de pornire KEYLESS-GO
și, începând cu 2022, frâna de parcare
urmează să fie electrică.

Caracteristici
generale
Capacitatea de încărcare a noului
Citan este de până la 2,9 mc, iar capacitatea de remorcare este de 1,5 tone.
Mașina este echipată cu până la șapte
airbaguri la bord, ca dotare standard,
siguranța fiind unul dintre segmentele
la care nu se face rabat niciodată.
Propulsorul diesel, de 1,5 l, ce dezvoltă 114 CP, al furgonului are funcție
de overpower și overtorque, ceea ce
înseamnă că se poate oferi un „boost”
de putere și de cuplu de până la 119
CP, respectiv 295 Nm, pentru o perioadă scurtă de timp. Printre elementele
ce mai echipează utilitara, regăsim
asistentul de frânare (în dotarea standard pe Citan Tourer și, opțional, pe
Citan Furgon), dotarea cu până la
două portiere glisante, care oferă o
deschidere largă, de 615 milimetri, și
„Hey Mercedes”, asistentul vocal inteligent din cadrul MBUX (MercedesBenz User Experience), care poate
înțelege până la 28 de limbi.

Dirk Hipp, inginer șef
Mercedes-Benz
Small Vans:
„Atunci când am coordonat
sistemele de asistență la
conducere, scopul nostru a fost să
implementăm filosofia MercedesBenz Cars în ceea ce privește
intervențiile confortabile și
armonioase și în cazul
autovehiculului comercial”.

Propulsoare termice,
pentru acum
Gama de motoare a noului Citan
este formată din trei variante diesel și
două pe benzină. Punctele forte comune ale tuturor acestora sunt elasticitatea, chiar și la turații scăzute, și
valorile de consum. Motorizările îndeplinesc normele de emisii Euro 6d.
Toate motoarele au funcția ECO
start/stop. Pe lângă transmisia manuală cu șase trepte, cele mai puter-
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Marcus
Breitschwerdt, șef
Mercedes-Benz Vans:

nice modele diesel și pe benzină vor
fi disponibile și cu o transmisie cu
dublu ambreiaj (DCT), cu șapte trepte.

Ultimul
mohican
După calcule digitale și testări,
prototipurile și autovehiculele pre-serie
ale noului Citan au efectuat peste 500
de teste individuale, în Europa. Pe
parcursul a numeroase teste, autovehiculul comercial ușor a fost testat în
două ierni și două veri, cu temperaturi
cuprinse între -25 °C și +40 °C. Am
avut ocazia să-l vedem cum se mișcă,
pe străzile Hamburgului, în Germania.
Este o utilitară unde accentul este pus
pe funcționalitate, însă standardele
Mercedes se regăsesc și aici. Te simți
confortabil la volan, siguranța este de
nivel înalt, iar funcționalitatea arătată
face ca Citan să fie o alternativă viabilă
pentru distribuția urbană. De menționat că acest Citan reprezintă ultimul
proiect de autovehicul nou, dedicat
clienților comerciali ai Mercedes-Benz
Vans, care utilizează un motor cu ardere internă. Toate autovehiculele ulterioare vor fi disponibile exclusiv cu o
variantă electrică. Următorul pas este
eCitan, așteptat în 2022.
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„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.”

Disponibilitate
și prețuri

Fișă tehnică Citan Panel Van
Citan
Citan
Citan
108 CDI 110 CDI 112 CDI
Cilindri
4, în linie
Cilindree (cmc)
1.461
Putere (CP)
75
95
116
la (rpm)
3.750
3.750
3.750
Cuplu maxim (Nm)
230
260
270
la (rpm)
1.750
1.750
1.750
Accelerație 0-100 km/h (s)
18.0
13.8
11.7
Viteza maximă (km/h)
152
164
175
Consum combinat WLTP (l/100 km) 5,4-5,0 5,6-5,0
5,8-5,3
Emisii CO2 combinate (g/km)
143-131 146-131 153-138

Citan
110

Citan
113

1.332
102
131
4.500 5.000
200
240
1.500 1.600
14.3
12.0
168
183
7,2-6,5 7,1-6,4
162-147 161-146

În Germania și Austria, noul Citan
se livrează deja, gradual urmând la
rând și alte piețe europene. Utilitara
este disponibilă atât ca Panel Van (furgon), cât și ca Tourer, pentru transportul de persoane. Pentru piața din
România, prețurile încep de la 16.309
euro, fără TVA, adică 19.408 euro, cu
TVA, pentru Citan 108 CDI furgon, cu
motor diesel de 75 CP, în linia de echipare de bază. Modelul Citan Tourer
110, tot cu echipare entry-level, cu
motor pe benzină de 105 CP, costă
22.781 de euro, cu TVA (preț fără TVA:
19.143 de euro).
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Radu BORCESCU
Hamburg, GERMANIA
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Renault Trucks
își extinde gama
de camioane electrice
Renault Trucks își dezvoltă gama de vehicule, pentru a se adapta
varietății de activități de distribuție urbană și pentru a răspunde
necesităților clienților săi care au optat pentru vehicule electrice.
Acum, un D Wide Z.E. de 19 t s-a adăugat modelelor Renault
Trucks D Z.E. și D Wide Z.E. de 16 și de 26 t, care se aflau, deja,
în producție din 2020. Constructorul oferă, de asemenea, o gamă
mai largă de ampatamente și elemente speciale de conectivitate
pentru caroseriile frigorifice.

R

enault Trucks își extinde și
mai mult gama integral electrică, pentru a îndeplini marea
varietate a cerințelor distribuției urbane. Constructorul francez începe producția de serie a modelului Renault
Trucks D Wide Z.E. de 19 t, în cadrul
fabricii sale de la Blainville-sur-Orne
(Calvados), unde sunt fabricate, deja,
modelele D Z.E. de 16 t și D Wide
Z.E. de 26 t.

Renault Trucks D Wide Z.E.
• GVWR de 19 sau 26 tone
• Ampatamente disponibile: 3.900 / 4.100 / 4.300 / 4.500 / 4.750 / 5.000 / 5.250 /
5.500 / 5.800 / 6.100 / 6.800 mm
• Două motoare electrice cu o putere totală de 370 kW (putere continuă de
260 kW)
• Cuplu maxim al motoarelor electrice: 850 Nm
• Cuplu maxim axă: 28 kNm
• Cutie de viteze cu două trepte
• Stocarea energiei: baterii litiu-ion, 200 kWh și 265 kWh
• Autonomie: de la 100 km pentru colectarea deșeurilor, până la 180 km
pentru distribuție.
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Renault Trucks D Z.E.

în special privind tranziția energetică
și ecologică, CORAM (Comitetul Director Francez pentru Cercetare în
domeniul Auto și al Mobilității) i-a acordat producătorului o subvenție pentru
dezvoltarea modelului Renault Trucks
D Z.E. de 19 t și a ampatamentelor
adiționale.

Vehiculul ideal
pentru temperatură
controlată
Echipat cu un șasiu cu două axe,
pentru manevrabilitate îmbunătățită,
camionul Renault Trucks D Wide Z.E.
de 19 t este vehiculul ideal pentru distribuție sub temperatură controlată,
având o sarcină utilă optimizată.
În plus, Renault Trucks a proiectat
un nou sistem pentru creșterea eficienței energetice a camioanelor integral electrice, echipate cu caroserie
frigorifică. Camioanele Renault Trucks
D și D Wide Z.E. de 16, 19 și 26 t
sunt disponibile, acum, cu o opțiune
de conectare frigorifică, care furnizează energia necesară pentru sistemul
de refrigerare direct de la bateriile de
tracțiune, de 600 V.
În fine, pentru manevrabilitate îmbunătățită, Renault Trucks a extins,
de asemenea, gama de ampatamente
disponibile pentru D și D Wide Z.E.,
de la 3.900 la 6.800 mm, permițându-i

să acopere mai multe aplicații și necesități, în special prin optimizarea distribuției încărcăturii.

Cea mai extinsă
gamă
de vehicule electrice
Ca parte a angajamentului față de
transportul sustenabil, Renault Trucks
comercializează, din 2020, cea mai
extinsă gamă de vehicule integral
electrice de pe piață. Aceste camioane
au respect față de calitatea aerului,
având emisii zero de CO2 și NOx
atunci când se află în funcțiune, ceea
ce înseamnă că pot opera indiferent
de restricțiile implementate de către
autoritățile locale, chiar și în timpul
perioadelor de vârf de poluare. Deoarece sunt silențioase, ele pot fi utilizate în centrele orașelor pe timp de
noapte, fără a tulbura somnul rezidenților locali. Pentru că vehiculele electrice Renault Trucks răspund necesităților transformării industriei automotive,

20 de camioane
electrice,
pentru Urby
Valoarea Renault Trucks ca fabricant de vehicule integral electrice, precum și fiabilitatea acestor produse
sunt confirmate, aproape în fiecare
lună, de comenzile din ce în ce mai
substanțiale din partea unor importante firme de transport urban și nu
numai.
Astfel, pentru a răspunde cererii în
creștere din partea clienților săi și înăspririi reglementărilor urbane, în special
introducerii graduale a Zonelor cu
Emisii Reduse, Urby, specialist în colectare de mărfuri și distribuție capilară, achiziționează o flotă de vehicule
integral electrice Renault Trucks.
Urby a optat pentru 20 de camioane Renault Trucks D Z.E. 4×2 de 16 t.
Această alegere a fost motivată de
tehnologia Renault Trucks, care și-a
dovedit deja calitățile, de autonomia
vehiculelor, care se potrivește cerințelor de utilizare, și de întreținerea asigurată de rețeaua specializată a producătorului.
Aceste 20 de camioane electrice
vor fi puse la treabă în aproximativ 15
orașe din Franța, începând cu 2022,
inclusiv în Paris, Lyon, Bordeaux, Lille
și Nantes.
Renault Trucks, cu angajamentul
său față de Acordul de la Paris, de a
atinge neutralitatea din punctul de vedere al emisiilor de carbon până în
2050, și-a stabilit ca obiective ca 10%
din producția sa să fie electrică până
în 2025 și 35% până în 2030. Până
în 2040, toate gamele sale vor fi 100%
independente de combustibilii fosili.

