Misiune imposibilă...
cu zâmbetul pe buze
Fac două comentarii. Primul – dacă
nu era vorba despre managerul unei
firme mari de transport, cu vechime pe
piață și experiență incontestabilă, nu
mă oboseam (și nu vă oboseam) cu
afirmația de mai sus.
Al doilea – ca jurnalist, după mulți
ani în care scrii despre un anumit domeniu, ai impresia (probabil, în mod
eronat, de cele mai multe ori) că ai devenit un fel de „mini specialist”. Iar pseudo-expertul din mine îmi spune cu tărie
că puține domenii sunt afectate de „nefericirea angajaților” precum transportul
rutier. Iar efectele sunt grave!
Luna trecută, de exemplu, am asistat la o nouă „erupție” a stării explozive
în care se desfășoară transporturile.
Neînțelegeri în trafic au dus la ciocnirea
în lanț a trei camioane și la pierderea
unei vieți. Doar un alt accident?
Două familii, tată și fiu, pleacă în
cursă. Instinctul a funcționat corect –
știind insecuritatea și violența de pe șoselele românești, ai tot interesul să pleci
însoțit, după principiul – „unde-s doi,
puterea crește”. Iar puterea brută joacă
un rol tot mai important pe șoselele din
România. Ai impresia că majoritatea
șoferilor străbat o junglă fără reguli, eliberându-și potecile încâlcite... fiecare
cum poate – cu viteză excesivă, cu amenințări, înjurături, bâte de baseball,
răngi... și iată că până și camionul poate
fi folosit ca armă. Chiar mortală.
85% dintre accidentele rutiere sunt
produse din cauze ce țin de comportamentul uman, iar condusul la limita pericolului este, de multă vreme, o rutină,
în România. Nici tragedia de luna trecută nu a făcut excepție. A început cu o
depășire la limită, „perfect normală”.
Apoi, șoferii se înjură prin stație. Păi
acesta este unul dintre principalele motive pentru care au stație – să poată
comunica unii cu alții, fără restricții, fără
reguli... Apoi, șoferul din primul camion
decide să intervină – atitudine previzibilă, în condițiile în care este de datoria
fiecăruia, nu-i așa, să își apere rudele,
mai ales când sunt jignite tocmai de individul care a greșit. O frână bruscă în
fața „dușmanului” nu reprezintă o practică de fiecare zi, dar niciun lucru ieșit

din comun nu este, pe drumurile patriei.
Acum, este anchetată o posibilă crimă.
Statistic vorbind, un accident mortal
are loc odată la 300 de accidente cu
răniri ușoare... Adică la 3.000 de accidente fără victime... Adică la 30.000 de
comportamente periculoase și manevre
riscante. Deci... Atunci când a început
manevra riscantă de depășire, riscurile
unei tragedii păreau foarte îndepărtate
(întotdeauna pare așa). Apoi au început
înjurăturile... poate șicane în trafic... O
cascadă de atitudini periculoase și doar
câteva minute la dispoziție. Doar unul
dintre cei trei șoferi implicați dacă ar fi
conștientizat riscul, tragedia ar fi putut fi
evitată. Doar unul dacă ar fi cunoscut regula celor 4 secunde și ar fi fost dispus
să o respecte... Doar unul dacă ar fi avut
starea de spirit pozitivă... Bucuria de a
practica o meserie care aduce suficientă
satisfacție... Înțelepciunea de a accepta
greșelile celorlalți participanți la trafic...
Trei șoferi profesioniști, aflați în același
loc... o șicană în trafic și au intrat instantaneu toți trei în modul „criminal”. Ce șanse
erau? Mari din păcate, din ce în ce mai
mari. Știți cu toții despre ce vorbesc. Agresivitatea în trafic nu mai este o întâmplare,
ci a devenit o regulă de fiecare zi. O simțim în noi, o vedem în ceilalți.
Credeți că testele psihologice mai
pot preveni cascada evenimentelor riscante de pe șosele? Credeți că pregătirea continuă profesională a șoferilor
profesioniști îmbunătățește semnificativ
situația? Ajută, cu siguranță, dar seamănă tot mai mult cu efectul unei aspirine asupra unui organism bolnav de
cancer.
Câți dintre șoferii dumneavoastră
ar fi reușit să iasă cu bine dintr-o asemenea situație? Câți dintre ei știu ce au
de făcut, măcar teoretic, în asemenea
momente? Ce ați făcut, în ultima lună,
pentru a diminua riscul ca una dintre
mașinile flotei dumneavoastră să ajungă
într-o asemenea situație?
Nu poți cere unui om supraenervat
să se calmeze (poți încerca, dar nu va
avea efecte). Nu poți pretinde unui șofer
să respecte distanța minimă sigură față
de vehiculul din față (regula celor 4 secunde, pentru camioane), când respectivul vehicul este condus de un dușman.
Trebuie să ne pregătim din timp
pentru asemenea situații, să vizualizăm
stările emoționale pe care le vom ex-

perimenta, să analizăm care sunt reacțiile corecte și, bineînțeles, să vizualizăm
consecințele.
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ice el: „Eu colaborez doar cu persoane cărora le face plăcere să
lucreze cu mine. Trebuie să putem lucra cu zâmbetul pe buze unii cu
alții.”

Cu toții trecem prin momente dificile,
mai ales în transporturi. Le vedem, ne
marchează și încercăm să le blocăm cât
de bine putem... fiecare pentru el. La
cum văd eu lucrurile (este probabil să
mă înșel, așa cum spuneam), cele mai
bune șanse ca tragedia de luna trecută
să nu fi avut loc ține de orele și chiar
zilele de dinainte.
Apropo, voi știți cât de bine se odihnesc șoferii voștri? Știți dacă mănâncă
sănătos? Aveți informații despre stilul lor
de conducere? Și nu vorbesc doar
despre consum. Știți dacă sunt fericiți?
Cred că am înțeles ce încerca să
transmită managerul despre care aminteam la început. Pur și simplu nu ne
mai putem permite să așteptăm! Dacă
șoferii trec, astăzi, printr-o perioadă atât
de dificilă, trebuie să îi ajutăm să înțeleagă, să fie pregătiți, să își gestioneze
stările emoționale cu priceperea cu care
se presupune că își conduc și camioanele... Știu ce înseamnă asta și cât de
nerealist sună, iar managerul care vorbea despre bucurie cu atât mai mult
știe.
Vă urez să aveți un an 2022 cu multe împliniri, cu clienți mulțumiți și buni
platnici, cu furnizori de încredere și care
nu majorează tarifele, cu șoferi suficienți
și cuminți... dar, în același timp, vă condamn la o misiune imposibilă... să vă
străduiți zilnic să aduceți zâmbetul pe
buzele celor din jur. Va fi greu și descurajant, iar rata de succes minusculă...
Însă doar așa funcționează această
urare. Dacă știți o formulă mai bună...
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Împreună mișcăm lucrurile!
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CUGETARE
„Am auzit și am uitat. Văd și îmi
amintesc. Fac și înțeleg.”
Proverb chinezesc

ȘTIRI

ROADPOL TRUCK & BUS: NEREGULI
DUBLATE, LA CAMIOANE
Creșterea cererii de transport
rutier comercial, după vârful
pandemiei, a afectat dramatic
rata încălcărilor, în domeniul
legislației rutiere, de către
camioanele din Europa, arată
rezultatele ultimelor operațiuni
ROADPOL Truck & Bus. Rata
de încălcare în cazul
camioanelor a fost de 35,21%,
aproape dublul celei
înregistrate în cadrul
operațiunii similare, din luna
mai 2020 (care a fost de
20,18%). Pentru traficul de
marfă, aceasta înseamnă că
o încălcare a fost constatată la
aproape 1 din 3 camioane. În
cadrul activităților de control,
au fost verificate în total
197.274 de camioane și
111.545 de autobuze și au fost
constatate 77.386 de abateri
(camioane: 69.453, autobuze:
7.933). În 1.166 din cazuri
(1.149 de camioane și
17 autobuze), a trebuit să fie
interzisă continuarea
călătoriei, până la restabilirea
stării corespunzătoare a
vehiculelor sau încărcăturii.
În cazul transportului de
pasageri, rata neregulilor
a rămas constantă, la
aproximativ 7-8% dintre
vehiculele verificate. Cele mai
multe încălcări ale legislației
rutiere au fost constatate în
domeniul vitezei, al
defecțiunilor tehnice, al
centuriloe de siguranță și al
altor măsuri, precum și privind
actele autovehiculelor, în cazul

„LISTĂ NEAGRĂ”
A FIRMELOR
DE TRANSPORT
IMPLICATE ÎN TRAFICUL
DE MIGRANȚI
Ursula von
der Leyen

Comisia Europeană va stabili o „listă
neagră” a companiilor de transport
care sunt complice la introducerea
ilegală de migranți în UE, prin
Belarus. În acest sens, președintele
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operațiunile unor astfel de companii,
care efectuează transport pe uscat,
aer și mare sau chiar să le interzică
în UE.

GFR ANGAJEAZĂ
150 DE TINERI
autobuzelor și în ceea ce
privește legislația privind
timpii de conducere și de
odihnă și setările tahografului:
13.045 de șoferi au fentat
reglementările la nivel
european, adică și-au condus
vehiculul mai mult decât
permite legea, fără a respecta
pauzele obligatorii. Totodată,
în cazul a 6.170 de tahografe,
înregistrările nu au fost
gestionate corespunzător.
Manipulări ale tahografelor
digitale au fost detectate în
656 de cazuri. De asemenea,
au fost depistați 188 de șoferi
care conduceau sub influența
alcoolului și 41 sub influența
drogurilor. În 5.521 de cazuri,
au fost constatate defecțiuni
tehnice grave. De asemenea,
au fost depistate ca fiind
supraîncărcate 2.262 de
camioane și 127 de autobuze.
Asigurarea încărcăturii era
insuficientă la 1.257 de
camioane. În cazul
autobuzelor, cele mai multe
încălcări au fost: nefolosirea
centurii de siguranță (1.245),
viteza excesivă (1.311) și
defecțiunile tehnice (115).
De asemenea, 485 de șoferi
de autobuz au depășit timpii
legali de conducere.

CE, Ursula von der Leyen, a depus
un proiect legislativ și a cerut
Parlamentului European, reunit în
plen la Strasbourg, să sesizeze și să
adopte rapid această propunere
legislativă, cu argumentul că
migranții care au ajuns în Belarus,
în ultimele săptămâni, de obicei din
Orientul Mijlociu, „sunt înșelați de
false promisiuni infame”. La rândul
său, comisarul UE Margaritis
Schinas, a spus că „noul cadru legal
propus ne va permite să adoptăm
măsuri specifice împotriva
operatorilor de transport care se
implică sau facilitează, cu bună
știință sau fără să știe, introducerea
sau traficul de persoane în Uniunea
Europeană”. Propunerea ar oferi
instrumentul juridic care să permită
UE să suspende sau să limiteze

Gruia
Stoica

Grup Feroviar Român (GFR)
recrutează, până la finalul anului,
150 de tineri, inclusiv 15 ingineri,
care vor intra într-un proces amplu
de pregătire și planificare
profesională. În ultimii ani, compania
a conturat un set de reglementări
privind condițiile de angajare și
evoluție profesională, de la pozițiile
de junior (cum ar fi, de exemplu, cea
de manevrant material rulant), până
la posturile de conducere. Gruia
Stoica, președintele și fondatorul
Grupului GRAMPET-GFR,
a declarat: „Prin reguli clare și
transparente de recrutare și creștere
profesională, demersuri
instituționale, organizare de cursuri
de specialitate și programe de
pregătire sau internship, am impus
o direcție importantă în industrie”.

ASF A APROBAT
RETRAGEREA UNIQA
ASIGURĂRI
DE PE PIAȚA RCA

Consiliul Autorității de Supraveghere
Financiară (ASF) a aprobat
retragerea, la cerere, a autorizației
pentru practicarea asigurării
obligatorii de răspundere civilă auto
pentru prejudicii produse terților prin
accidente de vehicule și tramvaie
(RCA) acordată societății Uniqa
Asigurări. „În momentul de față,
avem o inițiativă prin care am depus
autorităților retragerea licenței de
RCA. Astfel, nu vrem să mai fim
prezenți pe acest segment, dar vom
fi pe restul segmentelor, a declarat
Valentin Coroiu, vicepreședinte al
Uniqa Asigurări, în cadrul conferinței
Patronatului Român al Brokerilor de
Asigurare-Reasigurare (PRBAR).
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ȘTIRI

SCANIA LANSEAZĂ VEHICULE HIBRIDE
Scania lansează pe piață
vehicule Hybrid Electric
(HEV) și Plug-In Hybrid
Electric (PHEV) care pot fi
echipate cu diferite lanțuri
cinematice și opțiuni de
încărcare, oferind, astfel,
soluții care pot îndeplini
diferite cerințe pentru aplicații
cum ar fi transporturile
frigorifice, mixere de beton
sau distribuție regională.
Noul lanț cinematic hibrid al
Scania a fost dezvoltat intern,
în conformitate cu filosofia
modulară a producătorului.
Prin cuplarea a două motoare
electrice și fuzionarea
acestora cu secțiuni esențiale
ale celei mai noi generații de
cutii de viteze Opticruise,
a fost creat ceva nou cu
adevărat remarcabil: GE281,
o mașinărie de transmisie cu
putere fără precedent și cu
capacitatea de a „se
descurca” cu mase maxime
de până la 36 t, fără sprijin
din partea motorului cu
combustie. Dar aceasta
funcționează și invers:
deoarece mașinăria electrică
oferă suport motorului cu
combustie la plecarea de pe
loc și la accelerare, motorul

DB SCHENKER
FOLOSEȘTE
SEMIREMORCI BERGER
ECOTRAIL

Din toamna acestui an, DB
Schenker dispune, în România, de
primele semiremorci ultra ușoare cu
prelată din gama Berger Ecotrail.
Acestea vor deservi sucursalele de
transport rutier pe care compania le
deține în București și Cluj-Napoca.
La momentul actual, semiremorcile
Berger Ecotrail sunt o soluție
inovatoare, care răspunde nevoilor
industriei logistice de a transporta pe
cale rutieră cantități mai mari de
mărfuri, cu un impact pozitiv asupra
mediului înconjurător. Datorită masei
proprii reduse, de doar 5 t,
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cu combustie poate fi
micșorat atât ca volum,
cât și ca putere maximă.
Hibridizarea marchează
economii de combustibil de
până la 40% în zone urbane,
comparativ cu lanțurile
cinematice tradiționale.
Cea mai recentă generație
de camioane hibride de la
Scania poate fi comandată
ca HEV și PHEV, în cadrul
gamelor P, G și L, atât rigid,
cât și cap tractor. Motoarele
cu combustie DC07 și DC09
sunt disponibile în câte trei
variante de putere. GE281
oferă o putere continuă de
230 kW și una maximă
de 290 kW, precum și un
cuplu maxim de 2.100 Nm.
Dispune de 6 trepte de viteză
pentru mers înainte, dar nu și
de un ambreiaj tradițional, o
planetară asumându-și acest
proces, oferind schimbări de
treaptă fără întreruperi.

semiremorca cu prelată Berger
Ecotrail admite încărcături crescute,
de până la 27 t. Astfel, emisiile de
dioxid de carbon se reduc cu
aproximativ 10 procente, iar
consumul de combustibil se
diminuează cu aproximativ
6 procente.
Pe lângă efectul pozitiv asupra
mediului, care constituie o prioritate
pentru DB Schenker, creșterea
sarcinii utile cu până la 8 procente
conduce la diminuarea costurilor
operaționale, oferind beneficii
clienților companiei.

eVITO FURGON,
DISPONIBIL
CU O CAPACITATE
MAI MARE A BATERIEI
După Mercedes-Benz eVito Tourer,
eVito Furgon a primit, de asemenea,
o actualizare completă a grupului
motopropulsor electric și o nouă
baterie cu o capacitate utilizabilă
de 60 kWh de la începutul lunii
decembrie.