CAMIOANE ȘI SERVICII

• GVWR de 16 tone
• Ampatamente disponibile: 4.400
și 5.300 mm
• Motor electric cu putere de 185 kW
(putere continuă de 130 kW)
• Cuplu maxim al motorului
electric: 425 Nm.
• Cuplu maxim pe axă: 16 kNm
• Cutie de viteze cu două trepte
• Stocarea energiei: baterii litiu-ion
de 200 și 265 kWh
• Autonomie: până la 400 km.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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VOLVO TRUCKS
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Mai multă economie
și eficiență
Volvo Trucks obține beneficii suplimentare, în privința eficienței
consumului și performanțelor provenite de la lanțurile cinematice
ale gamei de camioane grele.

V

olvo Trucks introduce mai
multe actualizări importante
pentru motoarele sale de 11
și 13 l Euro 6, care reușesc să livreze
beneficiile combinate ale reducerii
consumului de combustibil și îmbunătățirii manevrabilității.
„Reducerea consumului este crucială pentru toate companiile de transport, în special cele care efectuează
operațiuni de transport de lungă distanță. În același timp, acestea doresc
să aibă acces instantaneu la un nivel
înalt de performanță. Acum, cu aceste
îmbunătățiri recente aduse tehnologiei
noastre de transmisie, deja confirmată, pot beneficia de această combinație unică între economia de combustibil și manevrabilitate îmbunătățită”,
spune Per Forsberg, managing director Volvo Trucks Romania.

Cel mai bun...
devine și mai bun
Volvo FH cu I-Save, deja recunoscut pentru consumul său redus de
combustibil, va beneficia de aceste
actualizări ale motorului și lanțului
cinematic. În 2020, în timpul unui test
de consum pe traseul Green Trucks
Award, la nord de München, Germania, camionul a obținut „cel mai bun
rezultat din toate timpurile”, cu un consum de combustibil de 22,7 l / 100 km
și o viteză medie de 80,35 km/h. Mai
multe teste independente ale presei
de specialitate, realizate în Franța,
anul acesta, i-au confirmat poziția de
lider în ceea ce privește performanța
consumului de combustibil, iar acum
cifrele-record pot fi îmbunătățite și mai
mult.

„Avem, deja, multe dovezi din partea clienților, care confirmă consumul
redus al modelului Volvo FH cu I-Save.
Astfel, suntem foarte entuziasmați în
privința modului în care noile actualizări
ale lanțului cinematic vor face camionul
Volvo FH cu I-Save și mai eficient în privința consumului de combustibil, contribuind direct la rezultate financiare mai
bune pentru clienții noștri. Vânzările
pentru noul lanț cinematic actualizat au
început deja”, explică Per Forsberg.

„Acorduri fine”
care conduc
la îmbunătățiri
substanțiale
Când I-Shift a fost lansat, în 2001,
Volvo Trucks își confirma încrederea
puternică într-un sistem de transmisie
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„Inginerii Volvo au reușit cu adevărat să aducă noi îmbunătățiri semnificative unui lanț cinematic deja sofisticat. Deși este puțin cam devreme să
împărtășim cifrele exacte, putem spune că testele noastre curente realizate împreună cu clienți sunt foarte promițătoare,” continuă Per Forsberg.

bazat pe ambreiaj, acesta fiind designul cel mai eficient pentru schimbarea
automată a treptelor de viteză. De
atunci, au fost vândute mai mult de un
milion de camioane la nivel global cu
tehnologia I-Shift. Îmbunătățirile semnificative ale manevrabilității sunt
obținute prin noul mod în care cutia
de viteze I-Shift interacționează cu
motorul. Cutia de viteze actualizată
I-Shift utilizează o nouă strategie de
schimbare a vitezelor care nu numai

că asigură o schimbare mai rapidă, ci
oferă și o experiență de conducere
mai lină și mai armonioasă.
Consumul mai redus de combustibil
este obținut prin reducerea fricțiunii în
motor și prin intermediul unui proces rafinat de combustie. Cuplul motorului este
controlat în mod inteligent, prin intermediul funcției actualizate I-See, care optimizează performanța motorului, prin luarea
în considerare a topografiei drumului de
parcurs și a masei vehiculului.

Obiectivul Volvo Trucks este ca
vehiculele electrice să își adjudece jumătate din vânzări în 2030 și, zece
ani mai târziu, în 2040, toate camioanele Volvo vândute să fie independente de combustibilii fosili. Motorul cu
combustie internă va continua să
joace un rol, iar eficiența îmbunătățită
furnizată de aceste noi actualizări ale
lanțului cinematic este o modalitate
importantă de a contribui la emisii mai
reduse de CO2.
„Ne-am angajat să respectăm
Acordul de la Paris în ceea ce privește
schimbările climatice și adoptăm acțiuni ferme pentru a reduce dramatic
emisiile de CO2 provenind de la transporturile rutiere”, concluzionează Per
Forsberg, managing director Volvo
Trucks Romania.

CAMIOANE ȘI SERVICII

Volvo Trucks va
deveni independent
de combustibilii fosili

adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Recrutarea
șoferilor, din ce în
ce mai complicată
Ce caută o firmă de transport, atunci când dorește să angajeze
șoferi? Dar un șofer ce își dorește de la un posibil angajator?
Cum evoluează cererea și oferta, de pe piața forțelor de muncă
din domeniu? Am discutat despre aceste aspecte cu
Alexandru Cioc, fondator și director de operațiuni al companiei
WSA (Work Support Agency).
ZIUA CARGO: Cine este
WSA și ce activități
desfășoară în domeniul
transporturilor?
Alexandru Cioc: WSA este o
agenție specializată în recrutare de
personal, situată în Brașov și autorizată ca agent de muncă temporară de
către Ministerul Muncii din România.
WSA a fost creată având ca fundament experiența internațională a fondatorilor săi, care vin din lumea consultanței corporative și a resurselor
umane.
Încă de la înființare, în 2012, WSA
a conectat mii de candidați aflați în
căutarea unui loc de muncă, cu numeroase companii de renume din România și Europa. Misiunea noastră este
aceea de a oferi suport societăților
europene care doresc să își lărgească
orizonturile propriilor afaceri în România, cu ajutorul consultanței noastre,
și/sau angajând temporar persoane
atât pentru cerințe naționale, cât și
transnaționale.
În sprijinul acestei idei, pentru a
răspunde mai bine nevoilor clienților
noștri, venim cu o echipă internațională profesionistă, formată din consultanți comerciali, experți contabili și
juriști. Fiecare membru al echipei
noastre vorbește cel puțin două limbi
de circulație internațională și aduce
un plus de valoare prin profesionalismul, competența și pasiunea de
care dă dovadă și cu care este dedicat
locului său de muncă.

Alexandru
Cioc

Ce servicii oferiți
în domeniul transporturilor
și logisticii?
La solicitarea societăților de transport din țară și din străinătate, recrutăm
și punem la dispoziția transportatorilor
șoferi pentru transport internațional. În
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plus, oferim și consultanță în înființarea
și autorizarea firmelor de transport din
România, facilitându-le, astfel, activitatea, la început de drum.
Cum a evoluat activitatea
pe zona de recrutare
șoferi, în ultimii 2-3 ani?
În ultimii ani, evoluția recrutării de
șoferi profesioniști a devenit din ce în
ce mai complicată, având în vedere
necesarul de șoferi în creștere, în domeniul transporturilor. De exemplu,
dacă, în mod tradițional, solicitările din
partea firmelor de transport erau concentrate la început de an, acum solicitările de personal sunt primite pe
toată perioada anului, dovada faptului
că economia europeană nu s-a oprit,
indiferent de situația pandemică, ceea
ce este o veste bună.
De unde recrutați șoferi?
WSA recrutează șoferi români din
toată Europa, iar, în ceea ce privește
canalele de recrutare, folosim atât
recrutarea clasică, pe bază de CV primit prin e-mail și anunțuri de recrutare
pe website-uri dedicate locurilor de
muncă, dar și comunicarea în rețelele
social media, precum Facebook sau
WhatsApp sau publicitatea online.
Ce categorii de firme de
transport apelează la
serviciile dvs.? Care este
ponderea?
Cele mai multe companii care apelează la noi sunt companii mari de
transport, specializate în transport
internațional.
Lucrăm atât pentru firme din România, cât și pentru cele din afara țării. Dar
ceea ce credem noi că e cel mai
important de menționat este că
veniturile plătite șoferilor de către firmele romanești se apropie de veniturile
plătite la nivel european, ceea ce este
un aspect foarte important și atractiv
pentru șoferii pe care îi recrutăm.
Ce cerințe au șoferii în
privința angajării? Care
sunt cele mai importante
aspecte pentru ei?
Șoferii caută, în primul rând, companii de transport care au curse regulate și dispeceri ce pot organiza
activitatea astfel încât cursele să nu fie
la limita timpilor de condus și să își
poată respecta intervalele orare de
pauze și odihnă. Iar, în cazul în care
nu găsesc aceste condiții la companiile din România, apelează la cele din
străinătate. De multe ori, șoferii preferă companiile străine pentru că acestea, fiind companii foarte mari, au acces
la contracte mai bune, mai bine plătite,
deci pot să ofere condiții mai bune atât
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din punct de vedere salarial, cât și al
bazei materiale, adică vehicule mai noi
și dotări mai moderne.
Iar avantajul colaborării cu o agenție precum WSA este faptul că identificăm cele mai ofertante locuri de
muncă pentru șoferii noștri, atât la nivel național, cât și la nivelul Comunității Europene, pentru a oferi angajaților cele mai bune condiții de muncă,
avantaje pentru șoferi.
Ce cerințe au firmele din
partea șoferilor? Doresc
șoferi cu experiență, sau
sunt dispuse să asigure
pregătire profesională și
training?
În majoritatea cazurilor, companiile
își doresc șoferi profesioniști, cu vechime în meserie, cât și cu experiență
internațională, cu cazier curat și referințe bune.
Cu toate acestea, având în vedere
cererea crescută de conducători auto,
există societăți de transport care și-au
arătat deschiderea de a oferi oportunități de angajare și pentru șoferi profesioniști fără o experiență de lucru,
oferindu-le șansa de a căpătă această
experiență alături de colegii cu vechime în domeniu.
Se poate estima un termen
mediu, între momentul în
care apare cererea și până
la angajarea șoferului?
Da, dar depinde foarte mult de ceea
ce își dorește și ce oferă clientul. În
general, timpul variază în funcție de
salariul oferit, calificările necesare (spre
exemplu: ADR, cisternă, transporturi
sub temperatură controlată) și perioada
în care șoferul stă în detașare, adică
nu este acasă. Noi reușim să răspundem la majoritatea cerințelor chiar la
câteva ore sau câteva zile, având în
vedere faptul că suntem în acest domeniu de activitate de mult timp și am
reușit să identificăm și să răspundem
mereu cu succes necesităților clientului
și ale companiei angajatoare.
Recrutați și șoferi din
afara UE? Din ce țări?
Încercăm să ne extindem activitatea pe o piață cât mai largă. Spre
exemplu, la momentul actual, avem
un proiect în studiu atât în Republica
Moldova, cât și în țările asiatice.
Care a fost numărul maxim
de șoferi ceruți de o
singură firmă odată?
Cea mai mare cerere a venit chiar
din partea unei firme din România,
care avea 100 de camioane noi în
curte și o mare nevoie de angajați.

Cum credeți că vor evolua
lucrurile pe viitor, în ceea ce
privește necesarul de șoferi
și procesul de recrutare?
Creșterea economică și creșterea
cererii de transport de marfă sunt
interconectate, astfel că există, la
momentul actual, o cerere mare de
șoferi profesioniști, în piață. După cum
se poate observa, în prezent, ne regăsim într-o criză din ce în ce mai accentuată pe piața transporturilor, în ceea
ce privește recrutarea, atât la nivelul
UE cât și în România.
Iar în ceea ce privește recrutarea,
prevedem o deschidere mai mare din
partea firmelor, atât în sensul de a angaja și șoferi fără experiență, cât și în
a crește nivelul salarial și al condițiilor
de muncă, pentru o mai bună retenție
a angajaților.
Ați putea face o
comparație între
transporturi și alte
domenii de activitate,
din punctul de vedere
al recrutării de personal?
WSA recrutează și pentru alte domenii de activitate și putem spune că
domeniul transporturilor este cel mai provocator, însă, dacă există dorință și perseverență, satisfacțiile sunt pe măsură.
Spre exemplu, meseria de șofer de
autocamion este o meserie vocațională,
trebuie să îți placă cu adevărat și să o
faci cu plăcere, altfel nu reziști departe
de casă și de familie. Ca șofer de autocamion, trebuie să ai un caracter puternic și să reușești să îți creezi confortul personal în cabina de camion,
care este atât locul de muncă, cât și
casa ta, pe perioada în care ești în cursă prin țară, în Europa sau, poate, mai
departe. Acest lucru nu se întâmplă la
locurile de muncă în celelalte domenii.
Ce alte aspecte
importante trebuie luate
în considerare, în cadrul
procesului de recrutare?
Este important de menționat faptul
că orice candidat din orice domeniu,
pe lângă CV, dacă are și o recomandare de la ultimul loc de muncă, este
un mare plus, în ziua de azi.
De asemenea firmele angajatoare
ar trebui să investească mai mult în
personalul pe care îl au, astfel încât
să ajungă să reușească să gestioneze
comunicarea și relațiile interumane,
să crească retenția și să limiteze turnoverul de personal. Pe scurt, să le facă angajaților munca mult mai plăcută
și mai satisfăcătoare.
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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STUDIU: o privire
realistă asupra
industriei românești
de logistică

ȘTIRI

EUROPEAN ELA AWARD 2021
MERGE LA DM-DROGERIE MARKT
Retailerul german de produse
de îngrijire personală
dm-drogerie markt este
câștigătorul ediției din acest
an a European ELA Award,
„Oscarul” domeniului logistic
european. Premiul a fost
decernat în cadrul unui
eveniment digital desfășurat
pe 9 noiembrie 2021, unde
câștigătorul a avut ocazia să-și
prezinte conceptul logistic
„Integrative. Intelligent.
Automated” în fața unei
audiențe formate din experți
europeni din domeniu. Anul
trecut, conceptul dm-drogerie
markt a câștigat trofeul
„German Logistics Award
2020”, acordat de către
Asociația Germană de
Logistică (BVL). În calitate de
campion național, retailerul a
fost nominalizat de către BVL
pentru Premiul European ELA
2021. Utilizând tehnologii
robotizate, dm a creat procese
logistice sustenabile, în cadrul
noului său centru de
distribuție din Wustermark
(Germania) – de la livrări
realizate de parteneri
industriali, prin depaletizare
automată și picking în centrul

ID LOGISTICS
A ACHIZIȚIONAT
GVT TRANSPORT &
LOGISTICS

ID Logistics, unul dintre liderii
europeni de „contract logistics”,
anunță achiziția companiei GVT
Transport & Logistics, divizia de
transport și logistică a GVT Group
of Logistics. Prin această
tranzacție, ID Logistics își continuă
în mod activ strategia de creștere
internațională. Grupul își
consolidează poziția sa în Europa
prin crearea unui jucător cheie în
logistica din Benelux. Benelux
este a treia cea mai mare piață de
logistică din Europa continentală,
după Germania și Franța, și
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angajații săi vor avea un viitor
strălucit în cadrul ID Logistics
Group și vor putea să-și dezvolte
know-how-ul la scară mai largă” –
Eric Hémar, președinte și CEO al
ID Logistics.

GEFCO – PARTENER
LOGISTIC PENTRU
CITROËN AMI
de distribuție, până la
distribuția către magazinele
dm. Echipele din magazine
primesc paleți împachetați
individual în centrul de
distribuție din Wustermark,
care corespund rutelor de
deplasare din interiorul
magazinului, cât mai exacte
posibil, pentru așezarea pe
rafturi.
„În cadrul conceptului nostru
inovator, operațiunile din
depozit și logistica
magazinelor sunt conectate
inteligent, cu operațiuni de
picking al comenzilor
automatizate complet, pentru a
forma un sistem integrativ în
care oamenii și tehnologia
colaborează într-un nou mod,”
spune Christian Bodi,
managing director logistică
dm.

poarta de intrare către mulți clienți
industriali și privați. GVT Transport
& Logistics și ID Logistics
cooperează cu succes, în
Benelux, de mulți ani. Ambele au
sediul în Tilburg. Combinația celor
două companii va oferi servicii de
logistică unice și vizibilitate
ridicată, pe această piață
strategică. Tranzacția rămâne
supusă aprobării de către
autoritățile de reglementare
neerlandeze responsabile cu
monitorizarea urmăririi fuziunilor și
achizițiilor. Achiziția este de
așteptat să fie finalizată până la
sfârșitul anului 2021. „Suntem
foarte încântați să finalizăm acest
acord pentru achiziția GVT
Transport & Logistics, care încheie
câțiva ani de cooperare și
dezvoltare fructuoasă. Odată cu
această achiziție, ID Logistics
Benelux va deveni un jucător
cheie pe piața din Benelux, în
special în Țările de Jos, și va oferi
o gamă completă de servicii
clienților noștri existenți și viitori.
Sunt sigur că echipa GVT și

GEFCO, expert global în lanțul de
aprovizionare multimodal și
furnizor principal de logistică auto
în Europa, a devenit partenerul
logistic al Citroën, în Italia, pentru
AMI, un vehicul inovator, 100%
electric. Prin acest parteneriat,
GEFCO va gestiona atât
transportul, operațiunile de
post-producție, depozitarea, dar și
livrarea door-to-door și predarea
către clienți. Toți șoferii de livrare
au fost instruiți să distribuie și să
ofere explicații despre vehicul,
pentru a le permite clienților să
poată folosi fiecare opțiune în cel
mai scurt timp. Lansat în
completarea serviciilor de vânzare
digitale ale Citroën, acest
parteneriat asigură o experiență
fără precedent pentru clienți.

38% DINTRE ANGAJAȚII
GEBRÜDER WEISS
ROMÂNIA,
5 ANI VECHIME
Circa 38% dintre angajații
Gebrüder Weiss România, jucător
al pieței locale de transport și
soluții logistice, au o vechime mai
mare de 5 ani în cadrul
organizației. Potrivit unui
comunicat al companiei, 57%
dintre angajații companiei își
desfășoară activitatea în hub-ul
București, zona în care, de altfel,
deține cele mai multe depozite
din țară. 16% provin din filiala din
Arad, iar Cluj-Napoca și Sibiu mai
însumează aproximativ 15%.
În acest moment, Gebrüder Weiss
România are 700 de angajați,
compania mărindu-și echipa,
de la an la an, cu aproximativ
10%. Numai în ultimii 5 ani, au fost
recrutate 210 persoane noi. Cea
mai mare parte a personalului
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companiei, 60%, activează în
zona de depozite, în timp ce 40%
își desfășoară activitatea în
birouri.