Noul Mercedes-Benz eVito se
diferențiază de predecesorul său în
multe privințe, păstrând în același
timp caracteristicile specifice
autovehiculelor electrice.
Sub partea din față, există încă
propulsorul electric care acționează
roțile din față cu o putere maximă de
85 kW. Noul eVito Furgon are un
încărcător on-board (CA) răcit cu
apă, cu o capacitate de încărcare de
maximum 11 kW. Asta înseamnă că
este pregătită pentru încărcare cu
curent alternativ (CA), de exemplu
în locații comerciale, în depozite sau
la stațiile publice de încărcare. Noul
model este încărcat prin priza de
încărcare CCS amplasată în partea
din stânga a barei față. Acest lucru
face posibilă și încărcarea rapidă
prin intermediul curentului continuu
(CC). Datorită unei puteri standard
de încărcare de maximum 50 kW
sau opțional de maximum 80 kW,
eVito poate fi încărcat de la 10 la
80% la o stație de încărcare rapidă
CC în aproximativ 50 (sau, opțional,
35) de minute. Bateria cu o
capacitate utilizabilă de 60 kWh
permite o autonomie de 242-314
kilometri (WLTP).

NOUL VW AMAROK,
PRIMELE SCHIȚE
OFICIALE
Dezvoltat de echipe din Australia și
Europa, noul model de pick-up
premium va fi produs în viitor în
Africa de Sud. În 2022, noul
Amarok de la Volkswagen Vehicule
Comerciale își va face debutul și
va fi disponibil apoi pentru
comandă pe câteva piețe,
într-o primă etapă.
Ajuns la a treia generație, noul
vehicul are mult mai multe sisteme
de asistență pentru șofer și știe cum
să impresioneze clienții în ceea ce
privește conectivitatea. Amarok va
fi, astfel, prezentat în 2022 cu
inovații care nu au mai fost văzute
până acum în acest segment. Și,
bineînțeles, nu va fi descurajat de
niciun teren accidentat. Noul
Amarok impresionează prin liniile
sale convingătoare și prin aspectul
său general. „Partea frontală
agresivă și, mai presus de toate,
designul X definitoriu disting clar
noul Amarok și subliniază pretenția
sa de a fi lider”, confirmă AlbertJohann Kirzinger, șeful de design la
Volkswagen Commercial Vehicles.
„Am dat puterii noului Amarok o
expresie clară – cu un ADN
Volkswagen clar, atât la interior
cât și la exterior.”
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PIAȚĂ ȘI COMPANII

Anul schimbării
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Multă strategie poate fi observată, astăzi, la elita transportului
rutier din România. Și nu este vorba doar despre idei
sau proiecte îndepărtate, ci discutăm de investiții care,
în mare parte, sunt deja bine conturate.

C

ea de-a 12-a ediție a concursului Romanian Transport
Company of the Year a scos
în evidență oportunitățile (nu puține)
existente, astăzi, în piața de transport,
completate cu experiența și energia
acumulate de firmele de profil din țara
noastră.

Noile dimensiuni
2021 poate fi privit ca anul schimbărilor. Iar schimbarea are loc pe mai
multe direcții. Astfel, tot mai multe firme de transport încep să gândească
propria dezvoltare nu doar ca o creștere a flotei, a numărului de angajați
și, implicit, a cifrei de afaceri, ci și prin
abordarea de noi segmente și, de ase-

menea, prin accesarea de noi piețe,
inclusiv prin deschiderea de firme/sucursale în alte țări.
Astfel, transportatorii români trec
de la dimensiuni naționale, la unele europene, iar acest proces nu este strict
dependent de dimensiunile companiei.
Firmele mici sunt, la rândul lor, parte
din acest proces de transformare, sigur,
și ca o măsură de precauție față de
intrarea în vigoare a prevederilor
restrictive din Pachetul Mobilitate 1.
O altă direcție de schimbare este
legată de amprenta de carbon. Deși
încă timid, asistăm la un proces de
trecere de la carburanți clasici, la gaz
și transport feroviar. Este de așteptat ca
aceste tendințe să se întărească, în
următorii ani.

O altă tendință tot mai prezentă în
România este preocuparea pentru
schimbul de generații. Sunt strategii
diferite, de la firmă la firmă, însă rezultatul final, ținta urmărită, este aceeași – firma să poată funcționa bine,
chiar și în lipsa patronului/director
general.
Digitalizarea are un rol central, în
toate planurile de dezvoltare. Vedem
apariția de noi furnizori, atât în zona
de sisteme telematice, cât și în cea
de softuri dedicate transportului rutier.
Sumele investite cresc și este de
așteptat ca, din această zonă, să rezulte procente importante de majorare
a eficienței și firme de transport mai
solide și mai competitive. Sigur, pentru
cei care nu pierd acest tren.
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Câștigătorii RTCY

Un aspect care trebuie privit cu
mare atenție este legat de noile metode, mai complexe, de motivare a salariaților. Este evident faptul că actuala
criză a angajaților în transporturi (și nu
numai) se va acutiza, în următorii ani,
și simpla majorare a salariilor/veniturilor s-ar putea dovedi insuficientă. Par
să fie încă doar la stadiul de încercare,
însă vom urmări (în articole viitoare)
aceste metode inovatoare de a motiva
și a atrage noi angajați.
Și pentru că am comentat accentul
care se pune pe zona IT... Avem, deja,
primele aplicații de utilizare a inteligenței artificiale, în transporturi.

Provocări serioase
Exploatarea cât mai bună a potențialului existent pe piață, precum
și a celui tehnologic, este cu atât mai
importantă cu cât industria trebuie să
facă față și să se adapteze unui număr
mare de provocări, care afectează activitatea puternic și toate în același
timp. Și amintim o parte dintre acestea.
Lipsa de predictibilitate care a
afectat piața în ultimii doi ani continuă,
creând mari dificultăți în estimarea corectă a resurselor necesare de la lună
la lună.
Cresc costurile în mod generalizat și vechile modele de colaborare cu
clienții par depășite. O simplă clauză
de motorină prinsă în contract poate
deveni insuficientă.
Nu putem uita nici termenele de
livrare, foarte mari, pentru vehicule
comerciale noi. Totuși, această situație
„neobișnuită” este de așteptat să se
regleze pe parcursul anului viitor.

Cel mai mare efort al acestei perioade este concentrat pentru convingerea clienților în vederea majorări
tarifelor. Nu este ușor, mai ales că,
așa cum spuneam, nu mai este vorba
doar de prețul motorinei.
Șoferii rămân o problemă serioasă – cea mai serioasă. Subiectul
a fost dezbătut în cadrul conferinței
din 3 decembrie și înregistrarea este
disponibilă integral pe virtualzc.ro
La fel și Pachetul Mobilitate 1,
diurnele, RCA...

Gala ZIUA CARGO și-a
anunțat câștigătorii
International Alexander a câștigat
concursul Romanian Transport Company of the Year 2021. Podiumul competiției a fost completat de Dunca Expediții (locul II) și Ost Transport (locul
III). La categoria „Flote mici”, premiul
a fost câștigat de MC Trans.
Premiile speciale au fost adjudecate de către companiile aflate pe primele
două locuri ale podiumului. Astfel, Pre-

miul pentru Siguranță Rutieră și Premiul
pentru Protecția Mediului au mers către
Dunca Expediții, iar Premiul pentru
Stabilitate Financiară și Premiul pentru
Popularitate (cea mai votată companie
pe site-ul ziuacargo.ro) au fost câștigate
de International Alexander.
Premiul pentru Responsabilitate
Socială a fost acordat Asociației „Voluntari în Europa”, înființată pentru a ajuta
șoferii aflați în situații dificile. Anul
acesta, în urma asasinării unui șofer
român, într-o parcare din Franța, asociația a lansat petiția „Opriți asasinatele șoferilor în parcări”, determinând
votarea de către Parlamentul European
a unei rezoluții prin care sunt introduse
măsuri pentru îmbunătățirea siguranței
șoferilor profesioniști în parcări.
Concursul Romanian Transport
Company of the Year a ajuns la cea
de-a 12-a ediție, juriul care stabilește
câștigătorii fiind alcătuit din reprezentanți ai autorităților, asociațiilor patronale și specialiști în transporturi.

PIAȚĂ ȘI COMPANII

Câștigătorul RTCY 2021 este International Alexander. Loredana Apreutese,
director general al International Alexander, a primit trofeul, oferit de Adrian
Găină, sales manager Hankook.

2010 – Com Divers Auto Ro
2011 – edy International Spedition
2012 – International Lazăr
Company
2013 – Dianthus
2014 – Com Divers Auto Ro
2015 – Vio Trans Grup
Flote mici – Marvi Logistic
2016 – International Lazăr
Company
Flote mici – Onci Eurotrans ’96
2017 – International Alexander
Flote mici – Denis Spedition
2018 – H.Essers
Flote mici – Asexpress
2019 – Agexim Spedition
Flote mici – Tuțu Trans
2020 – Internațional Lazăr
Company
Flote mici – AC Mobile
2021 – International Alexander
Flote mici – MC Trans

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

decembrie 2021 ............................................................................................................................................
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PIAȚĂ ȘI COMPANII
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Locul II a fost adjudecat de Dunca Expediții.
Doru Husarciuc (sus), director general Dunca
Expediții, a primit trofeul, oferit de Stelian Criț,
director vânzări camioane noi
MHS Truck & Bus (jos).

Ost Transport a câștigat locul III, în cadrul
concursului RTCY. Trofeul a fost primit de Raluca
Dan, director executiv, și Ioan Nagl, director general
Ost Transport (sus). Premiul a fost oferit de Ovidiu
Pintilie, director comercial CTE Trailers (jos).

MC Trans (Kinga Butas, sus)
a câștigat Premiul pentru Flote Mici,
oferit de Valeriu Zaharia,
CEO Mercedes-Benz Trucks
& Buses Romania (jos).

Premiul pentru Siguranță Rutieră
a fost oferit de Zsolt Koncsag,
director IFPTR (sus). Doru Husarciuc,
director general Dunca Expediții (jos),
a primit trofeul.

............................................................................................................................................ decembrie 2021

Premiul pentru protecția mediului
a fost acordat companiei Dunca Expediții
(Doru Husarciuc, director general, sus),
fiind oferit de Andrei Gagea,
director general IVECO Romania (jos).

Premiul pentru Popularitate a fost oferit de
Alexandru Sântămarian, commercial trucks manager
Volvo Trucks Romania (sus). Cea mai votată
companie a fost International Alexander.
Trofeul a fost primit de Loredana Apreutese (jos).

ZIUA CARGO a acordat
Premiul pentru Responsabilitate Socială
Asociației „Voluntari în Europa”.
Trofeul a fost „ridicat”
de Adriana Mureșan (jos).

decembrie 2021 ............................................................................................................................................
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Premiul pentru Stabilitate Financiară,
câștigat de International Alexander
(Loredana Apreutese, director director general, sus)
a fost oferit de Emanuel Irimia, director de vânzări
Garanti BBVA Leasing (jos).
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ISCTR

96.000 de vehicule
controlate, în 2021
Strategie de formare pentru inspectori, baze de date corelate,
sisteme informatice bine puse la punct. Sunt câteva dintre
prioritățile pe care ni le-a comunicat Mihai Alecu, președinte,
inspector de stat șef ISCTR, în cadrul interviului acordat cu ocazia
ZIUA CARGO Virtual Show.
ZIUA CARGO: Cum puteți
caracteriza anul 2021,
din punctul de vedere al
acțiunilor de control?
Mihai Alecu: Dintr-o analiză statistică a activității desfășurate de către
Inspectorat, de la începutul anului
până în decembrie, inspectorii au controlat în trafic peste 96.000 de vehicule
și avem peste 7.700 de operatori verificați la sediu. Tendințele se păstrează.
În privința principalelor sancțiuni aplicate de către inspectorii ISCTR, în
anul 2021, în top sunt, la fel ca și în
anii trecuți, atât cele pentru nerespectarea regulilor privind perioadele de
conducere și odihnă ale conducătorilor
auto, cât și fraudarea aparatelor de
înregistrare a acestora. Vreau să precizez că, în acest an, o pondere însemnată o reprezintă și sancțiunile
aplicate pentru nerespectarea maselor
admise ale vehiculelor rutiere și pentru
nedeținerea documentelor necesare
pentru efectuarea transporturilor respective. S-a pus accent inclusiv pe
partea de protejare a infrastructurii
rutiere și pe depășirea maselor totale
admise, în anumite segmente, în ceea
ce privește transportul de bunuri divizibile – cereale și material lemnos. Aș
vrea să menținem acest trend, pentru
că este foarte important, pe lângă
sancțiunile aplicate la legislația socială, care vin cu plusvaloare pentru creșterea siguranței rutiere în domeniul
transporturilor. Suprasarcinile conduc
nu numai la deteriorarea infrastructurii,
ci și la producerea evenimentelor rutiere nedorite, fiind un factor negativ pentru siguranța circulației.
Ce aveți în vedere pentru
creșterea eficienței
controalelor?
Ne aflăm în plină analiză a acestui
aspect, mai ales că se încheie anul și
trebuie să conturăm o strategie pentru
perioada următoare (anul 2022) și pe
termen mediu și lung. În ceea ce privește eficientizarea controalelor și a
activității, în general, ne-am gândit, în
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primul rând, la îmbunătățirea sistemului informatic integrat cu care lucrează
orice inspector, în orice control, fie în
trafic, sau la sediu.
Avem o aplicație de control în care
facem înregistrările și prin care tipărim
procesele verbale, care este interconectată cu toate bazele de date cu
care lucrăm (atât cu cea a ARR, cât
și cu cea a RAR sau CNAIR).
În viitorul apropiat, vom avea
conexiune și cu baza de date
a Inspectoratului Teritorial de
Muncă.
Un al doilea punct pe care l-aș considera benefic pentru creșterea eficienței controalelor este urmărirea feedback-ului, cu revizuirea procedurilor
specifice sau elaborarea unor noi proceduri, în funcție de noile modificări
apărute din punct de vedere legislativ,
sau de revizuirea celor vechi.
Un alt aspect important ține și de
pregătirea și formarea continuă a
inspectorilor de trafic. Vom implementa o nouă strategie de pregătire, iar,
în acest context, lucrăm la un material
de curs și la un grafic de implementare
a procesului de formare. Este necesar
acest lucru, pentru ca actul de control
(aplicarea prevederilor legale) să fie
unitar la nivel național, indiferent de
numele inspectorului din trafic.
Ulterior, trebuie să avem grijă și
de completarea bazei materiale a
ISCTR, întrucât activitatea de control
se desfășoară, la nivelul instituțiilor omoloage din Europa, utilizând sisteme
moderne de control. În plus, avem în

vedere continuarea procesului de armonizare a legislației în domeniul
transporturilor rutiere.
Totodată, este foarte important ca,
în poziția pe care o am, să asigur un
climat propice pentru lucrul în echipă
al colegilor mei, pentru a avea un randament cât mai bun.
Acestea sunt, totodată, și prioritățile pe care mi le-am propus pentru
ISCTR.
Primiți semnale din Vest
privind inspecțiile care
vizează flotele românești
care operează acolo?
Avem un schimb permanent cu
celelalte autorități de control din Uniune și, ori de câte ori constată abateri
grave și foarte grave, acestea ne
transmit punctual datele companiei,
pe care ISCTR urmează să o verifice
la sediu.