CTP ȘI TUBORG,
PARTENERIAT PE 5 ANI
PENTRU 10.300 MP
Andrei
Koszti

Dezvoltatorul Speedwell a obținut
autorizația de construire pentru
primul său proiect industrial,
SpacePlus. Lucrările pentru primul
depozit vor demara în curând, iar
termenul de livrare este T2 2022.
SpacePlus, lansat anul acesta,
introduce un nou concept pe piața
din România. Produsul se
adresează IMM-urilor care sunt în
căutare de soluții flexibile de
depozitare, dar și de servicii și

CTP a încheiat un parteneriat,
pe următorii 5 ani, cu Tuborg
România, pentru amenajarea în
CTPark Bucharest North, proiect
amplasat în zona Ștefănești,
a unui depozit dedicat, de 10.300
mp, care va fi personalizat pentru

a răspunde nevoilor clientului.
Tuborg România își extinde,
astfel, spațiul existent de
depozitare, pentru a putea asigura
o creștere și o eficientizare
operațională a procesului de
distribuție din București și din țară.
Noul depozit va deveni operațional
în luna ianuarie 2022 și va fi
principalul punct de distribuție
pentru toate produsele alcoolice și
non-alcoolice din portofoliul
companiei. „Este o plăcere și mă
bucură să văd cum CTPark
Bucharest North se dezvoltă și se
diversifică, în același timp. În mai
puțin de un an, am reușit să
închiriem 85% din prima clădire,
iar acum avem deja cereri pentru
următoarea. Tuborg, unul dintre
cei mai importanți producători de
bere din România, a ales CTPark
Bucharest North pentru a-și
extinde spațiile logistice din care
asigură distribuția în toată țara și
le urăm bun venit în familia CTP”,
a spus Andrei Koszti, regional
commercial manager, CTP
România. Tranzacția de închiriere
a fost intermediată de compania
de consultanță imobiliară
Cushman&Wakefield Echinox.
PUBLICITATE
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SPEEDWELL ÎNCEPE
CONSTRUIREA
PRIMULUI DEPOZIT
SPACEPLUS

opțiuni extra, oferind spații de
închiriat pentru activități de
depozitare sau de producție
ușoară. Primul depozit va dispune
de 10.000 mp de spații de
închiriat, cu suprafețe cuprinse
între 400 și 600 mp și o înălțime
utilă de 6 m. Pot fi închiriate și
spații mai extinse, de până la
2.000 mp, prin cumularea mai
multor unități.

STUDIU: O PRIVIRE REALISTĂ ASUPRA
INDUSTRIEI ROMÂNEȘTI DE LOGISTICĂ

LOGISTICĂ

Cum arată 2025?
Lanțul de aprovizionare va fi modelat de automatizare,
iar multi-funcționalitatea depozitelor va reprezenta o tendință majoră.
Până atunci, trebuie găsite rapid soluții pentru lipsa forței de muncă
și pentru întreruperile din supply chain. Sunt concluzii ale studiului
de piață realizat de Asociația Română de Logistică (ARILOG),
cu suportul Smart ID și Zebra Technologies.

C

hestionarul care a stat la baza
cercetării de piață a fost trimis
către 354 de persoane, directori generali și directori departamentali
ai unor companii din logistică, transporturi, producție (FMCG, automotive,
fashion, ambalaje), construcții, pharma
și retail. Dintre acestea, au răspuns
118 persoane, în perioada 10 iunie16 iulie 2021.

2025?
73,21% dintre respondenți susțin
că, pe termen scurt și mediu (până în
2025), lanțul de aprovizionare va fi
modelat de automatizare. De asemenea, aproape două treimi (63,39%)
consideră că o tendință majoră va fi și
multi-funcționalitatea depozitelor, pentru a deservi toate tipurile de comenzi
și pentru a respecta timpii de comandă.
Doar 30,36% dintre respondenți au
încredere în conversia distribuitorilor în
operatori logistici. Iar 41% consideră o
certitudine crearea unor centre de livrare în orașe, tendința manifestându-se
din ce în ce mai pregnant, în special în
orașele cu o densitate mare a populației
și cu restricții de transport. Interesant
de remarcat este faptul că, dintre cei
88 de respondenți care sunt de părere
că, în anul 2025, piața de logistică va
fi dominată de automatizările care vor
remodela rețelele de producție și
distribuție, 31 au afirmat că integrarea
și implementarea tehnologiei a fost una
dintre cele mai mari provocări ale anului
2020. În același timp, 34 de participanți
din aceeași categorie au indicat eficiența operațională ca fiind cea mai mare
provocare a anului 2020.
De asemenea, 37 dintre cei 88 intenționează să implementeze, în compania în care activează, sisteme de
Reporting & Analytics, 23 mizează pe
Dock Scheduling și numai 17 pe
tehnologia RPA.

Cum arată riscurile
actuale?
Lipsa forței de muncă este, de
departe, cel mai important risc la adresa succesului organizației, menționat
de aproape două treimi dintre respondenți – 60,17%. O altă amenințare serioasă, semnalată în 46,61% din cazuri, este reprezentată de întreruperile
în lanțurile logistice.
Aproape o treime dintre respondenți (28,81%) au citat și schimbările
tehnologice ca factor de risc. Procentul
este justificat, ținând cont de viteza
cu care se dezvoltă tehnologiile, care
implică schimbări dramatice în modul
de operare. Iar implementări incorecte
sau lipsa totală a acestora generează
riscuri majore în succesul organizației.
Dacă vorbim despre nivelul de
profesionalism, ca risc la adresa suc-

Doar 25,42% dintre respondenți
consideră că asocierea și crearea
de parteneriate cu companii din
industrii similare sau diferite poate
fi o oportunitate de business,
în următorii 3 ani.

cesului, respondenții consideră că acesta este mai mare în amonte, la furnizori
(22,88%), decât la clienți (16,95%).

Eficiența
operațională, în top
Răspunsurile la întrebarea „Care
sunt provocările cu care v-ați confruntat în anul 2020” sunt relativ echilibrate, procentul de selecție a răspunsurilor fiind în jur de 20-30% pentru mai
mult de jumătate dintre enunțuri.

Schimbarea de comportament
a clienților este un risc menționat
de puțin peste o cincime dintre
participanții la studiu – 22,8%.
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ponibilitatea forței de muncă, ca fiind
o provocare a următorilor 3 ani.

Reorganizarea
proceselor, o condiție
pentru accelerarea
vitezei de lucru

Digitalizarea proceselor reprezintă,
conform studiului ARILOG, principala
preocupare a logisticienilor, în următorii 3 ani. Gradul de digitalizare din România fiind unul redus, prima opțiune
la această întrebare este varianta legată
de digitalizarea proceselor, la egalitate
cu cerințele din ce în ce mai frecvente
pentru creșterea vitezei de livrare.
„Tehnologiile care permit digitalizarea proceselor, RPA, AI sau DLT (menționăm doar câteva) rezolvă la rândul lor
multe din provocările menționate de respondenți în acest capitol. Implementate
eficient, reduc costurile cu forța de muncă, cu mutarea mărfurilor în depozit, cu
transportul”, arată autorii studiului.
Dar schimbarea nu va veni peste
noapte, pentru că, la rândul lor, companiile trebuie să învețe cum să folosească aceste tehnologii și cum să
își dezvolte noi skill-uri.

Cercetarea realizată de ARILOG
reprezintă un mare plus pentru o
piață cel puțin săracă în date
statistice și va furniza un instrument
de lucru important pentru logisticieni,
în dezvoltarea strategiei de business.

Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro

PUBLICITATE

Sunt pregătiți
logisticienii
să digitalizeze?

Participanții la studiu sunt preocupați de cybersecurity, moderat, chiar
dacă numărul semnalelor de alarmă
din această zonă a crescut semnificativ în ultimul timp.
Interesant este că la punctul „Altele” întâlnim într-o proporție mică dis-

LOGISTICĂ

O altă provocare pentru o parte
dintre respondenți este creșterea volumelor versus capacități. Modificările
rapide la nivelul cererilor clienților au
pus o presiune mare pe capacitățile
care, oricum, erau la limită.
Punctele care nu reprezintă provocări semnificative se regăsesc în
zona relației cu clienții și a contractării
unor spații de depozitare, care au fost
finalizate într-un ritm chiar mai alert
decât cerințele pieței.

Principalele oportunități identificate
de respondenți țin de creșterea performanței (automatizarea proceselor, fizic
și în sistemele informatice), precum
și de dezvoltarea pe canale de distribuție încă neexplorate, diversificarea
serviciilor și extindere. Există, însă,
un nivel redus de aderare la strategiile
din supply chain. Iar acest lucru se
reflectă în modul în care logisticienii
intenționează să se asocieze și să
creeze parteneriate cu companii din
industrii similare sau diferite.
Aceasta este doar o parte din
„lungul drum către implementarea de
tehnologii noi și dezvoltarea de capabilități digitale” în care se angajează
industria autohtonă de logistică. Vom
continua să scriem pe marginea acestui subiect și în numerele următoare.

Creșterea
performanței,
o provocare
pentru următorii
3 ani
Din răspunsurile primite, respondenții demonstrează și o preocupare
pentru reorganizarea și reașezarea
proceselor care să le permită atât o
creștere a vitezei de livrare, cât și o
optimizare a proceselor.

noiembrie 2021 ............................................................................................................................................
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Transportul
containerelor
cu vehicule autonome
capătă contur
MAN, împreună cu HHLA, a finalizat cu succes proiectul Hamburg
Truck Pilot, în cadrul căruia s-au folosit camioane autonome pentru
manipularea containerelor în port.

C

ompaniile implicate, MAN Truck
& Bus și Hamburger Hafen und
Logistik AG (HHLA), au prezentat rezultatele proiectului, care s-a derulat
pe o perioadă de trei ani și a făcut parte
din parteneriatul strategic de mobilitate
dintre orașul Hamburg și Volkswagen.
Concret, a fost vorba de dezvoltarea și
testarea practică a unui camion autonom, în manipularea containerelor la
terminalul de containere HHLA Altenwerder (CTA). Potrivit celor doi parteneri,
proiectul Truck Pilot este un pas important în drumul către transportul autonom
hub-to-hub.