Operatorii români de transport
internațional sunt puși la
punct, respectă legislația și
foarte rar apar probleme.
Poate din cauza omisiunii de a
reînnoi un document sau din cauza
unor defecțiuni în timpul cursei riscă
să fie sancționați. Într-adevăr, operatorii din Europa de Est sunt mult mai
frecvent controlați, în Vest, dar nu foarte des sancționați. Cel puțin, din ceea
ce ne transmit celelalte autorități de
control din străinătate.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro
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În 2022, tragem linie
Februarie 2022 este o lună cheie. Pe 2, intră în vigoare Directiva
privind detașarea, pentru ca pe 21 să devină aplicabile cele mai
contestate prevederi pentru transportatorii din Estul Europei,
și în special din România – întoarcerea acasă a camioanelor
la 8 săptămâni. Va fi acceptată diurna, în acest context?
Unde trebuie să ajungă, de fapt, vehiculele? Cum va arăta controlul?...
Cine mai rămâne, în final, pe piață?...

T

otul pare că va deveni nefavorabil companiilor românești
care fac transport internațional
și, în special, intracomunitar. De ce?

2 februarie
„Din 2 februarie, va fi introdusă
Directiva detașării pentru transporturile
rutiere. Tot atunci, o să fie disponibilă
interfața publică a sistemului de informare a pieței interne (IMI)”, a explicat
Radu Dinescu, secretarul general al
UNTRR, cu ocazia ZIUA CARGO Virtual Show. El a precizat că două operațiuni de cross-trade (în limita unor
operațiuni bilaterale) sunt exceptate

de la directiva detașării. „Din păcate,
modul în care am înțeles până de curând aceste operațiuni exceptate nu
se suprapune cu viziunea Comisiei
Europene. Am avut, recent, un webinar cu reprezentanții CE, care au precizat foarte clar că operațiunea permisă de cross-trade este cea care se
desfășoară în timpul operațiunii de
transport bilateral.”
Altfel spus, greșiți dacă vă gândiți
că veți fi exceptați dacă, de exemplu,
veți încărca un camion plin din România pentru Germania, pentru ca apoi
sa faceți cross-trade Germania-Spania, Spania-Belgia și, ulterior, să reveniți în țară.

Radu Dinescu:
„Reprezentanții Comisiei
Europene spun că pentru a
face, de exemplu, cross-trade
în timpul unui bilateral
România-Germania, trebuie
să pleci cu vehiculul încărcat
parțial din România spre
Germania și să realizezi
încărcarea, pentru spațiul
rămas, din Ungaria spre
Germania.”
Iar acest tip de operațiuni nu ajută
prea mult transportatorii români, ținând
cont de faptul că sunt extrem de limitate, mai ales în contextul unui export

Din 2 februarie, trecerea
frontierei va trebui înregistrată
manual.
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Sistemul IMI,
încă o necunoscută
În mod normal, în platforma IMI ar
trebui să funcționeze un portal electronic în care transportatorii își menționează conducătorii auto. „CE a precizat că această detașare poate fi
făcută pe 6 luni. După care ar trebui
să existe un calculator electronic privind modul și sumele remunerațiilor
naționale cu care ar trebui să fie plătit
un astfel de conducător auto, în funcție
de activitatea pe care o desfășoară
pe teritoriul diferitelor state. În această
privință, lucrurile nu sunt deloc clare.
Nu știm cifre, nu știm nimic, în momen-

Radu
Dinescu

tul actual, din partea statelor membre,
și probabil că o să le știm în ultimul
moment. Din păcate noi, în România,
stăm un pic cu spatele la viitor, pentru
că, în momentul de față, ne chinuim
să ne clarificăm trecutul, cu cinci ani
în urmă, în care autoritățile fiscale reîncadrează diurna ca venit de natură
salarială. Iar, până când nu clarificăm
acest aspect, ne va fi greu să ne ocupăm de viitor.”

Există riscul să nu fie
acceptată diurna?
„Depinde foarte mult de prevederile
din legislația națională, vizavi de acest
subiect”, comentează Radu Dinescu.
„Din 2015, de când s-a aplicat legea
MILOG în Germania, UNTRR a obținut
un răspuns de la autoritatea vamală
germană și de la Ministerul Finanțelor
din Germania, în care se preciza că
diurna este luată în considerare ca parte
a salariului minim, într-o anumită proporție. Recent, am întâlnit cazuri în care
firme din România s-au confruntat cu
situația în care autoritatea vamală din
Germania și-a exprimat rezerve privind
considerarea diurnei ca parte a salariului minim.” Secretarul general UNTRR
a explicat că trebuie să avem în vedere

Licențiere pentru vehiculele mici, din mai
În luna mai, vor intra în vigoare prevederile legate de licențierea
transportatorilor care operează vehicule între 2,5 și 3,5 t, pe transport
internațional contra cost, cei care fac transport în cont propriu fiind exceptați.
În acest context, toate cerințele de licențiere a companiilor mari se vor aplica
și pentru aceste firme care operează vehicule mici, în condițiile în care pentru
capacitatea financiară, cifrele sunt ceva mai reduse: 1.800 de euro pentru
primul vehicul comercial utilizat și 900 de euro pentru fiecare vehicul
suplimentar. Obligativitatea dotării cu tahografe de generația a doua se va
aplica de la 1 iulie 2026, cel puțin conform regulamentului. În privința
competenței profesionale, se precizează că statele membre pot decide să
excepteze de la examinare managerii de transport care fac dovada că au
condus în mod neîntrerupt, pentru o perioadă de 10 ani, înainte de data de
20 august 2020, o întreprindere de același tip.
„Statele membre au libertatea de a-și face niște reguli mai aspre sau mai
rapide decât acest calendar. Nu cred că noi, în România, ar trebui să fim «mai
catolici decât Papa» și să începem să le implementăm mai repede decât este
prevăzut”, a opinat Radu Dinescu.

faptul că vorbim despre două concepte
diferite: salariu și remunerație. Iar
remunerația înseamnă mai mult decât
strict salariul. „Nu este vorba despre o
problemă de «da» sau «nu». De
exemplu, Bulgaria și-a dublat, recent,
plafonul de diurnă și a spus că, prin
această măsură, îndeplinește cerințele
Directivei detașării”, a mai arătat el. Dar
controlul va fi, în principal, determinat de
autoritățile din statele Europei de Vest.
„Nu cred că o să controleze Franța un
camion înmatriculat în Germania. Toate
aceste țări vor fi concentrate pe controlul transportatorilor din Europa de Est,
cărora le este și dedicat acest Pachet
de Mobilitate.”

ACTUALITATE

foarte scăzut din România către țările
Europei de Vest. Bineînțeles, tranzitul
este exceptat de la aplicarea Directivei
detașării.
Tot în același context, din 2 februarie, trecerea frontierei va trebui înregistrată manual, prin introducerea simbolului țării, tocmai pentru a avea o
evidență a perioadei petrecute de conducătorii auto pe teritoriul fiecărui stat.
„Încă se poartă discuții tehnice vizavi
de momentul din care se aplică detașarea. Atunci când trec șoferii frontiera, sau de la punctul de încărcare,
până la punctul de descărcare? Este
un aspect pe care CE trebuie să îl
clarifice, înainte de aplicarea Directivei
detașării.”
Pe de altă parte, autoritățile naționale nu au trimis, până acum, datele
privind cerințele prevăzute în aceste
reglementări către CE și ELA, informații care ar trebui să fie disponibile
pe platformă pentru transportatori, în
limba fiecărui stat membru. „Aceste
lucruri se vor întâmpla, probabil, pe
ultima sută de metri și este foarte posibil să nu transmită, în timp util, datele
toate statele membre.” Secretarul general UNTRR menționează că, în
ciuda neclarităților, CE a arătat că nu
se ia în considerare o posibilă amânare a aplicării acestor prevederi.

Pregătiri
la nivel intern
În perspectiva intrării în vigoare a
prevederilor privind detașarea, ISCTR
a demarat un protocol, la nivel național, cu Inspectoratul Teritorial de Muncă, acesta fiind de așteptat a se concretiza nu mai târziu de finele acestui
an, în ceea ce privește accesul și interogarea bazei de date REVISAL. „Vom
avea un feedback real, prin conectarea la sistemul electronic gestionat de
ITM, care va completa interogarea
sistemului informatic al ARR, în care
operatorii de transport își încarcă datele despre conducătorii auto pe care îi
au angajați. Totodată, vom colabora
cu Autoritatea Europeană a Muncii
(ELA), care va sprijini portalul IMI”, a
precizat Mihai Alecu, președinte, inspector de stat șef ISCTR.
De menționat că operatorii români
care vor fi controlați în alte state membre vor fi verificați, ulterior, de autoritățile române, în cazul în care vor exista solicitări și suspiciuni de încălcare
a reglementărilor, platforma IMI jucând
un rol central, în acest sens. „În situația în care autorități din alte state membre identifică și constată anumite probleme, ne vom deplasa, la solicitarea
lor, la sediul operatorilor și le vom
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transmite, ulterior, situația de fapt și
rezultatele controlului”, a arătat inspectorul de stat șef ISCTR.
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21 februarie
Obligația întoarcerii acasă a camioanelor la 8 săptămâni intră în vigoare în 21 februarie 2022, în același
timp cu restricționarea de 4 zile pentru
cabotaj (acea perioadă de cooling off).
„De departe, cea mai contestată măsură din acest pachet de acte normative este cea a întoarcerii camioanelor.
Nu sunt multe prevederi ale unor acte
normative europene care să fie contestate în justiție, la Curtea Europeană, de 7 state membre din Europa
Centrală și de Est și două organizații
– UNTRR și o asociație din Belgia. În
plus, alte două state susțin această
abordare, chiar dacă nu sunt în proces”, a arătat Radu Dinescu.
Din păcate, studiul Comisiei Europene care estimează efecte negative
privind poluarea din cauza acestei prevederi nu va produce efecte. Cel puțin,
nu într-o primă fază.
„Atunci când a fost publicat studiul
Comisiei Europene privind impactul
PM 1, ne-au bucurat rezervele CE
vizavi de întoarcerea camioanelor în
țara de origine, instituția încercând să
promoveze o propunere de act normativ, în acest context. Dar nu avem așteptări foarte mari, pentru că răspunsul
va veni tot din partea Parlamentului
European, care a adoptat măsura. E
greu de crezut că aceiași decidenți
vor avea un punct de vedere fundamental diferit, la doi ani după ce au
stabilit aceste prevederi”, este de părere Radu Dinescu.

Vehiculele licențiate
în România se întorc
la sediul din țară
„Vehiculele care se află la dispoziția întreprinderii și care sunt utilizate
la activități de transport internațional

trebuie să se întoarcă la sediul operațional care este înscris pe licența comunitară din statul membru respectiv.
Dacă un operator român este autorizat
de către România, licența comunitară
are adresa din România, tot în România trebuie să se întoarcă vehiculul”,
a subliniat inspectorul de stat șef
ISCTR.
În același context, secretarul general UNTRR a precizat că un răspuns
similar a fost transmis recent și de
Comisia Europeană.
Cum va fi tratat, însă, cazul în care
aceeași companie are sediul central
în București, de exemplu, și punct de
lucru în Arad? „Atâta vreme cât punctul operațional este și licențiat, iar acest lucru este statuat în adresa menționată pe copia conformă a licenței
comunitare, va fi îndeplinită această
condiție, dacă vehiculul se oprește la
Arad”, a explicat Mihai Alecu.

Cum va avea loc
controlul?
„Pentru a verifica respectarea cerinței privind întoarcerea camioanelor,
ISCTR va merge la sediul operatorilor
de transport rutier, iar inspectorii vor
verifica atât înregistrările tahograf, cât
și documentele de transport CMR”, a
menționat inspectorul de stat șef,
adăugând că vor fi, de asemenea, situații în care, în trafic, pot exista indicii
sau constatări privind nerespectarea
acestei cerințe, putându-se demara

Fără probleme majore, la controlul întoarcerii
acasă a șoferilor
Reglementările privind întoarcerea acasă a șoferilor, care au intrat în vigoare
în prima etapă, nu au ridicat mari semne de întrebare în control, după ce
Comisia Europeană a oferit o serie de precizări potrivit cărora conducătorii
auto puteau opta, în acest sens. De altfel, s-au purtat discuții pe această temă,
la care au participat reprezentanți ai autorităților naționale de control. „Și în
trecut, atât CE, Eurocontrol, CORTE, cât și IRU au organizat videoconferințe,
în care s-au purtat discuții pentru clarificarea anumitor reglementări cuprinse
în Pachetul Mobilitate 1, iar la majoritatea acestor întâlniri au participat și
reprezentanții din cadrul ISCTR. Ori de câte ori va fi cazul și vom fi invitați,
vom fi prezenți, pentru a fi la curent cu discuțiile purtate și cu lămuririle și
clarificările care se vor transmite”, a afirmat Mihai Alecu, inspector de stat șef
ISCTR. El a precizat că atât în urma controalelor efectuate de inspectorii
ISCTR, a discuțiilor purtate în cadrul întâlnirilor internaționale, cât și a
schimbului de informații pe care îl avem cu celelalte state, nu au fost sesizate
probleme majore în ceea ce privește respectarea elementelor cuprinse
în PM 1, care au intrat în vigoare până acum.
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controale la sediul operatorului. „În
funcție și de eventualele clarificări sau
practici pe care le vor transmite CE și
autoritățile de control din celelalte state
membre ale UE, urmează să stabilim
exact cum vom proceda, în astfel de
cazuri”, a mai spus el.

Sancțiuni avute
în vedere
În situația în care camioanele nu
se vor întoarce la sediul din țara de origine, ISCTR va notifica operatorul de
transport ca, în termen de 30 de zile,
să îndeplinească această condiție. „În
caz contrar, se va aplica măsura de
suspendare a licenței comunitare”, a
afirmat Mihai Alecu, adăugând că, în
situația în care la sediul societății nu
vor fi găsite documentele din care reiese îndeplinirea condițiilor de acces la
ocupația de operator de transport,
sancțiunea este încadrată, în prezent,
la categoria contravențiilor grave, cu
amendă între 4.000 și 6.000 de lei.
Bineînțeles, compania va fi notificată
să pună la dispoziția Inspectoratului
aceste documente, în termen de 30
de zile. „Poziția Ministerului Transporturilor este aceea de a susține industria
românească a transporturilor și de a
nu genera blocaje în activitatea cărăușilor. Sper ca acest punct de vedere
să fie transpus și în actul normativ,
care va reglementa modul în care vor
fi sancționate prevederile Pachetului
Mobilitate 1, care intră în vigoare din
2022. Noi vom respecta întru totul legislația.”

Unde ne aflăm?
Din păcate, companiile românești
de transport se află într-o situație foarte delicată. „Inclusiv în studiul CE se
arăta că doar această prevedere de
întoarcere acasă a camionului va duce
la o creștere a costurilor de până la
11.000 de euro per vehicul per an, în
condițiile costurilor de acum un an,
ceea ce înseamnă cu 10% mai mult”,
a subliniat Radu Dinescu, în opinia
căruia salvarea ar putea veni din partea Curții de Justiție a Uniunii Europene. „Sunt mai multe state care vor
cere suspendarea aplicării acestei pre-
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Neclaritățile vor persista
și după momentul
în care reglementările
Pachetului Mobilitate
vor intra în vigoare,
anul viitor.

Mihai
Alecu

Până atunci, fiecare companie de
transport va trebui să se pregătească.
Cum? Greu de spus... atâta timp cât
managementul nu dispune de informații pe care să se poată baza. „Nu
este greșit să așteptăm și să ne adaptăm, pentru că, în momentul de față,
și dacă vrei să te pregătești, nu ai
toate datele necesare”, observă Radu
Dinescu.
Câte dintre companiile românești
care fac, preponderent, transport intracomunitar vor mai fi pe piață? Ce se

va întâmpla cu firmele care fac transport internațional bilateral, în fața valului de concurență generat de întoarcerea în țară a camioanelor la 8
săptămâni?
Sunt întrebări la care inclusiv (sau
mai ales) autoritățile române ar trebui
să se gândească. Pentru că impactul
asupra economiei și, implicit, la nivel
social va fi cel puțin important.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro

PUBLICITATE

ACTUALITATE

vederi până la pronunțarea instanței
europene, lucru care, însă, din punct
de vedere procesual, nu are precedente de succes până acum”, a explicat el, adăugând că o a doua abordare care ar putea schimba lucrurile
ține de disfuncționalitățile cu care s-ar
putea confrunta lanțurile de aprovizionare. „Într-o astfel de ipoteză, autoritățile statelor membre se vor uita, cu
siguranță, cu mare atenție la modul în
care vor aplica aceste prevederi. Sunt
rapoarte care arată că, la nivelul lunii
octombrie, în Germania, 90% dintre
firmele care au activitate de producție
au consemnat disfuncționalități în aprovizionarea cu materie primă. Este
un semnal suficient de puternic, care
ar putea influența, în mod real, situația,
dacă în justiție nu va fi luată o decizie
până atunci.” În opinia secretarului general UNTRR, Curtea de Justiție a
Uniunii Europene nu va avea o decizie
finală pe fond mai devreme de jumătatea anului 2022.

ACTUALITATE

PARLAMENTUL EUROPEI

Vot cvasi-unanim
pentru parcări
mai sigure
Plenul Parlamentului European a adoptat, pe 25 noiembrie, o rezoluție
menită să crească siguranța șoferilor în parcări. Patrule de poliție
suplimentare, resurse acordate Europol pe această direcție, fonduri
pentru creșterea numărului de locuri de parcare sigure
și uniformizarea standardelor de siguranță sunt doar câteva dintre
măsurile prevăzute în document.

L

a originea inițiativei forului legislativ european a stat petiția
„Opriți asasinatele șoferilor în
parcări!”, inițiată de Asociația Voluntari
în Europa (după ce Mihai Spătaru a
fost asasinat, în Franța) și semnată
de zeci de mii de persoane. Solicitările
șoferilor profesioniști au fost prezentate la mijlocul lunii iulie, în fața Comisiei pentru Petiții a Parlamentului European. Iar europarlamentarul român
Vlad Gheorghe a reușit, alături de colegii din grupul USR Plus, să coaguleze
aproape întregul plen al PE în spatele
acestei cauze.

681 de voturi pentru,
1 împotrivă
și 13 abțineri
„Votul zdrobitor în favoarea rezoluției: 681 de voturi pentru, 1 împotrivă
și 13 abțineri – este dovada că vocea
șoferilor de camion români s-a făcut
auzită. Eurodeputații cer Comisiei Europene și statelor membre să ia urgent
măsuri care să garanteze protecția
acestora în locurile de parcare”, a afirmat Vlad Gheorghe, precizând că rezoluția menționează explicit petiția
depusă, după ce un șofer român a
fost ucis într-o parcare din Franța, în

Vlad Gheorghe,
europarlamentar:
„Am putea spune că este vorba
despre o victorie românească,
pentru că rezoluția a fost solicitată
și scrisă, în mare parte, de mine și
de colegii mei din delegația USR
Plus și a fost demarată în urma unei
petiții cetățenești, transmise către
Parlamentul European de Adriana
Mureșan.”
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Adriana
Mureșan

luna mai a acestui an, și după atacurile
repetate asupra șoferilor de camion,
în parcările UE.
„Petiția inițiată de Asociația Voluntari în Europa, discursul reprezentantei
șoferilor, Adriana Mureșan, în ședința
Comisiei PETI, explicațiile Europol
privind furturile și atacurile asupra șoferilor au ajutat ca europarlamentarii
să conștientizeze amploarea fenomenului și a fost mai simplu pentru mine
și colegii mei să-i convingem de necesitatea rezoluției”, subliniază europarlamentarul USR Vlad Gheorghe, cel

care a susținut propunerea de rezoluție în Comisia pentru Petiții a Parlamentului European.
Principalele măsuri se referă la reducerea deficitului de peste 100.000
de locuri de parcare pe timp de noapte
pentru camioane și prioritizarea investițiilor pentru crearea de noi spații sigure, din fonduri europene. Printre solicitările votate în Parlamentul European,
se numără și creșterea cooperării dintre forțele de ordine, majorarea resurselor acordate Europol, alocarea de
fonduri pentru înmulțirea numărului

Adriana Mureșan, fondator al Asociației
Voluntari în Europa:
„Pentru această reușită, trebuie felicitate multe zeci de mii de persoane
din întreaga Uniune Europeană, colegi de breaslă, care, chiar dacă nu
sunt în Voluntari în Europa, au semnat și au completat formularele de
mărturii, pe care le-am trimis către Parlamentul European. A fost o
acțiune cetățenească susținută de întreaga Europă și s-a semnat în
toate limbile, chiar dacă am lansat petiția în românește, ca urmare a
tragicei morți a lui Mihai Spătaru. Aș vrea să dedic această victorie memoriei
lui Mihai. Păcat că s-a pierdut o viață, dar să sperăm că nu se va mai
întâmpla.”
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prezentat propunerea privind documentul delegat pe parcări sigure. „Este
o nouă victorie. Chiar dacă documentul era de mult în lucru, rezoluția constituie o presiune în plus pentru ca
autoritățile să își facă treaba, pentru
a dispune de reguli clare și precise
de clasificare și pentru deschiderea
unor finanțări pentru parcări sigure.”

Vlad
Gheorghe

de locuri de parcare sigure și uniformizarea standardelor de siguranță.

Urmărire
transfrontalieră
„Foarte important este că toate resursele polițienești se vor concentra
în zona Europol, care va conduce mai
multe anchete și va avea mai multe
informații, cu privire la infracțiuni din
zona camioanelor. Astfel, printr-o abordare transfrontalieră, se va diminua
problema generată de faptul că infractorii treceau dintr-o țară în alta, auto-

Vlad Gheorghe:
„Odată cu adoptarea Pachetului
de Mobilitate, Uniunea Europeană
s-a angajat să garanteze parcări
certificate și sigure, în care șoferii
de camioane să-și petreacă timpul
de odihnă. Însă, din circa 5.000 de
parcări, doar 57 în toată UE sunt cu
adevărat sigure. Alte 550 ar putea fi
modificate să ajungă la standardele
dorite, cu o investiție minimă.”

ritățile naționale oprind urmărirea la
graniță”, a explicat europarlamentarul
român.
În privința susținerii creării unor locuri sigure de parcare, Vlad Gheorghe
a subliniat că, potrivit rezoluției, CE
trebuie să acorde finanțări suficiente,
în această direcție. „Ne gândim la cel
puțin dublarea finanțărilor.”
Toate acesta însoțite de o clasificare unitară, în funcție de nivelul de
siguranță. „CE trebuie să gândească
și să pună în practică, în următorii ani,
inclusiv un sistem unic electronic de
management al parcărilor de camion
din UE, astfel încât orice persoană interesată să poată ști exact, în timp
real, care este gradul de ocupare și
clasificarea unei anumite parcări.”

Act CE,
la o săptămână după
votul Parlamentului
De menționat că, la aproximativ o
săptămână după ce Parlamentul European a votat rezoluția, Comisia a

Mai mult, textul adoptat de plenul
PE subliniază nevoia de măsuri împotriva oricărei forme de tratament inechitabil și de discriminare a șoferilor și
a companiilor de transport din Uniune.
O prevedere, solicitată de petiționarii
români și preluată de PE, este cea privind introducerea unor sisteme de apel
pentru sesizarea autorităților competente, adaptate competențelor lingvistice ale șoferilor de camion. Iar statele
membre trebuie să pună urgent în aplicare un sistem de răspuns imediat, atunci când infracțiunile împotriva unui
șofer sau a unui camion au loc în jurisdicția lor națională și să evite cazurile
în care șoferul nu primește asistență
în timp util din partea autorităților
naționale de securitate publică, din
cauza tipului infracțiunii, a barierelor
lingvistice sau din orice alte motive.
„Unele măsuri incluse în rezoluția
adoptată de Parlamentul European
sunt cu caracter obligatoriu, iar altele
au caracter de recomandare. Dar, dacă nu se vor implementa în maximum
doi ani, se va reveni cu un alt document de parcurs pentru implementarea recomandărilor”, a concluzionat
europarlamentarul român.

ACTUALITATE

Fără bariere
lingvistice

Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro
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CHESTIONAR

DESPRE ANVELOPE

Cunoștințe,
nu bănuieli
Costul înregistrat cu anvelopele poate și trebuie să fie măsurat.
Doar astfel putem evita pierderile cauzate de achiziții incorecte
și utilizări neconforme.

U

n domeniu competitiv presupune o atenție sporită asupra
costurilor, iar anvelopele joacă un rol semnificativ în ecuația eficienței în transportul rutier.
Am pregătit un scurt chestionar,
împreună cu Bridgestone, pentru a
scoate în evidență, în primul rând, importanța măsurării costurilor legate de

anvelope. Fără a avea cifre exacte, riscăm să luăm decizii incorecte, bazate
pe experiențe trecute (care, poate, nu
mai sunt valabile) sau pe „ce spun
alții”, riscând să adoptăm măsuri care
nu sunt potrivite pentru propria activitate.
Astfel, chestionarul ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă legat de

acuratețea cu care firmele de transport
măsoară costurile legate de anvelope.
Apoi, și cu ajutorul răspunsurilor,
putem trage concluzii legate de posibile îmbunătățiri care trebuie aduse
în managementul anvelopelor.
Puteți răspunde la întrebările din
chestionar online, pe ziuacargo.ro

1. Care este cel mai important criteriu de care țineți cont, atunci când
achiziționați anvelopele?
a. Prețul de achiziție cel mai mic.
b. Cel mai mare număr de kilometri rulați.
c. Cele mai bune calificative pe etichetă (consum de carburant, aderență pe ud, zgomot).
d. Oferta cu cele mai bune servicii adăugate (montaj, monitorizare, reparații etc.).

2. Ce cost per kilometru aveți cu anvelopele în flota dumneavoastră?
a. Peste 15 euro / 1.000 km per vehicul.
b. 10-15 euro / 1.000 km per vehicul.
c. 6-10 euro / 1.000 km per vehicul.
d. Până la 6 euro / 1.000 km per vehicul.

3. Ați folosit modelul Duravis de la Bridgestone?
a. Nu, dar am auzit de el.
b. Nu, și nici nu am auzit de el.
c. Da, și sunt mulțumit de aceste anvelope.
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Scania cu
SUPER motoare
Finalul anului ne-a adus o surpriză, din partea Scania. Constructorul
suedez a dezvoltat un nou motor diesel, care asigură o economie
record, de 8%, față de generația precedentă.

C

amioanele echipate cu acest
motor au primit și un nou titlu
– „SUPER”. Un nume care,
pentru Scania, are numeroase semnificații. „Super” a fost denumirea folosită de constructorul suedez pentru
prima dată în 1961, odată cu lansarea
motorului turbo, DS 10. Astfel, pentru
Scania, SUPER înseamnă tradiție,
performanță la cel mai înalt nivel,
tehnologie modernă, eficiență și este
legat, în același timp, de motoarele
diesel turbo.
Ar putea fi, totodată, și ultimul capitol dintr-o lungă și frumoasă istorie,
în care camioanele și transportul rutier,
în general, au fost confundate cu motoarele diesel.
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Noile motoare Scania de 13 litri
DC13 176 420 hp
Tip
Cilindree
Ordine de aprindere
Cilindri
Valve pe cilindru
Compresie
Injecție
Control emisii
Frână pe evacuare
Putere maximă la 1.800 rpm
Cuplu maxim

420 CP (309 kW)
2.300 Nm
la 900-1.280 rpm

Însă, ar fi o greșeală să considerăm că Scania a dezvoltat noul motor
din motive sentimentale.
Bineînțeles, întreaga industrie s-a
angajat pe drumul către „zero emisii”,
electrificare, digitalizare și automatizare, iar constructorul suedez nu face excepție. În același timp, însă, în mod
realist, este de așteptat ca motoarele
diesel să joace, în continuare, rolul
principal în transportul de mărfuri, în
următorii 15 ani. Astfel, avem nevoie
de motoare diesel cât mai eficiente
și, implicit, cu emisii cât mai reduse,
iar SUPER exact asta face.
Privind astfel lucrurile, nu mai pare
ciudat faptul că avem, în continuare,
constructori de camioane care realizează îmbunătățiri pe gama de motoare diesel, unul, chiar, lansând un motor
complet nou la finalul anului 2021.

8%
Pentru ce sunt apreciate camioanele Scania? Îmi vin în minte multe aspecte, însă, evident, în partea de sus
a topului se va găsi, întotdeauna, consumul redus de carburant. O reducere
cu 8% a consumului față de deja eficienta gamă precedentă de motoare...
Nu discutăm doar de o reușită inginerească remarcabilă, ci și de un ajutor
semnificativ dat operatorilor de transport, precum și de un nou pas către
reducerea emisiilor, poate ultimul, îna-

DC13 175 460 hp
DC13 174 500 hp
în linie
12,74 litri
1-5-3-6-2-4
6
4
23:1
Scania XPI
Scania Twin SCR
200 kW la 2.400 rpm
460 CP (338 kW)
500 CP (368 kW)
2.500 Nm
2.650 Nm
la 900-1.290 rpm
la 900-1.320 rpm

inte de trecerea completă la motoarele
electrice.
Noua platformă de motor pentru
vehicule Euro 6 variază de la 420 la
560 CP. Toate motoarele sunt compatibile cu o gamă de combustibili HVO
și două dintre ele pot fi comandate ca
versiuni biodiesel FAME. Noul sistem
motopropulsor include, de asemenea,
cutii de viteze și punți noi, precum și
un serviciu premium, Scania ProCare,
pentru clienții care solicită timp de
funcționare planificat 100%. Scania
introduce, totodată, o opțiune pentru
oglinzi retrovizoare digitale, pentru
siguranță sporită.
Noua gamă de motoare Scania
reprezintă o platformă complet nouă,
pentru care Scania R&D a petrecut
cinci ani, dezvoltând-o de la zero, iar
investiția totală a depășit două miliarde
de euro. Țintele au fost precise: eficiență crescută pentru consumul de combustibil, posibilitatea de a utiliza biocombustibili, economie în exploatare
și întreținere și emisii reduse de CO2.
Gradul de eficiență termică pentru
noile motoare este în jur de 50%, impresionant pentru un motor cu ardere.
Sistemele de management al motoNoul sistem de post-tratare
a gazelor de evacuare Scania este
foarte compact și poate fi montat
în trei poziții diferite, oferind o
flexibilitate sporită pentru carosieri.