Manevre
independente
Compania de transport maritim
Jakob Weets din Emden a fost partenerul logistic al proiectului. În timpul

sesiunilor de practică, un șofer a condus mai întâi camionul încărcat cu un
container de 40 ft la terminalul CTA din
portul Hamburg, pentru Volkswagen
Group Logistics. Din acel punct, camionul a condus autonom, în zona
terminalului, și s-a deplasat ușor, în
trafic mixt, cu alți utilizatori ai drumului.

A ajuns la destinație pe banda de depozitare și a manevrat înapoi, cu precizie, în poziția de parcare. După manipularea containerului, întoarcerea
până la poarta de verificare a fost, de
asemenea, autonomă. Dincolo de
zona terminalului, șoferul de la Weets
a preluat din nou comanda camionului.

Experiență
și know-how
„Datorită proceselor sale extrem
de automatizate, terminalul de containere HHLA Altenwerder este mediul
de ideal pentru testarea tehnologiilor
promițătoare. Integrarea sigură a camioanelor autonome în procesele terminalelor este, totuși, o provocare
majoră, deoarece transporturile autonome și clasice sunt amestecate. Cu
Hamburg Truck Pilot, am putut demonstra că această soluție este posibilă
și promițătoare, în practică.”, a spus
Till Schlumberger, manager de proiect
la HHLA, responsabil de proiectul
Truck Pilot. Succesul înregistrat s-a
datorat în mare măsură și producătorului german de camioane, care, astfel, capătă experiență și know-how într-o nișă unde acum se face pionierat.
„Hamburg Truck Pilot a fost o etapă
importantă pentru noi, în drumul către
conducerea autonomă. Când prototipul nostru a fost automat manevrat
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Frederik Zohm,
membru al Consiliului
de Administrație
MAN:

alte camioane controlate manual”, a
spus Sebastian Völl, manager de
proiect MAN Truck & Bus.
În vederea conducerii autonome
între diferite hub-uri logistice, în traficul
hub-to-hub, partenerii au colectat,
deja, date valoroase despre călătoriile
pe A7, între terminalul de containere
Weets Soltau și zona portului, aflat la
70 km distanță.

LOGISTICĂ

„Proiectele-pilot precum Hamburg
Truck Pilot demonstrează că
utilizarea camioanelor autonome
este fezabilă din punct de vedere
tehnologic și poate fi integrată
eficient în procesele logistice.
Conducerea autonomă va schimba
jocul, în transport. În strânsă
cooperare cu clienții și partenerii,
testăm soluții practice de
automatizare, cu scopul de a
pregăti camioanele cu conducere
automată pentru producția de serie,
până în 2030.”

Pragul 2030
Conform propriilor informații, MAN
planifică treptat proiecte de cooperare
suplimentare, pentru a promova automatizarea. De la mijlocul deceniului,
sunt de imaginat primele teste de aplicare ale camioanelor MAN cu conducere autonomă, integrate în procesele
de operare ale companiilor cliente.
Scopul este de a putea realiza camioane cu conducere autonomă ca soluții de serie, începând cu 2030.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

într-o bandă de stocare pentru prima
dată, am văzut: funcționează, putem
îndeplini cerințele de precizie ridicată.
Și interacțiunea dintre senzori, recunoașterea mediului și sistemele de
automatizare au mers conform planului, stăpânindu-se perfect conducerea
prin zona terminalului alături de multe

Angela Titzrath,
CEO HHLA:
„Vine conducerea autonomă! Noi,
cei de la HHLA, ne pregătim pentru
acest lucru. Logistica 4.0 oferă
oportunități la scară globală. Pentru
a le folosi, trebuie să fim deschiși la
schimbare și să arătăm curajul
schimbării. Conducerea autonomă
și Hamburg Truck Pilot sunt
exemple bune de procese de
transformare pe care dorim să le
modelăm în mod activ.”
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ACTUALITATE

ANTICORUPȚIE

ADICȚIE pentru...
INTEGRITATE!
Potrivit dicționarului medical al MediLexicon, „adicția este
dependența psihologică sau fiziologică de o substanță
sau de o practică, depășind controlul voluntar.”

E

ste important de știut faptul că
dependența este un element
intrinsec al condiției umane.
Începem prin dependența de sânul
mamei și continuăm să fim prinși, ca
într-o capcană, de o serie de dependențe, chiar dacă nu suntem întotdeauna conștienți de acest lucru.
Multe persoane au chiar mai multe
dependențe, fie că vorbim despre alcool, droguri, tutun, mâncare, jocuri
de noroc, cumpărături, internet sau
chiar „mită” etc.
Nu e un eșec personal de voință
sau dovada unui caracter slab, este
o boală a creierului, o tulburare care
afectează o gamă largă de oameni, indiferent de ocupație, venituri, cultură
sau voință personală.

Diferite dependențe...
Mă întreb, însă, cum se declanșează dependența față de bani, de
mită și cât poate ea fi de nocivă? Cum
o putem trata, astfel încât să dezvoltăm o adicție față de... INTEGRITATE?
Poate vrem să încercăm niște senzații
mai puternice, să simțim adrenalina
care se declanșează, poate suntem
în grupul nepotrivit sau am avut probleme la locul de muncă sau acasă. Poate credem că este doar un experiment
sau ceva temporar, dar continuăm experimentul și nu ne dăm seama că am
devenit dependenți decât atunci când
încercăm să ne oprim... și NU PUTEM.
Tot astfel, poți să dezvolți dependență de achiziția de autoturisme, de
parfumuri, comercializarea materialului
lemnos sau dependență de venituri
obținute ușor sau... ilegal. Ce faci
când, însă, vrei să lărgești puțin spectrul și vrei să le transporți și în afara
spațiului tău natal, „să lărgești” puțin
spațiul de „afaceri”, să treci „granița”
arealului tău geografic, fie că vorbim
de județ sau țară?
Căci, vorba ceea... să vină banii!
Alegi să le transporți cu un „om de bună credință” sau nu și, odată ajuns la
graniță, constați că... NU POȚI. Nu poți
trece granița județului, pentru că „te
împiedici” de Transalpina, peste care
a căzut puțină zăpadă, sau nu poți trece
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granița țării, pentru că te împiedici de
un „om de bună credință”, care nu a
dezvoltat adicții, sau poate are o
singură dependență: INTEGRITATEA.
Îi lași să se așeze în calea fericirii
tale? Evident că nu, pentru că tu ai
investit bani, timp, efort în „afacerea”
ta și nu te împiedici de unii ca ei. NU
POȚI! Atunci apelezi la o altă adicție a
ta, adicția față de bani, și dai mită, sau
mai bine zis încerci. Dai mită pentru a
„curăța tronsonul de drum pe care tu
să îți transporți materialul lemnos” ori
pentru a avea drum cu prioritate să-ți
transporți parfumurile spre a le valorifica.
NU ești conștient, sau nu vrei să fii, că
dependența ta pentru DARE DE MITĂ,
are IZ penal și se pedepsește cu
închisoare de la 2 la 7 ani conform
prevederilor art. 290 Cod penal.
Nu înțelegi, sau nu vrei să înțelegi,
că te poți lovi de un profesionist, de un
om care nu are dependențe cum ai tu,
care are un sistem de valori total diferit
de al tău, că nu îl poți cumpăra așa
cum ți-ai imaginat și uite așa „ți-a ruinat”
dependența, spunând NU CORUPȚIEI!

Mită pentru parfumuri
contrafăcute
„Așa au procedat și polițiștii DGAServiciul Judeţean Anticorupţie Dolj,
care, sub coordonarea procurorului
desemnat din cadrul Parchetului de
pe lângă Tribunalul Dolj, în colaborare
cu poliţişti de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Calafat, au
realizat sâmbătă, 4 septembrie 2021,
prinderea în flagrant a unei persoane
de naționalitate turcă, în vârstă de 47
de ani, în timp ce oferea suma de 700
de euro unui ofițer de poliţie de frontieră, pentru a-l favoriza în tranzitarea
punctului de frontieră, având asupra
sa 791 de parfumuri susceptibile a fi
contrafăcute.
În fapt, cetăţeanul turc conducea
un autocar în care se aflau mai mulţi
pasageri. Alături de el, în calitate de
şoferi de rezervă, mai călătoreau doi
conaţionali, în vârstă de 33, respectiv
47 de ani. Unul dintre aceștia a oferit
ofițerului de poliție de frontieră suma
de 700 de euro, pentru a nu-și înde-

LoredanaFlorentina
Marin

plini atribuțiile de serviciu, în sensul
constatării infracțiunii și pentru a nu
dispune măsura confiscării mărfii.
Cetățeanul turc a fost prins în flagrant, în timp ce oferea mită, iar, în
urma cercetărilor efectuate, procurorul
de caz din cadrul Parchetului de pe
lângă Tribunalul Dolj a dispus cercetarea persoanei respective sub control
judiciar, pe o perioadă de 60 de zile.”
Astfel, transportul s-a oprit, marfa
a fost supusă confiscării și dependența
de bani, de parfumuri, de ceasuri, sau
de orice altceva a fost nevoită să intre
într-un proces de „vindecare”.
Adicția sau dependența poate să
fie obiectivată și într-un comportament
pozitiv; poți alege să îl adopți, sesizând posibile fapte de corupție la callcenter-ul anticorupție 0800.806.806,
poți alege să dezvolți dependență față
de onestitate, față de sinceritate, față
de profesionalism, față de un sistem
de valori personale și profesionale
pozitive, așa cum adoptă mulți angajați
MAI sau din domeniul transporturilor.
Vă invit să facem cu toții acest
exercițiu, în care virusului corupției să
îi găsim antidotul, prin care să dezvoltăm adicție sau dependență... pentru INTEGRITATE și, astfel, să ne vindecăm... pentru că SE POATE!
Loredana-Florentina MARIN
comisar-șef de poliție
Direcția Generală Anticorupție
Direcția Prevenire-Serviciul Prevenire
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SUA ÎȘI REDESCHIDE GRANIȚELE.
AIR FRANCE, 122 DE ZBORURI SĂPTĂMÂNALE
Din 8 noiembrie, călătorii
internaționali vaccinați,
inclusiv cetățenii europeni,
având ca punct de plecare
sau escală un stat parte din
Schengen, vor putea zbura
din nou spre Statele Unite
ale Americii (SUA). Decizia
de ridicare a restricțiilor de
călătorie, aplicate de peste
18 luni, a dus la o creștere
semnificativă a rezervărilor
la Air France, în special pe
rutele New York, Miami și
Los Angeles, pentru
călătoriile din noiembrie
și pe toată perioada
sărbătorilor de iarnă.