DC13 173 560 hp

560 CP (412 kW)
2.800 Nm
la 900-1.400 rpm

CAMIOANE ȘI SERVICII

Noile motoare, ce asigură
economii de combustibil de 8%,
au fost dezvoltate în urma unei
investiții de 2 miliarde de euro.

Noua gamă de cutii de viteze Scania
constă, la ora actuală, din două
modele: G25 și G33. Acestea au
carcase din aluminiu și dimensiuni
ceva mai mici, ceea ce asigură o
reducere a greutății cu 60 kg față de
modelele precedente.

rului monitorizează grupul propulsor,
contribuind, astfel, la economia totală
de funcționare, în toate condițiile.
În prima fază, noua gamă va fi produsă în patru variante de putere, respectând standardele Euro 6 – 420,
460, 500 și 560 CP, ceea ce înseamnă
că poate răspunde unui număr mare
de aplicații.
În combinație cu noile cutii de viteze Scania Opticruise (G25 și G33 care
au fost introduse în 2020) și o nouă
gamă de punți spate, se ajunge la economia de combustibil de opt procente. Noua platformă de motor Scania
oferă mai mult timp de funcționare, o
durată de viață mai lungă, mai puțină
întreținere și greutate redusă.
Practic, nu a fost preluat niciun
element de la precedenta generație
de motoare și fiecare aspect și funcționalitate a fost reevaluat și reproiectat, iar durata de viață tehnică a crescut cu 30%, în ciuda cerințelor scăzute
de întreținere. Presiunea maximă în
interiorul cilindrilor este, acum, de 250
bar, aspect care, împreună cu noile in-
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Până în 2030, jumătate din vânzările
Scania în Europa vor fi camioane
electrificate.

CAMIOANE ȘI SERVICII

jectoare, asigură o utilizare minuțioasă
și completă a energiei din combustibil.

26

Scania Twin SCR
face diferența
Sistemul Scania Twin SCR, introdus pentru prima dată pe noul V8 în
2020, are grijă de menținerea unui nivel
scăzut al NOx, prin injectarea unei prime
doze de AdBlue imediat după clapeta
frânei de evacuare, unde gazele sunt încă foarte fierbinți. Astfel crește dramatic
eficiența totală a post-tratării. A doua
doză este, apoi, injectată în poziția obișnuită, în interiorul sistemului de post tratare. Filtrul de particule, care este poziționat între cei doi catalizatori SCR, este
regenerat fără a injecta combustibil
suplimentar în sistemul de evacuare. În
concluzie, sistemul Scania Twin SCR
asigură o modalitate inteligentă de a
folosi cât mai bine energia din fluxul de
evacuare.
De fapt, reprezentanții Scania au
afirmat că sistemul Scania Twin SCR
este cel mai important motiv din spatele economiilor impresionante de combustibil. Astfel, în unele operațiuni,

aceste motoare vor atinge, efectiv, un
nivel de eficiență termică de peste 50%.
Noul sistem de post tratare este o
soluție compactă, într-o singură cutie,
și oferă o flexibilitate sporită în ceea
ce privește poziția și direcțiile de evacuare. Aspect care va fi apreciat în
special de către carosieri, care caută
spațiu pe părțile laterale ale șasiului.
Un alt aspect notabil este faptul că
noile motoare folosesc uleiuri avansate,

ultra-subțiri, cu durată lungă de viață,
iar designul motorului a fost creat pentru
cea mai mică frecare internă posibilă.
Și sistemul de răcire contribuie la
asigurarea performanțelor ameliorate,
printr-o răcire corectă în locurile potrivite și la momentul potrivit, ceea ce
este esențial pentru funcționarea optimă a motorului.
Să amintim și faptul că noile motoare dispun de o frână de motor pu-
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Șasiu flexibil
și noi rezervoare
Șasiul flexibil asigură o sarcină
utilă îmbunătățită, printr-o distribuție
mai bună a greutății.
În același timp, noua gamă de rezervoare de combustibil asigură o
autonomie crescută pentru Scania
SUPER, cu mai puțin combustibil
transportat la bord. Aceste rezervoare,
cu capacități de la 165 la 700 de litri
fiecare, sunt disponibile în trei mărimi
(S, M și L), care vin și în diferite lungimi. Toate au un design nou, ingenios, în formă de D, care le îmbunătățește considerabil robustețea și sunt
montate pe șasiu cu console în formă
de C.
Pompa de combustibil de joasă
presiune, filtrul primar de combustibil

și filtrul de separare a apei sunt mutate
departe de motor și adunate într-o unitate separată, care este montată pe
partea laterală a rezervorului primar.
Procedând astfel, Scania a rezolvat
clasica provocare legată de cum poți
folosi tot combustibilul din rezervor.
Prin noua soluție, Scania a reușit
să crească, de asemenea, cantitatea
de combustibil utilizabilă din rezervoare, deoarece nu mai trebuie păstrată

o „rezervă”, pentru a evita aspirarea
aerului.
Nu vom încheia înainte să amintim
faptul că Scania s-a angajat să reducă
emisiile de CO2 ale vehiculelor sale cu
20% până în 2025, având ca punct
de referință nivelurile din 2015.
Radu BORCESCU
SUEDIA
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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ternică, aceasta făcând ca, în cazul
multor aplicații, să nu mai fie necesar
retarderul.
Și, pentru ca eficiența să fie completă, Scania a introdus și o nouă punte
motoare, care, alături de cutia de viteze,
va asigura un și mai scăzut nivel al
turației motorului, atunci când camionul
rulează la viteza de croazieră.
Bineînțeles, nu au fost neglijate
nici prizele de putere, ce oferă flexibilitate pentru toate tipurile de aplicații.
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Noua generație
de motoare
Renault Trucks
Renault Trucks face față provocărilor de reducere a consumului
de combustibil și a emisiilor de CO2. Producătorul își echipează
gamele T, T High, C și K cu noi motorizări DE11 și DE13. Cuplate
cu integrarea tehnologiilor avansate, cum ar fi Turbo Compound,
și cu servicii dedicate, acestea pot reduce consumul de combustibil
cu până la 10%.

R

enault Trucks a adus schimbări majore, în 2021, gamelor
sale T, T High, C și K, în ceea
ce privește designul și confortul în
conducere și la bord. Producătorul
continuă această evoluție cu introducerea unor noi motoare de 11 și 13
litri Euro 6 Step E, DE11 și DE13,
care, combinate cu integrarea noilor
tehnologii și servicii dedicate, asigură
economii de combustibil de până la

10% comparativ cu performanțele generației anterioare de motoare Renault
Trucks.

Eficiență optimă
a noilor motoare
DE11 și DE13
Nou-lansata generație de motoare
Renault Trucks Euro 6 Step E, DE11
și DE13, încorporează noi tehnologii

care reduc semnificativ consumul de
combustibil și emisiile de CO2.
Pentru îmbunătățirea combustiei,
motoarele DE11 și DE13 dispun de
tehnologia patentată Wave Piston.
Prin redirecționarea flăcărilor în interiorul camerei de combustie, această
soluție permite o utilizare mai bună a
oxigenului disponibil și, în consecință,
o combustie mai bună. Motoarele sunt
echipate, de asemenea, cu noi injec-
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O nouă cutie
de viteze

toare cu precizie îmbunătățită, adaptate noii combustii.
Pentru a îmbunătăți și mai mult eficiența, Renault Trucks s-a concentrat
și pe reducerea pierderilor de fricțiune:
bielele, pistoanele și arborele cotit au
fost redesenate și a fost optimizat controlul gazului din carter. Au fost dezvoltate, de asemenea, un nou turbocompresor de înaltă performanță, cu timp
de răspuns îmbunătățit, și o pompă de
ulei cu debit variabil, în combinație cu
un ulei cu vâscozitate mică.
În fine, Renault Trucks a optat pentru un sistem optimizat de post-tratare
și pentru o nouă unitate de control al
motorului.

Tehnologie
Turbo Compound
Pentru performanțe optime, camioanele Renault Trucks T, T High și
C pot fi echipate opțional cu motorul
DE13 TC, cu tehnologie Turbo Compound, care oferă economii semnificative de combustibil, fără a compromite
manevrabilitatea sau viteza comercială.

O turbină suplimentară, poziționată
mai jos de turbocompresor, convertește energia reziduală din gazele de
eșapament în energie mecanică și o
transmite către arborele cotit, sub forma unui cuplu motor suplimentar.
Tehnologia Turbo Compound permite, astfel, obținerea unor niveluri mai
înalte de cuplu, la turații mai joase. Pe

autostradă, sub cruise control, și la
urcarea rampelor, poate fi menținută o
viteză constantă, fără necesitatea trecerii într-o treaptă inferioară de viteză.
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Vehiculele sunt echipate cu noua
generație de cutii de viteze
Optidriver, care încorporează un
nou calculator, un nou software de
control și un nou actuator de
ambreiaj, pentru schimbarea mai
rapidă și mai lină a treptelor.

Software avansat
Pentru economii mai mari de combustibil, Renault Trucks a optat, de asemenea, pentru soluția Smart Torque
Control, care maximizează timpul petrecut în zona cu cea mai bună eficiență a motorului, fără penalizarea manevrabilității.
Renault Trucks continuă și îmbunătățirea sistemului predictiv Optivision, care folosește topografia drumului, pentru optimizarea schimbării
treptelor și pentru creșterea economiilor de combustibil.
Producătorul oferă, de asemenea,
soluții pentru a-i sprijini pe transportatori în eforturile de a monitoriza și
îmbunătăți consumul de combustibil și
emisiile de CO2 ale flotelor lor. Software-ul de management al flotelor Optifleet (modulul Check) urmărește consumul de combustibil al fiecărui vehicul
și analizează stilurile de conducere,
pentru a depista zonele în care se pot
adopta măsuri pentru reducerea consumului. În plus, Renault Trucks a dezvoltat un program complet de training,
bazat pe principiile conducerii raționale,
pentru a se asigura că este ținut sub
control consumul de combustibil.
adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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VOLVO TRUCKS
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Volvo FM – top 7
elemente de vizibilitate
Străzile aglomerate, cu trafic intens, din interiorul orașelor, pot fi
adevărate coșmaruri, pentru șoferii de camion. Nu numai că trebuie
să împartă cu alte vehicule niște spații înguste, ci trebuie să fie atenți
și la bicicliști și pietoni.

A

cesta este motivul pentru care
vizibilitatea reprezintă unul
dintre cele mai importante criterii, în alegerea unui camion care
operează în zone urbane aglomerate.
Volvo Trucks își proiectează cabinele
pentru a asigura o vizibilitate directă
maximă de pe scaunul șoferului, dar
este la fel de important ca vehiculul
să fie vizibil în mod clar pentru toți cei
din vecinătate. Creșterea nivelului de
conștientizare, prin campanii precum
„Stop Look Wave” sau „See and be
Seen”, este, de asemenea, o componentă importantă.
Volvo FM include mai multe sisteme și funcțiuni, pentru a se asigura că
șoferul vizualizează zona din jurul
vehiculului și că alți utilizatori ai drumului pot anticipa mai bine mișcările
camionului.

Cele mai importante
elemente
1. Vizibilitatea directă a fost îmbunătățită cu 10%.

În 2020, cabina FM a fost reproiectată, cu ferestre mai mari, piloni A
mai înguști și o linie mai joasă a ușii
pentru ferestrele laterale. Modelul este
echipat, de asemenea, cu același tip
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Reducerea intensității
luminoase a martorilor și
afișajelor de la bord, pe
timp de noapte, pentru
diminuarea reflexiei în
parbriz

Cum funcționează
sistemul de camere
Camera de viraj de pe partea pasagerului este situată în partea de
jos a oglinzii retrovizoare de pe această parte. Aceasta se activează automat la acționarea semnalizatorului de
schimbare a direcției, imaginile fiind
proiectate pe display-ul lateral de pe
partea șoferului. De asemenea, poate

fi activată și manual, la nevoie. Acest
lucru este util în mod special în virajele
către dreapta în intersecții, ajutându-l
pe șofer să vadă bicicliștii, motocicliștii
sau pietonii. Camera poate fi utilă și
la schimbarea benzii de circulație pe
partea pasagerului, la circulația de pe
șantiere sau pe străzile înguste.
Camera pentru marșarier oferă
o vizibilitate completă asupra zonei
din spatele camionului. Atunci când
schimbătorul de viteze este în poziția
marșarier, camera este activată automat, iar imaginile sunt transmise pe
display-ul șoferului.
Pot fi montate încă șase camere
suplimentare oriunde pe camion, pentru a răspunde necesităților specifice
pentru diferite trasee, situații, solicitări
ale șoferului sau condiții de drum.
Acestea pot fi instalate, la cerere, pe
camioanele noi FM. Sunt preinstalate
cabluri și un buton de activare pentru
camere digitale, pe cabină și șasiu,
facilitând instalarea și conectarea
camerelor, fără a fi nevoie de adaptări
costisitoare și de lungă durată.
Display-ul lateral intuitiv poate fi
conectat la toate cele opt camere și
poate afișa fie o singură imagine fullscreen, sau mai imagini multiple, de
la două sau patru camere. Schimbarea acestor imagini se realizează
simplu, prin atingerea ecranului.
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de oglinzi laterale ca Volvo FH, care
obturează o zonă mai mică a vizibilității. La modul general, vizibilitatea
directă de pe scaunul șoferului a crescut cu 10% comparativ cu modelul anterior.
2. Cameră de viraj pe partea pasagerului.
3. Cameră pentru marșarier.
4. Posibilitatea conectării a până
la opt camere de luat vederi.
5. Indicatori laterali de semnalizare și lumini de poziționare.
Indicatorii luminoși frontali de semnalizare sunt acum plasați pe latera-

lele cabinei, în timp ce luminile de
poziționare așezate de-a lungul vehiculului sunt conectate cu acești indicatori și clipesc, atunci când semnalizarea este activată. Acest lucru face
mai vizibilă pentru bicicliști și pentru
alți participanți la trafic intenția vehiculului de a vira.
6. Mod conducere pe timp de
noapte.
Prin reducerea intensității iluminării
interioare pe timp de noapte, această
funcțiune reduce strălucirea și distragerea atenției, din cauza martorilor și
afișajelor de la bord care se reflectă
în parbriz pe timp de noapte.
7. Suport la schimbarea benzii
de circulație.
La schimbarea benzii de circulație
către partea pasagerului, la viteze de
peste 35 km/h, un radar detectează
dacă banda este sau nu liberă. Dacă
este detectat un alt vehicul, sunt activate semnale de avertizare atât vizuale, cât și auditive, care includ o lumină
intermitentă la nivelul pilonului A.

traducerea și adaptarea:
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Spioni, jocuri de culise
și alte provocări
De fiecare dată, în spatele fiecărui protest există negocieri.
Amânări. Promisiuni făcute numai să fie dezamorsate lucrurile...
care nu se concretizează niciodată. Dar există și victorii
răsunătoare. Momente în care simți că merită tot efortul tău.
În acest episod al incursiunii noastre în istoriile spuse și nespuse
ale protestelor transportatorilor, rămânem în vestul țării, dar facem
și o scurtă incursiune în Capitală, pentru câteva picanterii din culise.