60.000 DE PERMISE
DE TREN GRATUITE,
PENTRU TINERI
Comisia Europeană oferă tinerilor
cu vârste între 18-20 de ani,
în mod gratuit, prin programul
DiscoverEU, 60.000 de permise
de tren, pentru a călători, în 2022.
Beneficiarii sunt europenii născuți
între 1 iulie 2001 și 31 decembrie
2003, dar, în mod excepțional,
și cei în vârstă de 19 și 20 ani,
deoarece rundele dedicate lor au
fost amânate, din cauza
pandemiei de COVID-19. Cei
selectați după înscriere (printr-un
chestionar cu variante multiple de
răspuns care testează
cunoștințele generale despre UE)
pot călători gratuit, din martie
2022 până în februarie 2023,
pentru un număr de maximum
30 de zile. Întrucât evoluția
pandemiei rămâne incertă, tuturor
călătorilor li se vor oferi rezervări
flexibile, prin intermediul unui nou
permis de călătorie mobil. Data
plecării poate fi modificată până
în momentul deplasării.
Permisele de călătorie mobile au
o valabilitate de un an. Tinerii cu
nevoi speciale sunt ferm
încurajați să participe la
DiscoverEU. Comisia le va pune
la dispoziție informații și sfaturi și
le va acoperi costurile asistenței
speciale reprezentate, de
exemplu, de o persoană
însoțitoare, de un câine de
asistență etc. Câștigătorii pot
călători singuri sau cu un grup de
până la cinci persoane (cu vârsta
necesară, pentru a fi eligibile).
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WIZZ. Toate zborurile Wizz Air
sunt operate cu aeronave Airbus
A320 cu 180 de locuri, A320neo
cu 186 de locuri, A321 cu 230
locuri și aeronave Airbus
A321neo cu 239 locuri.

BLUE AIR,
6 ZBORURI NOI
Ca parte a politicii sale
comerciale, Air France oferă,
în prezent, bilete flexibile,
pentru călătoriile de până la
31 martie 2022. Clienții își
pot modifica rezervarea în
mod gratuit sau pot solicita
un voucher de credit
rambursabil, dacă nu mai
pot/doresc să călătorească.

Fiecărui stat membru i se alocă
un număr de permise, în funcție
de populație. Comisia a lansat
DiscoverEU în iunie 2018, iar,
în perioada 2018-2019, s-au
înscris 350.000 de candidați
pentru un total de 70.000 de
permise de călătorie disponibile.
Dintre aceștia, 66% au călătorit
pentru prima dată cu trenul în
afara țării lor de reședință.

WIZZ AIR, DE LA IAȘI,
LA MADRID
ȘI BRUXELLES

Compania aeriană Wizz Air
introduce, din decembrie, două
noi rute, din România, spre
Spania și Belgia, care vin în
completarea celor deja operate
de pe aeroporturile din țara
noastră. Astfel, românii vor putea
călători de la Iași spre Madrid, în
zilele de joi și duminică, începând
cu 2 decembrie, iar din Suceava
către Bruxelles, în fiecare marți și
sâmbătă, din 4 decembrie.
Biletele pentru cele două rute
sunt deja disponibile online și prin
intermediul aplicației pentru
mobil, începând de la 99 de lei.
Compania aeriană low-cost Wizz
Air operează o flotă de 144 de
aeronave Airbus A320 și A321.
Wizz Air este listată la London
Stock Exchange cu abrevierea

Compania Blue Air va inaugura,
în decembrie, ruta Iași-Dublin,
iar, din 27 martie 2022, va
introduce alte cinci zboruri
directe, către Paris, Roma,
Barcelona, Bruxelles și Köln,
când își redeschide baza aeriană
de pe aeroportul ieșean. În acest
sens, operatorul va aloca o
aeronavă Boeing 737-8-MAX
bazei de la Iași. De asemenea,
Blue Air va oferi peste 15 zboruri
de legătură din Iași prin hub-ul
său din București, în cadrul
orarului de vară 2022, printre
care Amsterdam, Atena,
Frankfurt, Helsinki, Heraklion,
Larnaca, Londra-Luton, Madrid,
Malaga, Milano-Linate, München,
Stuttgart, Timișoara, Valencia și
Viena. „Suntem încântați să
anunțăm noua noastră bază din
Iași, oferind clienților ieșeni
accesul la peste 23 de destinațiicheie din rețeaua noastră”, a
declarat Krassimir Tanev, director
comercial Blue Air. El a adăugat
că Blue Air se angajează să
susțină dezvoltarea aeroportului
din Iași și „să aducă beneficii
comunității ieșene, oferind opțiuni
de călătorie mai bune la prețuri
accesibile”. La rândul său,
directorul interimar al
Aeroportului Iași, Romeo Vatră,
a declarat că salută decizia
companiei Blue Air de a
redeschide baza permanentă de
la Iași, aceasta fiind închisă în
urmă cu doi ani, în urma unor
divergențe pe care compania
le-a avut cu fosta conducere a
aerogării ieșene. „Colaborarea cu
operatorul low-cost este un
suport real pentru dezvoltarea
aeroportului. Cele cinci rute
directe anunțate pentru anul viitor
sunt un câștig pentru ieșeni, dar
și pentru toți locuitorii Moldovei,
precum și un pas înainte pentru
parteneriatul nostru”, a declarat
Romeo Vatră.
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ACTUALITATE

În litera legii
Pentru transportul de călători, anul 2021 ar fi trebuit să fie unul
extrem de activ, având în vedere licitațiile pentru transportul
județean.

B

ineînțeles, efectele pandemiei
erau vizibile încă de anul trecut, astfel încât cu toții știam
că, oricât de mare ar fi miza, în transportul de pasageri nu există nici banii,
nici energia și, până la urmă, nici pasagerii pentru a avea un proces cât
de cât normal de licitare a transportului
județean.
În puține cuvinte – imposibilitatea
de a atrage capital (sau credite), parcul auto existent, cu vechimi medii ce
depășesc, în multe județe, 20 de ani,
studii de piață în care nu poți avea încredere (în primul rând pentru că piața
nu funcționează normal, în această
perioadă) și firme de transport cu activitate redusă până la cota de avarie
reprezintă tabloul care, în mod logic,
arată că nu trebuie și nu se pot organiza licitații anul acesta.

Și totuși...
Încă de la primele reacții ale pieței,
Ministerul Dezvoltării „s-a spălat pe
mâni”, arătând că există o legislație și
este responsabilitatea consiliilor județene să o pună în aplicare.
Majoritatea consiliilor județene au
jucat, aparent, la două capete, adoptând un tempo lent în parcurgerea
pașilor pentru organizarea licitației –
dacă se decide la centru amânarea,
foarte bine, dacă nu, să nu apără riscul
de a fi prinse în off-side. Și, cum o
decizie la nivel guvernamental era
imposibilă, în această perioadă de
instabilitate... Unul după altul, tot mai
multe județe se angajează pe „pista”

organizării licitației, mai degrabă o
fundătură din care va fi greu de ieșit,
atât pentru autorități, cât și pentru industrie.
Sigur, este important să respectăm
legea, însă specialiști în domeniu au
arătat că regulamentul european permite amânarea licitației, în cazuri speciale și, astfel, am fi putut salva „bunulsimț”, chiar dacă litera legii ne împinge
pe o pantă evident riscantă.

Doar incapacitate
administrativă
Suntem în fața unui nou moment
în care devine evidentă capacitatea
restrânsă de bună administrare a
autorităților din țara noastră. Am analizat, alături de specialiști și manageri
din industria de transport, posibile interese ascunse pentru care licitațiile
merg înainte și, rămânând cu picioarele pe pământ, nu putem găsi nimic
palpabil.
Atunci când avem licitații unde nici
jumătate din programul de transport
nu este licitat (Alba, Sibiu), sau altele
unde se prezintă un singur operator
(Arad), comentariile sunt de prisos.
Doar plecând de la înțelesul cuvântului
„licitație” și singura concluzie care se
desprinde este că asistăm la un eșec
total.
Astăzi, numărul elevilor care merg,
fizic, la școală este, încă, diminuat și
populația, în general, și-a redus mobilitatea. Există, însă, speranțe ca anul
viitor să ne întoarcem către o stare
normală. Ce soluție de transport vor

avea locuitorii satelor și comunelor
care, în urma licitațiilor, rămân izolate?
Să fim realiști, traseele cu puțini
călători au beneficiat și până acum
de servicii de transport de slabă calitate, însă, după 1 ianuarie, vor dispărea și acestea.
Ceea ce frapează și mai mult este
calmul cu care se desfășoară întregul
proces.
La toate licitațiile desfășurate până
acum, s-au prezentat foarte puțini doritori, aspect care duce la un procent
important din programul de transport
neacoperit și chiar și grupele/traseele
licitate nu stârnesc niciun fel de concurență. Cu toate acestea, nu avem informații, statistici, o formă de promovare
la nivel național... Ministerul Dezvoltării
asistă la acest exercițiu, cu potențial
de a perturba pe ani de zile transportul
județean, și nu are nici o reacție. Măcar
un comunicat de presă, care să anunțe
importanța procesului, așteptările, urmărirea rezultatelor, pe măsură ce acestea apar, la județele care chiar desfășoară licitația...
La final, cu toții vor spune, probabil, că nu au fost cele mai bune rezultate (evident pentru toată lumea), dar
că și-au făcut datoria și au respectat
legea întocmai.
Dacă chiar se dorește respectarea
„legii întocmai”, cel puțin un mic efort,
de promovare a procesului în sine
(dacă nu altceva), ar fi fost de apreciat.
Am comentat, în repetate rânduri,
despre situația extrem de dificilă căreia
trebuie să îi facă față transportul regulat județean, confruntat cu o subfinanțare cruntă și văduvit de majoritatea traseelor bune din punct de vedere economic,
odată cu dezvoltarea intereselor metropolitane. Dar nu putem înțelege de ce
se merge pe varianta acestei lichidări,
mascată cu o reorganizare despre care
toată lumea știa că nu poate reuși.
Dacă mergem mai departe cu
comparația și acesta este un pluton
de execuție... nici măcar cel care urmează să fie împușcat nu mai pare
dornic să protesteze. Majoritatea
firmelor de transport au dezvoltat și
alte linii de business, iar transportul regulat județean, aparent, prezintă mai
puțin interes ca niciodată.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Solaris Bus & Coach prezintă, în premieră, în România, timp de două
luni, autobuzul pentru transport în comun Urbino 12 cu hidrogen,
în cadrul unui tur național în 12 orașe, pe următorul traseu:
Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Brașov, Sfântu Gheorghe, Iași, Galați,
Constanța, București, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Timișoara și Oradea.

V

ehiculul va circula, timp de câteva zile, în fiecare oraș, pentru
a fi testat de administrațiile locale, în vederea familiarizării cu cea mai
nouă tehnologie de propulsie și a conștientizării asupra eficienței folosirii hidrogenului ca sursă de energie complet curată, în demersul de diminuare a emisiilor
de dioxid de carbon. Turul autobuzului
este realizat în colaborare cu Linde Gaz
România, partener care asigură alimentarea acestuia cu hidrogen.
Autobuzul Urbino 12 cu hidrogen
a fost lansat, în iunie 2019, la Summitul Global pentru Transport Public
(UITP) din Stockholm și a obținut, la
sfârșitul lunii octombrie anul acesta,
prestigiosul premiu Kielce Fair Medalie, în cadrul Târgului Internațional de
Transport Public XV Transexpo.

Autonomie de până
la 400 km
Alimentat cu hidrogen, vehiculul
inovator oferă o autonomie de până la
400 km, păstrând, în același timp, toate
avantajele unui motor electric. Are un
nivel scăzut de zgomot în timpul deplasării, sistem de climatizare, camere
de supraveghere, dar și un sistem modern de informare. De asemenea, călătorii își vor putea reîncărca dispozitivele
mobile în porturile USB disponibile, iar
persoanele cu mobilitate redusă au la
dispoziție o rampă și un compartiment
pentru scaune cu rotile.
În ceea ce privește caracteristicile
sale tehnice, autobuzul Solaris cu hi-

ATP Bus e-UpCity,
în teste la Sibiu
Primul autobuz electric românesc,
E-UpCity, a fost testat de Primăria
municipiului Sibiu, timp de două
săptămâni, pe cele șapte trasee
școlare. În lungime de 12,18 metri,
vehiculul are 83 de locuri și baterii cu
o autonomie de minim 200 km în oraș,
ce poate fi extinsă până la 360 km.
Autoritatea locală analizează eficiența
acestuia pe tipurile de trasee din oraș.
Lansat pe 13 mai, ATP Bus e-UpCity are omologare europeană, iar prețul de
achiziție pornește de la 350.000-450.000 de euro și poate crește, în funcție de
dotări.

drogen folosește un set de celule de
combustie pentru a genera energie.
Hidrogenul furnizat celulelor de combustie este transformat în electricitate,
care, la rândul său, alimentează direct
sistemul de acționare a autobuzului,
care constă într-o punte motoare cu
acționarea în roți. Autobuzul este, de
asemenea, echipat cu o baterie Solaris High Power, care acționează ca o
instalație suplimentară de stocare a
energiei electrice.
Hidrogenul necesar pentru propulsare, furnizat de Linde Gaz, în cazul
acestui proiect, este stocat, în stare
gazoasă, în rezervoare de ultimă generație, plasate pe partea superioară
a autobuzului. Singurele subproduse
generate în timpul funcționării autobuzului sunt căldura și apa sub formă
de vapori, astfel că vehiculul nu eliberează substanțe nocive pentru mediu.

Circulă,
deja,
în Europa

AUTOBUZE ȘI SERVICII

Autobuz cu hidrogen
de la Solaris,
tur în 12 orașe

În prezent, în România, nu circulă
niciun mijloc de transport public cu
hidrogen, însă autobuze Solaris cu hidrogen sunt folosite, deja, în transportul public din Köln (Germania) și
Bolzano (Italia). Compania a preluat,
totodată, comenzi pentru livrarea a
zeci de autobuze Urbino 12 cu hidrogen către operatori de transport public
din Germania, Țările de Jos, Italia,
Suedia și Austria, fiind, totodată, prima
companie care a început producția în
masă pentru acest tip de vehicul.
Linde colaborează, de asemenea, în
Europa, cu mai multe municipalități,
pentru alimentarea cu hidrogen a vehiculelor folosite în transportul în comun.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Comisia Europeană își propune,
pentru perioada 2024-2030, ca
hidrogenul să devină o componentă
esențială a unui sistem energetic
integrat, cu un obiectiv strategic la
capitolul producție de până la
10 milioane de tone de hidrogen
regenerabil, în UE. Utilizarea
hidrogenului va fi extinsă, treptat,
în transportul public, cel cu
camioane și feroviar.
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FORD TOURNEO CUSTOM

mai mult CONFORT,
mai multă SIGURANȚĂ
Conceput pentru transportul de persoane, modelul Tourneo
Custom a avansat la un nou nivel de confort,
odată cu cel mai recent facelift, beneficiind de un design
inteligent, tehnologie avansată și spațiu disponibil pentru
până la nouă persoane.

C

u spațiu dedicat pentru până
la 9 ocupanți, Ford Tourneo
Custom are un interior practic
și versatil, cu un nivel ridicat de confort, pentru un vehicul dedicat transportului de pasageri la standarde ridicate. Vehiculul este disponibil cu o
gamă variată de motoare diesel eficiente din punctul de vedere al consumului, dar se poate opta și pentru
soluții hibrid avansate. Tourneo Custom se prezintă ca un shuttle van spațios, rafinat și sofisticat.

Motorizări
diverisificate
• EcoBoost Hybrid – un motor
electric de mici dimensiuni, care sporește eficiența. Tehnologia din dotare
ajută la reducerea consumului de
combustibil și la scăderea emisiilor,
cu ajutorul unul mic motor electric pe
baterie, soluție care oferă susținere
motorului termic atunci când este nevoie. Energia cinetică și frânarea regenerativă reîncarcă bateria hibridă de
48 de volți, în timpul călătoriei.
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• Plug-In Hybrid (PHEV) utilizează
două surse de putere distincte. Un motor electric pe baterie propulsează
vehiculul, în timp ce motorul pe benzină de 1,0 l Ford EcoBoost lucrează
pentru a reîncărca bateria hibridă și a
extinde autonomia vehiculului. Conducătorul auto poate selecta unul dintre cele trei moduri electrice (EV), inclusiv EV Now, cu zero emisii, exclusiv
pe putere electrică. Bateria PHEV poa-

te fi, de asemenea, reîncărcată folosind majoritatea punctelor de încărcare AC din rețeaua publică. Cu o încărcare completă, se poate conduce
peste 56 km, folosind exclusiv propulsia electrică, suficient pentru majoritatea călătoriilor urbane scurte, fără a
utiliza combustibilul fosil. Tourneo Custom utilizează, de asemenea, tehnologie inteligentă de reîncărcare, precum
frânarea regenerativă, pentru a trans-
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Siguranță sporită

mite energie la motorul electric. Odată
acumulatorul încărcat suficient, se poate reveni la modul electric, care ajută
la economia de carburant și la reducerea poluării.
• Beneficiind de o gamă de motoare diesel cu o tehnologie avansată,
Ford EcoBlue, cu capacitatea de
2,0 l, Tourneo Custom se prezintă ca
fiind mai puternic și mai eficient ca
niciodată. Fiind disponibil cu o gamă
de patru propulsoare și oferind o
putere și un cuplu de până la 185 CP
și 405 Nm, fiecare dintre acestea respectă cu strictețe standardele de emi-

Tourneo Custom are o listă impresionantă de caracteristici inteligente
de asistență a șoferului:
• Sistemul de asistență pentru
unghiul mort, ce detectează mașinile
aflate în acea zonă și avertizează
șoferul.
• Funcția Intelligent Speed Assist
folosește camera de recunoaștere a
indicatoarelor rutiere, pentru a detecta
limita de viteză, facilitând menținerea
vitezei sub limita maximă admisă.
• Sistemul Alertă la Intersectarea
cu Traficul avertizează dacă se
detectează vehiculele care se apropie,
atunci când ieși cu spatele. Iar Adaptive Cruise Control e conceput să
ajute la menținerea în mod automat
a unei distanțe prestabilite față de
vehiculul din față.
• Sistemul de Asistență Pre-Coliziune detectează vehiculele mai lente
aflate în față, pe drum, sau pietonii

Versiuni și prețuri
Există mai multe versiuni de
echipare: Trend, Titanium, Titanium
X, iar paleta de culori disponibile
numără 10 posibilități. Prețurile de
pornire pe piața românească pentru
fiecare dintre cele trei versiuni sunt:
Trend – 41.800 de euro, Titanium –
43.000 de euro și Titanium X –
47.800 de euro, cu TVA inclus.

care s-ar putea intersecta cu traseul
vehiculului, avertizând șoferul de
prezența acestora. Dacă acesta nu
reacționează prompt, sistemul acționează automat frâna. Tehnologia a
fost special concepută pentru reducerea severității accidentelor sau evitarea completă a acestora, funcționând
eficient la viteze de până în 80 km/h
(în condiții de carosabil bun).