P

entru arădeanul Siegfried
Mayer, totul a început firesc,
din dorința de a schimba lucrurile care nu mergeau bine, în relația cu
autoritățile române sau... maghiare.
2007 a fost un an destul de tulbure,
după ce legislația europeană a fost
transpusă în cea maghiară, iar amenzile ajunseseră foarte mari, disproporționate față de faptele comise. „Între
2007 și 2009, începuseră să iasă la
iveală acele neconcordanțe dintre legislația europeană și modul în care
autoritățile maghiare aplicau anumite
reglementări. Am luat legătura cu
garda financiară și ne-am întâlnit, să
vedem ce putem face”, ne-a explicat
el, amintindu-și că, la acea întâlnire,
a făcut cunoștință cu reprezentanții
APTE 2002, cărora li s-a alăturat, pentru ca, la niște ani distanță, să își continue drumul ca membru FORT.
„Am încercat să creez legături cu
asociațiile similare din Ungaria – cum
ar fi MKFE. Dar problema de concurență dintre transportatorii români și
maghiari și-a spus cuvântul și nu am
putut crea o punte.”

Siegfried
Mayer

Conferință falsă
de presă
Apoi, în perioada 2008-2009, au
urmat protestele, în zona Arad, când
a fost implementat sistemul de întoarcere în coadă între două sensuri giratorii. (Circulația se bloca, astfel, singură, iar poliția nu avea un motiv legal
să sancționeze protestatarii.) Ulterior,
în cărți a intrat și Bucureștiul și s-a
înființat CNR. „Înființarea CNR a fost
destul de forțată, ținând cont că, în
fapt, în spatele acestei confederații se

Francisc
Fodor

găseau APTE 2002 și FORT. Am participat la acțiuni de protest atât la Arad,
cât și la București. Am fost prezent la
negocieri și am putut observa cum
punea fiecare problema. Atunci când
domnul Fenechiu, ministru al transporturilor în acel moment, ne-a adus,
personal, cafeaua, cu ocazia unor negocieri, mi-am dat seama că reprezentăm un pericol real pentru ei. Îmi
aduc aminte că a fost o întâlnire falsă,
urmată de o conferință de presă fake,
fără ca nimic din ceea ce s-a declarat
să fie publicat.”
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Pe atunci, nu se putea comunica
așa ușor. Nu existau telefoane smart
și nici grupuri de WhatsApp. Deciziile
se luau la telefon sau față în față.

Picanterii

„În timp ce puneam la punct
modul de organizare, doi
instalatori au venit să repare
dușul de la cameră, deși nu îi
solicitase nimeni. Nu au mai
plecat, până în momentul în
care am terminat discuția.”
L-am întrebat dacă negocierile cu
autoritățile s-au schimbat, de-a lungul
timpului.
„Poate că ne-am mai maturizat puțin
și nu mai credem în conferințele de presă false. Astăzi, avem telefoane mobile,
prin intermediul cărora vedem dacă
suntem în direct sau nu, atunci când
facem o declarație. Sau ne putem întreba un prieten. Nu mai avem aceeași
naivitate. Astăzi știm, inclusiv, prin ce
metode încearcă să ne discrediteze.
De exemplu, în timpul unuia dintre proteste, în timp ce camioanele rulau cu
10 km/h (lucru perfect legal), la o fermă
aflată în apropiere a fost anunțat un incendiu, iar o parte dintre televiziuni încercau să inducă ideea că blocăm mașinile pompierilor. Lucru cât se poate de
fals, pentru că am tras vehiculele pe
dreapta ca să facem loc. Ulterior, am
aflat că ferma aparținea unui membru
PSD și fuseseră incendiate cauciucuri.”
Comisia de Dialog Social s-a dovedit, și pentru el, același loc de unde
prea rar ieșeau acte normative într-o
formă agreată. Întâlnirile curgeau, una
după alta (când nu te trezeai, atunci
când ajungeai, că întrevederea a fost
reprogramată) și nu se întâmpla mai
nimic. Totul părea un joc al amânărilor.
„Diferența era că reprezentanții ministerului de profil se aflau în timpul serviciului, iar noi trebuia să ne rupem din
activitatea noastră și să venim de la
Arad, la București. În plus, exista o anumită confederație patronală, care făcea tot posibilul să iasă în evidență și
să zădărnicească negocierile noastre.”

Diversiuni
Diversiuni au fost și în momentul
RCA, în București. „În general, se încerca scoaterea capilor din zona de
protest, prin diverse invitații, pentru ca,
ulterior, jandarmii să spargă coada și să
dirijeze camioanele către casă. Iar, când

nu mai există mulțimea de presiune,
scade forța de negociere. Ne-am învățat
lecțiile. Astăzi, știm că nu putem părăsi
incinta locului de presiune, dacă vrem
să avem un rezultat. În fond, protestul
nu este un scop în sine, ci doar o ultimă
metodă de a face presiune. Nimeni nu
face proteste de dragul lor. Cu toții avem
joburi și familii”, a explicat Siegfried
Mayer, subliniind încă o dată importanța
menținerii rândurilor unite.

Cel mai bun moment
De fiecare dată, întreb care este
ora cea mai potrivită să începi acțiunea de protest. Răspunsul primit de la
Satu Mare ascunde mult adevăr în spate. Mai ales în această perioadă, în care
este greu să menținem aceeași direcție.
„Nu există neapărat o oră anume
în care este indicat să începi protestul.
Ci un moment potrivit: atunci când
sunt cu toții gata să iasă în stradă”,
este de părere Francisc Fodor, administrator Fodor Trans, unul dintre artizanii protestului de la Satu Mare.
Mi-a spus că nu consideră potrivit
să fie citat ca fiind reprezentant al transportatorilor sătmăreni, ci doar ca simplu
membru APTE 2002, organizație sub
umbrela căreia cărăușii din zona Satu
Mare au protestat împotriva primelor
extrem de mari pe care le impuseseră
pentru RCA societățile de asigurare.
De altfel, în 2016, aproape toată
țara a ieșit în stradă. Atunci a fost,
probabil, punctul culminant pentru
orice istorie scrisă despre modul în
care transportatorii români și-au cerut
drepturile, în stradă.

100 de camioane
între Satu Mare
și vamă
Și la Satu Mare, a fost important
exemplul. „Trei mari companii din zonă
m-au susținut în această acțiune, mobilizându-se repede și creând un exemplu
pentru ceilalți”, ne-a explicat Francisc
Fodor (sau Mirel cum îi spun prietenii),
amintindu-și că la acțiune au participat
peste 100 de camioane. „Am ieșit odată

cu toată țara. Cu toții eram speriați de
nivelul primelor RCA. Trebuia să facem
ceva. Țineam legătura telefonic cu Aradul
și Oradea, pentru că ne-am sincronizat
acțiunile. Am mers între Satu Mare și
vamă și, la un moment dat, ne-am oprit.
Eu mă aflam în spate, într-un microbuz
pe care era montat un banner, pentru a
le explica celor care veneau din spate
pentru ce protestăm și pentru a-i invita
să se așeze în coadă.”

ACTUALITATE

Siegfried Mayer își amintește că,
înaintea întrevederii de la minister, reprezentanții transportatorilor au avut o
întâlnire, în camera unui hotel de lângă
gară, să agreeze detaliile privind protestul pe care urmau să îl organizeze.

Bune și... rele
Unii au rămas în coadă, alții au
forțat trecerea și au existat, așa cum
se întâmplă de fiecare dată, și plângeri
la poliție. De data aceasta, autorul lor
a fost un cărăuș din Târgu Lăpuș, care
nu împărtășea cauza. „Dar care a beneficiat, apoi, de primele reduse, obținute cu ocazia protestului”, după cum
observa și Francisc Fodor, care a fost,
în câteva rânduri, să dea declarații la
poliție, în urma plângerii.

Împreună...
Dar cea mai mare provocare a
reprezentat-o comunicarea, inclusiv
cu participanții la protest, care trebuiau
să respecte reguli de disciplină. „În
plus, este important ca fiecare dintre
cei care fac parte din acțiune să fie
solidar cu cauza. Inclusiv șoferii, cărora le-am explicat efectele negative
pe care majorarea primelor RCA le-ar
crea, în mod indirect, în bugetele lor.”
Cu toții au simțit, în 2016, adrenalina „străzii”. „Simțeam că ne aflăm
într-o situație de război. Luptam pentru
ca afacerile noastre să meargă înainte. Aveam o singură șansă. Și ne-am
jucat-o cu toții bine.”
În 2016, sub amenințarea RCA,
transportorii din întreaga țară au găsit
cea mai potrivită oră pentru protest...
atunci când au fost uniți... în cea mai
mare parte.
La finalul lui 2021, vă urez să găsiți
momentul potrivit pentru tot ceea ce
faceți!
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro
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Crăciun în parcare
Știm că nu doar ei muncesc de Crăciun sau Revelion, dar ei vor fi
singuri într-o cabină de camion, staționați undeva, departe de familie
sau colegi de serviciu. Sunteți pregătiți, dragii noștri voluntari,
să mergeți într-o parcare, de Crăciun, să fiți alături de șoferi?

E

ste invitația lansată de Asociația Voluntari în Europa,
care, ca anul trecut, încearcă să fie aproape de
colegii de breaslă, rămași de serviciu, atunci când
toți ceilalți petrec, cu familia și prietenii. „O invitație la masa
de Crăciun poate că va fi refuzată, dar o felie de cozonac,
un ceai cald și o conversație vor fi bine primite de orice șofer
care muncește de sărbători”, sunt de părere cei care au
demarat această acțiune.
Grupul Voluntari în Europa a avut o inițiativă similară și în
2019, urmată, în 2020, de campania Super Eroi de Crăciun,
când mii de români din diaspora au jucat „leapșa pe fapte
bune”, aducând cadouri pentru nevoiașii necunoscuți din România. Astfel, între românii din diaspora și cei din țară s-au format
nu unul, ci trei lanțuri de fapte bune. Cadourile au fost pregătite,
transportate, distribuite și primite cu bucurie de destinatari.

Campania fără nume... o invitație
la fapte bune
Și, pentru că faptele bune nu au nevoie întotdeauna
de o etichetă, campania Super Eroi de Crăciun din 2020
continuă, în decembrie 2021 și în ianuarie 2022, printr-o
campanie fără nume. „Vine Crăciunul, este perioada anului
ce trezește în toți un sentiment de bunătate. Drept urmare,
sunt o mulțime de campanii umanitare de Crăciun. Și noi
am avut, anul trecut, campania Super Eroi de Crăciun.
Însă, anul acesta, va fi cu totul atipic...
Vom începe călătoria împreună cu cei Trei Crai de la Răsărit și vom ajunge, în ianuarie, la copiii și bătrânii pe care i-am
vizitat anul trecut de Crăciun și i-am văzut înotând prin noroaie.
Ne propunem să trimitem în România cel puțin 1.000
de perechi de cizme de cauciuc sau gumari împreună cu
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niște șosete groase, pentru că am văzut cu ochii noștri
sărăcia în care trăiesc. Contăm pe voi toți pentru a continua
emoționanta leapșă de fapte bune, care începe în
RoOmenia și se termină în România.” Acesta este mesajul
Voluntari în Europa, de Sărbători.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro
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Pe locuri, fiți gata,
CASHBACK!
P

rin intermediul CLUB PRO by
Michelin, achizițiile dumneavoastră se transformă în recompense. Acum, aveți posibilitatea
de a încărca facturile pe platformă și
de a fi recompensat cu un BONUS
CASHBACK special pentru fiecare
anvelopă, după cum urmează:
• 75 de lei – anvelope Michelin
pentru jante de 22,5” pentru camioane
și autobuze și toate dimensiunile
semiremorcilor
• 75 de lei – anvelope Michelin cu
jante de 17,5” și 19,5” pentru osiile directoare și motoare
• 50 de lei – gamele Michelin Agilis.

Obțineți
CASHBACK
în 5 pași simpli
1. Creați-vă cont sau accesați
Michelin MyPortal pe myportal.
michelingroup.com
2. Accesați secțiunea promoțională
pentru a vă conecta la CLUB PRO
by Michelin.

3. Înregistrați fiecare achiziție de
anvelope Michelin, în termen de 30
de zile de la data emiterii facturii.
4. Furnizați detaliile contului bancar al companiei dvs.
5. Asta e tot! Solicitați și obțineți
cashback-ul dumneavoastră!

Mai multe detalii
despre Michelin
MyPortal
Michelin MyPortal reprezintă punctul unic de intrare pentru a accesa
toate ofertele producătorului de anvelope, gândite special pentru utilizatorii
profesioniști.
În spațiul dvs. personal, accesibil
în orice moment, de pe orice dispozitiv,
puteți beneficia de:
• acces la programul de loialitate
CLUB PRO pentru toate gamele de
produse și configurațiile de flotă (camioane, autobuze, autocare, autoutilitare etc.)
• asistență personalizată și serviciu
rapid în caz de defecțiune, prin ONCall

Pentru mai multe informații despre
CLUB PRO, accesați
https://business.michelin.ro/clubpro-by-michelin

• acces nelimitat la oferte exclusive
de anvelope
• conținut personalizat bazat pe
activitățile dvs.
• punct de contact cu rețeaua de
distribuție
• acces direct la Michelin, prin centrul de asistență MICHELIN MyPortal
• crearea și urmărirea solicitărilor
privind procesul general de soluționare
a reclamațiilor, precum și garanția împotriva daunelor accidentale disponibilă pentru gamele Michelin X Multi
și X Works
• ... și mult mai multe, în viitor.

CAMIOANE ȘI SERVICII

Începând din luna iunie a acestui an, este disponibil pentru
dumneavoastră CLUB PRO by Michelin, noul program de loialitate
pentru utilizatorii profesioniști de anvelope pentru camioane,
autoutilitare, autobuze și autocare, pregătit să vă răsplătească
loialitatea pe termen lung!

Pentru mai multe informații și sfaturi
tehnice, puteți lua legătura cu reprezentantul zonal Michelin, cu distribuitorii Michelin sau puteți adresa întrebările dvs.
prin intermediul formularului de contact
de pe site-ul https://business.michelin.ro

Loialitatea dvs. este mereu
răsplătită!
• Noua platformă deschide drumul
către beneficii create special
pentru dvs. Nu ratați ocazia
de a fi recompensat pentru
fiecare achiziție de anvelope!
• Facturile dvs. valorează mai
mult decât credeți. Păstrați
dovada achizițiilor de anvelope
Michelin, încărcați facturile pe
platforma CLUB PRO și veți fi
recompensați cu CASHBACK!

decembrie 2021 ............................................................................................................................................
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Autostrada
Sebeș-Turda: Lotul 2,
deschis cu restricții
Traficul rutier a fost deschis pe Lotul 2 al Autostrăzii A10
Sebeș-Turda, însă cu restricții de viteză, pe întreaga lungime,
dar și de trafic, pe o distanță de 1,5 km, până în aprilie-mai 2022.

M

așinile vor putea circula cu
130 km/h abia după ce va
fi montat gardul de protecție
pe întreaga lungime de 24,25 km a
lotului, deoarece, la inaugurare, era
doar la jumătate.
În plus, în zona dealului Oiejdea,
unde au apărut alunecări de teren, una
dintre căi nu este, încă, finalizată. Chiar
dacă pe acest sector se circulă în
ambele sensuri, acest lucru este posibil doar pe o singură cale, în regim
de drum național. „Situația a impus limitarea vitezei la 60 km/h în zona respectivă, dar și la 100 de km/h pe restul
lotului”, a dat asigurări Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI).

7 ani, în loc de 2
Contractul a fost semnat în noiembrie 2014, cu Asocierea Aktor-Euro
Construct Trading 98, pentru aproximativ 550 de milioane de lei, fără TVA,

și avea ca termen de finalizare luna
octombrie 2016. „Însă, o lucrare care
ar fi trebuit să dureze 2 ani a ajuns
să dureze peste 7 ani. Aceasta, în
condițiile în care pe toate celelalte trei
loturi ale A10, se circulă deja, pe primele două încă din vara anului 2018.
Nici acum nu se poate vorbi despre
recepția lucrării, ci doar despre deschiderea circulației, între Alba Iulia
Nord și Aiud, unde se află cei aproximativ 24 de km ai Lotului 2, nefinalizat
în totalitate, din cei 70 de km ai A10”,
potrivit MTI.

4,5 km Târgu MureșUngheni, în trafic
Mașinile pot circula și pe Lotul
Târgu Mureș-Ungheni al Autostrăzii
Transilvania (A3), în lungime de doar
4,5 kilometri – la care se adaugă 4,7
km de drum de legătură cu două benzi
pe sens. Această porțiune mică de

autostradă permite, însă, continuarea
traficului rutier pe 33 de kilometri ai A3
deja funcționali și permite șoferilor să
intre pe autostradă mult mai aproape
de Târgu Mureș.
Contractul a prevăzut inclusiv construirea a 3 poduri și pasaje pe drumuri de legătură, 6 poduri și pasaje
pe autostradă și două noduri rutiere.
Municipiul Târgu Mureș va avea asigurată, astfel, o legătură rutieră modernă cu Câmpia Turzii, Cluj-Napoca,
Sebeș și Alba Iulia, dar și cu frontiera
de vest a României, ceea ce va scurta
timpii de deplasare și va crește gradul
de siguranță rutieră, potrivit Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Două licitații,
4 ani pierduți
Reprezentanții STRABAG au precizat că acest tronson a fost dat în
trafic mai devreme cu două luni față
Inel rutier de pe Lotul 2,
Autostrada A10 Sebeș-Turda
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Centura Mihăilești

Cât privește traseul viitoarei
Autostrăzi A8 Târgu MureșIași-Ungheni, se analizează o
alternativă de traseu pentru
realizarea conexiunii cu
Aeroportul Internațional Iași și
cu viitorul Spital Regional de
Urgență Iași. În prezent, în
România se circulă pe 947,6
km de autostradă.

Centura Mihăilești,
finalizată:
9 ani pentru 3 km
Centura rutieră a localității Mihăilești, jud. Giurgiu, a fost deschisă tra-

ficului, după 9 ani de la lansarea proiectului, de al treilea constructor contractat de CNAIR. Chiar dacă are doar
3,18 km, această variantă ocolitoare
scurtează timpii de deplasare pe DN6
și reduce riscurile din trafic specifice
tranzitării localităților.
CNAIR a demarat proiectul încă
din anul 2011, iar licitația a fost câștigată de compania spaniolă Contrat
Ingineria Y Obras, care, însă, a întârziat mult proiectul, iar contractul a fost
reziliat. După 5 ani, în 2016, contractul
a fost atribuit antreprenorului Copisa
Constructora Pirenaica, dar a avut o
soartă similară cu primul: în 2019 a
fost reziliat.
O a treia licitație a fost lansată, iar
contractul a putut fi semnat, în decembrie 2020, cu Viarom Construct, care
a încheiat lucrările și a reușit chiar
deschiderea în avans cu trei luni a circulației.

Drum spre Vama
Giurgiu, din beton
Drumul expres ce va face legătură
dintre Podul Prieteniei, Vama
Giurgiu și DN15, urmează să se
deschidă circulația pe 20 decembrie,
a anunțat ministrul Sorin Grindeanu.
Este un proiect-pilot, cu calea de
rulare din beton. Drumul va avea
patru benzi, cu separare pe mijloc.

Secțiunea 4
a Autostrăzii SibiuPitești, contractată
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)
a semnat, cu reprezentanții PORR
Construct, contractul pentru proiectarea și execuția Secțiunii 4 Curtea de
Argeș-Tigveni a Autostrăzii A1 SibiuPitești. Valoarea contractului este de
1,7 miliarde de lei, fără TVA, cu sursă
de finanțare din fonduri europene nerambursabile, pentru realizarea a 9,86
kilometri de autostradă. Perioada de
proiectare este de 16 luni, iar cea

pentru execuția lucrărilor, de 44 de
luni, în timp ce garanția va fi de 120
de luni.
Această secțiune are o lungime
de 10 km, dar cu lucrări de artă de o
complexitate majoră: 12 poduri, pasaje
și/sau viaducte, în lungime medie de
230 de metri, dintre care cel mai lung
va fi viaductul de la km 84, de 630 de
metri, precum și un tunel de 1.350 de
metri, în zona de traversare a dealului
Momâia, județul Argeș. Licitația a fost
lansată din 2019, dar atribuirea contractului a fost tergiversată, apoi contestată, astfel vă au trecut mai bine de
doi ani până la semnarea contractului.
În ceea ce privește stadiul celorlalte secțiuni ale autostrăzii, se află executate 53,51% lucrări la Secțiunea 1
Sibiu-Boița, Lot 1, de 13,17 km. În procedură de evaluarea ofertelor se află
Secţiunea 2 Boiţa-Cornetu, de 31,33
km. În licitație se află Secțiunea 3
Cornetu-Tigveni, în lungime de 37,4
km, cu data de depunere a ofertelor
20 ianuarie 2022. Secțiunea 5 Curtea
de Argeș-Pitești, în lungime de 30,35
km, se află în șantier, cu un stadiu fizic
al lucrărilor de 3,87%.

ACTUALITATE

de termenul prevăzut în contract, respectiv 22 ianuarie 2022. Însă investiția
ar fi trebuit să fie gata cu mulți ani în
urmă, dacă lucrările nu ar fi început
cu stângul. O primă licitație, lansată
în anul 2014, a avut ca rezultat un
contract semnat, în februarie 2015,
cu Asocierea Lemacons&Vega 93&Arcada, pentru o ofertă de 179 de milioane de lei. Însă antreprenorul nu a
primit, în termen de 12 luni, ordinul
de începere a lucrărilor, astfel că a
cerut rezilierea contractului.
O nouă licitație a fost lansată, în
octombrie 2016, dar procedura a fost
contestată. Atribuirea contractului
către STRABAG a fost posibilă abia
în noiembrie 2017, însă, de data aceasta, pentru un preț mai mare: circa
192 de milioane de lei. Au urmat alte
contestații, iar reevaluarea ofertelor,
decisă de instanță, a dat câștigătoare
Asocierea Itinera-Retter Project Management, care depusese o ofertă mai
mare, de circa 209 milioane de lei.
Contestațiile au continuat, iar, după
un alt an, decizia a fost întoarsă și
CNAIR a reevaluat din nou ofertele.
Între timp, ofertele și-au pierdut valabilitatea, iar Asocierea Itinera a decis
să-și retragă oferta. Astfel, singura firmă în cursă a rămas STRABAG, care,
în final, a semnat contractul, la sfârșitul
lunii mai 2020.

Podul suspendat de la Brăila

Podul suspendat
de la Brăila:
șantier de sărbători
Podul suspendat peste Dunăre de
la Brăila, aflat în lucru, a fost fotografiat
noaptea și pare iluminat de sărbătorile
de iarnă. Imaginile au fost publicate pe
Facebook de ministrul Transporturilor
și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, cu
următorul mesaj: „Am fost pe șantierul
Podului suspendat peste Dunăre de la
Brăila. Podul trebuie să fie dat în circulație până la sfârșitul anului viitor, așa
cum prevede contractul! Județele Brăila
și Galați au nevoie rapid de sprijinul
Guvernului, ajutor care poate veni mai
ales prin dezvoltarea infrastructurii de
transport”.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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Complicitate
la... trafic!
Traficul, traficul! O totalitate de activități de transport,
cu o dinamică proprie, într-un spațiu de siguranță pentru
participanții la circulația rutieră. Dar nevoia de mobilitate
în trafic creează și complicitate...

P

otrivit Codului penal, art. 48
(1), complicele este „persoana
care, cu intenție, înlesnește
sau ajută în orice mod la săvârșirea
unei fapte prevăzute de legea penală.
(2) Este, de asemenea, complice persoana care promite, înainte sau în timpul săvârșirii faptei, că va tăinui bunurile provenite din aceasta sau că va
favoriza pe făptuitor, chiar dacă, după
săvârșirea faptei, promisiunea nu este
îndeplinită”.
Doctrina de specialitate definește
complicitatea ca o formă de participație penală, care presupune înlesnirea
ori ajutorarea materială ori morală a
unei persoane, în săvârșirea unei infracțiuni. Participația penală, în cazul
infracțiunii de trafic de influență, este
posibilă sub formă de coautorat, dacă
toți subiecții au influență sau lasă să
se creadă că au influență asupra funcționarului public și sub formă de complicitate sau instigare.

Trafic de influență
Să ne raportăm la trafic, dar la...
infracțiunea de trafic de influență. Știm
că influența înseamnă modul în care
ne modificăm atitudinile, comportamentul, opiniile, în prezența celorlalți.
Dacă autorul infracțiunii de trafic de influență a pretins bani sau alte foloase,
cu promisiunea că poate determina
un funcționar public să îndeplinească,
să nu îndeplinească, să urgenteze ori
să întârzie îndeplinirea unui act ce
intră în îndatoririle sale de serviciu,
sau să îndeplinească un act contrar
acestor îndatoriri, și a primit bani sau
alte foloase prin intermediul altei persoane, această persoană va răspunde
în calitate de complice, deoarece l-a
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ajutat pe autor să realizeze unul dintre
conținuturile infracțiunii. Pedeapsa
pentru săvârșirea acestei infracțiuni
este prevăzută în dispozițiile art. 49 din
Codul penal: „Coautorul, instigatorul
și complicele la o infracțiune săvârșită
cu intenție se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor. La stabilirea pedepsei se ține
seama de contribuția fiecăruia la
săvârșirea infracțiunii [...].”

Cât costă
complicitatea
Exemplificând, un inculpat i-a pretins unui martor-denunțător suma de
200 euro, în schimbul folosirii influenței
sale, pe lângă funcționarii unui Serviciu Public Comunitar Regim Permise
de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor, pentru înmatricularea unui autoturism aparținând soției acestuia, al
cărui dosar nu conținea documentele
necesare. Ulterior, pentru că martorul
nu a remis banii vânzătorului de influență, o altă persoană, la rândul său
inculpată în cauză, a luat legătura telefonic cu martorul denunțător, insistând
pe lângă acesta să remită cei 200 de
euro. În acest context, organele de po-

liție judiciară ale DGA, sub coordonarea procurorului de caz, au realizat acțiunea de prindere în flagrant. Aceștia
au surprins-o pe inculpata având calitatea de complice, în timp ce primea suma de 950 de lei (echivalentul a 200
de euro), de la denunțător, în scopul
de a-i remite mai departe inculpatului.
Referitor la inculpata complice, procurorul de caz a încheiat acord de recunoaștere a vinovăției, prin care aceasta
a fost condamnată la 1 an și 4 luni închisoare, cu suspendarea executării
pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la trafic de influență.
Deci, complicitatea costă! Cu toate
acestea, pentru a preveni astfel de situații, vă puteți implica și dumneavoastră, stimați cititori, apelând Call Centerul Anticorupție 0800 806 806.
La final de an, Direcția Generală
Anticorupție vă dorește să aveți parte
numai de ninsori de bucurii și de un
trafic fără evenimente! La mulți și frumoși ani!
Viorela BUCUR
comisar-șef de poliție
Direcția Generală Anticorupție
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VECTRA INTERNATIONAL

De la transporturi,
la logistică...

ȘTIRI

GRUPUL E. VAN WIJK ÎNCEPE ANUL 2022
CU O STRATEGIE MODERNIZATĂ
Grupul E. van Wijk, cu sediul
în Giessen, Țările de Jos,
este pregătit să înfrunte
viitorul cu o strategie
modernizată. „Companiile
noastre au crescut
considerabil, în ultimii ani,
inclusiv prin achiziționarea
unor companii noi. De aici și
nevoia de formulare a unei
direcții strategice clare,
pentru anii următori”, declară
Ewout van Wijk, a treia
generație van Wijk și CEO al
companiei de familie.
Strategia Grupului se
bazează pe cinci principii de
bază: creșterea succesului
clienților, folosirea inteligentă
a datelor, continuitate,

CARGUS MOBILE, ÎN TOP
10 APLICAȚII DE
BUSINESS DIN ROMÂNIA

La doar o lună de la lansare,
Cargus Mobile a intrat în top 10
aplicații de business din România,
conform Google Play. De
asemenea, în App Store, aplicația
a intrat în top 30 aplicații utilitare și
este evidențiată ca fiind în trend,
pentru utilizatorii de sistem iOS.
Până la începutul lunii decembrie,
Cargus Mobile a înregistrat peste
9.000 de descărcări în Google
Play și peste 4.000 în App Store și
au fost localizate în jur de 100.000
de colete de cei care au folosit
aplicația, în ultima lună. Cel mai
des utilizate caracteristici ale
aplicației au fost opțiunea Track &
Trace, care oferă instantaneu
informații despre toate livrările
Cargus, precum și opțiunea de a
redirecționa coletele la cel mai
apropiat punct Ship & Go, pentru a
fi ridicate ulterior de destinatari.
O noutate absolută pe piața de
curierat, dar deja cunoscută din
aplicațiile de transport, o reprezintă
ratingul curierului, prin care Cargus
dorește să promoveze și să
recompenseze activ curierii care
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servicii logistice sustenabile,
angajați calificați și pasionați.
Pentru a marca începutul
unei noi ere, Grupul E. van
Wijk a ales să reînnoiască și
sigla. Sara Hamed, expert în
marketing și afaceri, spune:
„Vechiul nostru logo datează
din anii ’90 și trebuia să fie
înlocuit.”

oferă cele mai bine cotate servicii
de livrare.