AUTOBUZE ȘI SERVICII

sii Euro 6.2, sistemul de reducție catalitică AdBlue transformând noxele
gazelor de eșapament în azot și apă.
Shuttle van-ul este disponibil chiar și
sub forma de vehicul electric hibrid
ușor (mHEV), pentru o economie de
combustibil și mai mare și emisii
reduse.

Experiență plăcută
Cine călătorește în Tourneo Custom se bucură de experiența la bord,
oriunde s-ar așeza pe parcursul
călătoriei. Scaunele flexibile din spate
oferă multe configurații posibile, iar
dacă se optează pentru versiunea cu
ampatament lung (L2), este disponibil
mai mult spațiu dedicat bagajelor.
Scaunele reversibile, amplasate
pe rândul al doilea, permit transformarea cu ușurință într-un aranjament
stil conferință. De asemenea, în funcție de nivelul de echipare ales, pasagerii se pot bucura de trei scaune
separate pe rândul al doilea și locuri
individuale pe rândul trei. Scaunele
individuale pot fi pliate, rabatate, culcate și îndepărtate individual. În ceea
ce privește confortul, țesăturile și tapițeriile de calitate, opțiunile multiple și
generoase de depozitare, împreună
cu execuția de calitate la nivel de autoturism, sunt responsabile atât de satisfacția șoferului cât și de cea a pasagerilor.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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INEDIT

Metroul
bucureștean

(I)

Una dintre cele mai mari realizări în domeniul transportului public,
pentru România, este rețeaua de metrou din Capitală.

D

eși construcția acestuia s-a
realizat mult mai târziu, idei
despre existența unui astfel de
sistem de transport subteran au apărut la începutul secolului XX, în 1908,
la numai un an după celebra răscoală.

Primele idei
și inițiative
În acea vreme doar un tânăr student la finalul ciclului universitar, Dimitrie Leonida își obținea diploma de licență realizând ca lucrare proiectul

construcției unei rețele de metrou în
București. În perioada următoare, între
1909 și 1910, Leonida și Elie Radu,
membri ai Consiliului Tehnic al Bucureștiului, propuneau construirea metroului, pentru că sumele cerute de firma
germană Siemens & Halske pentru liniile de tramvai erau foarte mari și ar
fi putut acoperi costurile metroului. Deși
nu a fost luată în considerare la acea
vreme, mai târziu, în 1929-1930, propunerea a fost reluată în cadrul comisiei conduse de arhitectul Duiliu Marcu, ce discuta Planul de Sistematizare

a Capitalei, însă nici de această dată
soluția nu a fost reținută în cadrul documentului final, deoarece s-a considerat că Bucureștiul putea fi încă acoperit „la limită” de transportul în comun
de suprafață, ce avea o viteză medie
de 20-30 km/h. Memoriul justificativ al
comisiei nota faptul că „probabilitatea
de înfăptuire este destul de îndepărtată”, dar că sistemul de străzi principale
permitea realizarea ulterioară a metroului prin tranșee descoperite. Și inițiativele din 1940 și 1952-1953 au fost,
de asemenea, sortite eșecului.

Proiectul din 1953
de construcție a metroului,
neaprobat.
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„Se aprobă”
Momentul zero l-a constituit anul
1970, atunci când Întreprinderea de
Transport București (ulterior redenumită RATB și STB) nu mai reușea să
asigure capacitatea necesară transportului în comun, în zonele nou construite ale orașului, cu toate că rețeaua
era una din cele mai mari din Europa.
În anul 1971, în cadrul Consiliului Popular al Municipiului București (CPMB)
s-a înființat o Comisie centrală, condusă de președintele CPMB, Dumitru
Popa, precum și un colectiv de lucru,
format din specialiști de la ITB, IPB
etc., cu misiunea de a se documenta
și a prezenta studii pentru realizarea
metroului. Aceasta a ajuns la concluzia
că unica soluție potrivită ar fi construirea unei rețele de trenuri subterane.
Conform dorințelor șefului de stat, a
fost constituit un colectiv pentru proiectarea metroului, compus din aproape
30 de specialiști, din diferite ministere,
institute de studii și cercetări, învățământul superior și întreprinderi de construcții, colectiv condus de Vasile
Bumbăcea, adjunctul ministrului transporturilor și telecomunicațiilor. Colectivul
a prezentat, în cursul anului 1972, propunerile sale organelor de stat și în decembrie 1973, șefului statului, Nicolae
Ceaușescu. În octombrie 1974, Comitetul Executiv ține o ședință în care „se
aprobă să se treacă la elaborarea
documentațiilor tehnice de construcție
a metroului în Capitală. Comitetul Executiv a stabilit ca lucrările de construcție
a primei linii de metrou să înceapă în
cursul anului 1975”.

Primele trei
magistrale
Proiectul prevedea în acel moment
existența a trei magistrale:
• magistrala I (Stăvilarul CiurelTitan) era orientată est-vest și avea
patru tronsoane: Semănătoarea-Timpuri Noi; Timpuri Noi-Republica; derivația Eroilor-I.R.E.M.O.A.S. (în prezent
Preciziei); derivația SemănătoareaPodul Grant (stație care a fost înlocuită
de Crângași)
• magistrala II (platforma Piperacartier Berceni) era orientată nord-sud
• magistrala III urma să fie o magistrală inelară, de 40 km, care să faciliteze legătura între toate cartierele
Capitalei.
În anul 1975, au început efectiv
lucrările de construcție a metroului.
Pe baza Notei de Cancelarie a Conducerii, din 16 ianuarie 1975, privind
„unele probleme legate de construcția
metroului”, Consiliul de Stat al RSR a
emis, în 3 februarie 1975, Decretul nr.
15, prin care se înființa Întreprinderea
Metroul București (IMB), care urma
să fie proiectant general, antreprenor
general și beneficiar al investiției.

Metodele de forare
Faptul că Bucureștiul se află deasupra unui strat acvifer a făcut ca
majoritatea stațiilor și tunelelor să fie
construite folosind o metodă de „a săpa
și a acoperi” („cut-and-cover”), metroul
din București fiind adânc. Primul tronson, situat de-a lungul Dâmboviței, a
fost realizat în acest fel. Tronsonul nu

a fost construit de IMB, care nu era
operațională la momentul începerii săpăturilor, ci a fost împărțit în patru porțiuni, realizate de unitățile de construcții
din cadrul Ministerului Energiei Electrice, Ministerului Transporturilor, Ministerului Construcțiilor Industriale și Ministerului Agriculturii. Cealaltă metodă
utilizată pentru construcție a fost forarea
mecanică a solului sub suprafață, la o
adâncime medie de 15 m. Cerințele inițiale prevedeau construirea a 6 scuturi
manuale și 4 scuturi automate, la Uzinele 23 August, însă, în final, nu au fost
realizate decât scuturi manuale. Scuturile pentru metrou erau o copie la
scară redusă a celor realizate de Institutul de Proiectări pentru Căi Ferate
(IPCF), pentru realizarea tunelurilor pe
magistralele CFR. Forța de împingere
a fiecărui scut era de 4.000 t și era realizată prin 32 de vinciuri hidraulice.
Aveau un diametru al săpăturii de 6,6 m,
iar dimensiunea exterioară a cilindrului
de bolțari era de 6,4 m, diferența fiind
umplută cu mortar. Se foloseau bolțari
de 35 cm, realizați din beton de înaltă
rezistență, ceea ce a dus la un diametru final al tunelurilor săpate cu scutul
de 5,7 m, mai mare față de dimensiunea minimă necesară de 5,3 m.
(va urma)
sursa: metrorex.ro,
wikipedia.com
foto: ziarulceahlaul.ro,
tramclub.org
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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ÎNTREBAREA LUNII

Spune-ți părerea!

Despre AdBlue
Considerați că problema AdBlue va escalada și va genera
dificultăți majore, în activitatea companiilor de transport?
1. Deja, aprovizionarea cu AdBlue reprezintă o problemă, generând un
impact semnificativ asupra costurilor, și ar trebui ca autoritățile să
intervină.
2. Ne confruntăm cu dificultăți în aprovizionarea cu AdBlue, dar impactul
nu este unul îngrijorător, în acest moment.
3. Nu reprezintă decât o problemă de moment, pe care piața o va depăși
repede.

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

Nu există un răspuns corect
„C
u o zi înaintea protestului transportatorilor, din
29 septembrie, promisiunile guvernanților au
determinat două patronate să nu mai participe.
Credeți că renunțarea la protest era răspunsul corect?”
Acesta este întrebarea lunii octombrie, la care 64% dintre
respondenți au ales varianta potrivit căreia nu există un răspuns corect. „Lipsa de unitate, chiar și pe probleme grave,
riscă să afecteze capacitatea reprezentanților transporta-

torilor de a negocia cu autoritățile”, sunt ei de părere. Pe de
altă parte, 18% dintre cei care au răspuns cred că renunțarea la protest ar fi reprezentat răspunsul corect, pentru că
„în condițiile în care nu este consens... mai bine fără protest,
decât un protest redus ca intensitate”. Iar un procent similar,
de 18%, consideră că s-ar fi greșit, pentru că renunțarea la
protest ar fi ridicat semne de întrebare legate de seriozitatea
cu care transportatorii privesc problema diurnelor.
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