COLLIERS LANSEAZĂ
EVALUĂRI 360°

Colliers anunță lansarea Evaluări
360°, o soluție „one-stop-shop” de
servicii complete de evaluare de
companii, echipamente tehnice,
active intangibile și imobile.
Serviciul reprezintă o nouă linie de
business, axată pe servicii
integrate de evaluare, atât pentru
proprietăți imobiliare, cât și pentru
companii, bunuri mobile sau active
necorporale. Oferind o soluție
completă și acționând ca un punct
de contact comun pentru toate
părțile implicate în proces, serviciul
Evaluări 360° se bazează pe trei
linii de business, care acoperă
toate segmentele principale ale
pieței de evaluare – Business
Valuation, Fixed Assets și
Intangible Assets –, completând,
astfel, experiența amplă pe care
compania o are în evaluarea
imobiliară. În ultimii cinci ani,
Colliers a evaluat peste 500.000
de proprietăți comerciale și
rezidențiale, în valoare totală
de 40 de miliarde de euro.

FAN DELIVERY, LIVRARE
RAPIDĂ, LA 1 LEU

FAN Courier lansează start-up-ul
FAN Delivery, aplicație și platformă
de personal shopping, cu livrare
rapidă, la prețul promoțional de
1 leu, până la sfârșitul acestui an.
Auchan România, partener în
categoria supermarket, este
prezent în platformă cu peste
7.000 de produse. FAN Delivery se
adresează clienților care doresc ca
produsele cumpărate online să le
fie livrate într-un interval de 45-60
de minute. Prin intermediul
platformei, clienții au acces la o
gamă diversificată de produse
– de la cosmetice, la produse
farmaceutice, flori, papetărie, cărți
sau produse de supermarket.
Auchan este primul mare retailer
din România care se alătură
platformei FAN Delivery, alături de
alți peste 30 de furnizori de
produse care s-au înrolat deja.

BRAMBLES ȘI CHEP,
CĂTRE UN LANȚ
DE APROVIZIONARE
REGENERATIV

Brambles și compania sa fiică,
CHEP, deschid calea către un lanț
de aprovizionare regenerativ, la
conferința COP26. Brambles a
primit Terra Carta Seal al Alteței
Sale Regale Prințul de Wales. În
același timp, CHEP și-a comunicat
strategia și viziunea, la Sustainable
Innovation Forum.
Graham Chipchase, CEO
Brambles, a declarat: „Abordarea
noastră privind durabilitatea se
aliniază cu principiile Terra Carta,
de a merge către un viitor pozitiv
pentru climă și natură, prin urmare,
ne bucură că suntem recunoscuți
pentru aportul în această direcție”.
Compania a participat la
dezbaterile Sustainable Innovation
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Forum, găzduit în cadrul COP26,
unde și-au comunicat viziunea
privind obiectivul de a dezvolta
lanțuri de aprovizionare
regenerative și modul în care
actorii din supply chain pot
contribui la îndeplinirea țintelor
stabilite prin Acordul de la Paris.

Furnizorul de transport și logistică
Gebrüder Weiss a finalizat
integrarea în rețeaua sa a
operațiunilor Rhenus Bulgaria,
astfel că patru noi locații au fost
adăugate filialei sale naționale din
Bulgaria: în Burgas, Svilengrad,
Varna și Plovdiv. Membrii
personalului de la sediul său din
Sofia se mută la sediul național

FERME FOTOVOLTAICE,
LA RABEN

Depozitele și birourile Raben
Group din Polonia trec la energie
100% verde, în baza unui acord pe
șapte ani, pe care compania
tocmai l-a semnat cu PGE Obrót,
o companie a Grupului PGE
(Polska Grupa Energetyczna).
Conform acordului, în Polonia,
vor fi construite ferme fotovoltaice

cu o capacitate totală de 35 MWp,
dedicate operatorului logistic. În
conformitate cu acordul, Raben din
Polonia va folosi energie 100% cu
emisii zero, începând cu 2023.
Ferme fotovoltaice dedicate vor fi
construite pentru a răspunde
nevoilor operatorului logistic.
Acordul pe termen lung va fi în
vigoare din 2023, până la sfârșitul
lui 2029. „Sunt foarte încântat că
toate facilitățile noastre vor fi
alimentate cu energie 100% verde,
din fermele fotovoltaice. Acest
lucru va reduce emisiile de CO2 și
va contribui la implementarea
Strategiei noastre de durabilitate.
Dacă nu avem grijă de planeta
noastră acum, copiii noștri vor
avea o problemă. Acesta este
motivul pentru care ne dorim să
fim un trendsetter pe piață, în ceea
ce privește sustenabilitatea, nu
doar având camioane verzi, ci prin
toate procesele, pe care le facem
cât mai ecologice. Semnarea
acordului cu PGE este un alt pas
pentru a sprijini activ Obiectivele
de Dezvoltare Durabilă ale ONU
și o oportunitate pentru investiții
verzi, în țara noastră.”, a spus
Ewald Raben, CEO Raben Group.
PUBLICITATE

ȘTIRI

GEBRÜDER WEISS A
PRELUAT OPERAȚIUNILE
RHENUS BULGARIA

Gebrüder Weiss, chiar în afara
capitalei, din Musachevo, care
este în continuare extins. Această
mișcare marchează retragerea
Rhenus Bulgaria de pe piața
internă de transport și transferul
acestor operațiuni către Gebrüder
Weiss. În urma integrării Rhenus,
grupul oferă, acum, opțiuni de
livrare la domiciliu, în Bulgaria.
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Un 2021 tumultos.
2022?
Logistica înseamnă mișcare. Înseamnă soluții în cel mai scurt
timp. Înseamnă adaptare, prin excelență. Iar companiile care
activează pe piața românească în domeniu s-au adaptat... cel puțin
în acest an. Dar mâine va mai fi loc pentru toată lumea pe piață?
Despre un 2021 interesant și despre eticheta pe care am putea-o
pune pe 2022 am stat de vorbă, cu ocazia ZIUA CARGO
Virtual Show, cu Paul Niță, președinte ARILOG.
ZIUA CARGO: Cum a fost
2021, pentru industria
românească de logistică?
Paul Niță: Probabil, cel mai potrivit cuvânt ar fi „tumultos”. Primele
luni au fost caracterizate de o liniște
nepotrivită, iar, după 1 mai, au început
surprizele: volume surprinzătoare,
mulți romani pe picior de plecare înapoi, în Europa, formare de noi obiceiuri
(vezi telemunca)... Pe parcursul verii,
foarte multe companii au resimțit nevoia acută de personal. Acum, spre
finalul anului, a apărut un lockdown
parțial, care afectează (în plus și în minus) volumele din piață. Drept urmare,
nu a fost un an liniar și liniștit, pe care
să ne facem temele.

pregătirile nu se mai bazează pe experiența anilor trecuți, singura variantă
este să fii pregătit pentru orice.

Care au fost strategiile
câștigătoare? Dar cele
pierzătoare?
Cred ca strategiile câștigătoare au
fost cele bazate pe adaptare. În situația în care evoluția cererii nu mai
urmează niciun șablon cunoscut, iar

La începutul anului,
ni se părea că aveam
prea multe resurse,
la mijlocul anului, nu mai
aveam de niciunele,
iar pe final de an pot apărea
probleme.

Paul
Niță

Drept urmare, modul în care te
adaptezi la ce se întâmplă cred că
este strategia câștigătoare. Trebuie
să îți faci trei „sănii”, una mică, una
medie și una mare, în timpul verii, iar
atunci când ai nevoie de resurse sau
toată lumea are nevoie de tine, să poți
să estimezi până unde poți merge și
să poți să și refuzi unele proiecte.
La polul opus, strategiile pierzătoare sunt cele care se bazează pe
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plus, în condițiile în care existau deja
probleme legate de resursa umană.

S-au adus mai mult
angajați din afara
României?
Din câte știu, contingentul aprobat
de Guvern a fost dublat; cred că a ajuns
la 100.000 de persoane pentru 2021.
Nu cred că au venit atât de mulți, dar
sunt câteva zeci de mii de nou-sosiți,
pe lângă cei existenți deja, iar o parte
dintre ei au vizat logistica. În activitatea
logistică din România, din păcate, românii nu prea mai vor să lucreze.

Cum vor arata cărțile,
pentru 2022?
Cel mai probabil, efectele pandemiei se vor reduce, iar oamenii, companiile și statele vor descoperi o normalitate diferită față de cea de dinainte
de 2020. Obiceiurile consumatorilor
se schimbă puțin, angajații își redefinesc puțin așteptările, digitalizarea
furnizează o flexibilitate mai mare etc.

Au avut românii alte
oportunități decât
companiile din alte state
europene? Cum le-au
abordat?
Nu cred că România a avut alte
oportunități decât alte state europene;
condiționările date de pandemie au
fost relativ similare în toate țările, doar
reacțiile individuale au diferit puțin
(vaccinări, restricții, etc). Ce poate fi
considerată o oportunitate a fost modul în care au reacționat țările și companiile.

În țările cu o rată ridicată
de vaccinare, activitatea
s-a desfășurat puțin altfel.
Dar, pentru că la noi procentul de
vaccinare este relativ mic, efectele
pandemiei sunt mai accentuate (număr de cazuri, număr de decese, restricții), iar companiile sunt mai afectate.
Cred că numărul zilelor de concediu
medical a atins recorduri, în acest an,
iar activitatea companiilor a fost serios
afectată. Deci nu putem vorbi despre
oportunități, ci despre provocări în

Probabil că telemunca va
continua, într-un procent
prognozabil, fapt care
consider că este un avantaj
și pentru angajat, și pentru
companie, și pentru mediu.
Pentru funcțiile care se pot îndeplini
online, este, chiar, un fenomen binevenit,
care generează mai multă eficiență.
Per total, vom fi provocați sa ne
adaptăm și, pe termen mediu, să învățăm să o facem din ce în ce mai repede. Cred că refuzul de adaptare va
aduce mari probleme, iar lecția Nokia
(nu au greșit cu nimic, dar, pentru că
nu s-au adaptat, au fost forțați să iasă
din joc) este foarte valoroasă, pentru
aceste vremuri.
Este loc pe piață pentru
toți? Cine este în pericol
să părăsească masa
de joc?
Este loc, cu siguranță. Chiar foarte
mult loc, aș zice... Pentru că noile obiceiuri și nevoi ale oamenilor vor crea
nișe, în diverse industrii. Știm că tehnologia ne ajută să ne schimbăm (alt
exemplu valoros: bancomatele și internet bankingul au înlocuit casierii de

bănci), însă restricțiile impuse de pandemie ne-au împins să „ne descurcăm” și să descoperim diverse modalități mai rapide, ieftine și confortabile.
Cum spuneam și mai devreme, cei
care nu se adaptează și nu învață să
se adapteze continuu vor fi nevoiți să
părăsească masa de joc.
Care sunt cărțile pe care
mizează ARILOG, în 2021?
Cred că este o perioadă bună să
ne dezvoltăm. ARILOG își propune să
se extindă și să genereze proiecte
noi, care să implice mai mult membrii.
Sunt convins că există mulți oameni
acolo care pot și vor să facă mai multe
și nu trebuie decât să fie cooptați.
Am început, anul acesta, inițiativa
„Coffee Talks”, pentru care există un
mare interes din partea membrilor, la
care se adaugă cursurile ARCA, pentru declaranți vamali.
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mediile din anii trecuți și care ignoră
condițiile prezente.

Am învățat, în pandemie,
că viața online poate fi foarte
interesantă și, cu puțin focus
pe oamenii din industrie, putem
avea proiecte de succes.
Vrem să continuăm același trend
și, mai mult, să aducem proiecte noi
pentru piața din România, care să
crească nivelul de cunoștințe. Avem
în plan câteva proiecte la care lucrăm,
deja, de acum, iar atunci când le vom
formaliza, le vom anunța.
În plus, dacă ne vor permite condițiile exterioare, ne dorim să organizăm conferința anuală, cu prezență
mixtă, astfel încât interacțiunea dintre
membri (și nu numai) să aducă beneficii importante tuturor.
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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ATENȚIE LA TARIFE!

Evoluție
și previziuni
Studiile internaționale scot în evidență o majorare a tarifelor
de transport, la nivel european. Dar ce stă în spatele acestei
evoluții? Cum văd lucrurile clienții? Sau cărăușii? Întotdeauna sunt
informații cărora trebuie să li se acorde atenție. Elemente care
pot face diferența. De fiecare dată apar capcane... Unde sunt?

A

tenție la clienții de portofoliu!
„O mare capcană este reprezentată de dorința de a avea
neapărat un anumit tip de client sau
un nume mare din piață. Totul în speranța că lucrurile vor merge bine și
vor exista comenzi pentru o perioadă
lungă de timp”, a atras atenția Adriana
Pălășan, vicepreședinte ARILOG și
managing partner Supply Chain Management Center. „Unul dintre clienții cu un nume important ne-a cerut,
în cadrul asociației, o listă cu cei mai
mari transportatori. Niciunul nu a vrut
să lucreze cu el. Motivul este simplu:
clientul respectiv dorea să fie în permanență un client de portofoliu, care
să fie pus pe site-ul companiei, fără
să ofere condiții eficiente, în parteneriatul cu furnizorul său”, a continuat
ea, subliniind că este greșit să accepți
un astfel de beneficiar, în condițiile în
care piața nu este, încă, așezată.

Criza poate
să apară oricând!
Cu alte cuvinte, transportatorii trebuie să își selecteze clienții care vor
parteneriate corecte, care le spun cu
adevărat volumele pe care vor putea
să se bazeze, astfel încât cifrele și
bugetele să fie realiste. „Să luăm doar
exemplul a ceea ce s-a întâmplat, anul
acesta, cu producătorii de autovehicule, care din 4 schimburi au făcut 3,
sau chiar mai puțin. Nu pare mare
lucru la prima vedere, dar, în felul acesta, transportatorii au pierdut 25%
din volume”, a explicat vicepreședintele ARILOG.

Tarife, volume... timp
Neașteptat, sau perfect normal
astăzi, atunci când vorbim despre afacerea de transport, timpul poate reprezenta cea mai mare capcană. „Totul
s-a accelerat, mai ales în zona de
transport. Deși avem același timp la
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explicând că supraîncărcarea face imposibilă o estimare corectă a capacităților necesare de transport. „Vehiculele poate duc și dublul cantității pe
care trebuie să o transporte în mod
normal, conform legislației.”

Riscuri pentru clienți

Compensarea
perioadelor
de așteptare...
dispărută fără urmă
Iar, în zona de timp și tarife, timpii
lungi neplătiți de așteptare la depozit
pot da peste cap toate calculele de
eficiență. „Timpul are, în primul rând,
măsura așteptării la încărcare sau
descărcare (pe care eu nu o agreez).
În urmă cu 20-30 de ani, când făceam
transporturi, primeam 150 de dolari,
pe ziua de staționare, dacă nu-mi făceau vama. Astăzi, nu mai aud nimic
despre costuri de staționare”, a afirmat
Adriana Pălășan, observând că aceste
clauze au fost parcă șterse din toate
contractele. „Nu mi se pare corect,
pentru că o mașină câștigă dacă circulă. Aici este vorba despre respectul
clientului pentru furnizorul care prestează un serviciu.”

Oameni lipsă pentru
vehicule ecologice...
impact financiar
Iar lucrurile nu se opresc aici...
pentru că trebuie luată în calcul și re-

sursa umană, care se leagă... inclusiv
de problema vehiculelor ecologice.
„Crești parcul, dar trebuie să ai și resursa umană pregătită să preia această majorare de parc. Or noi discutăm
de o criză a șoferilor care a depășit
de mult timp România și s-a extins în
întreaga Europă. Vedem, deja, că și
autoritățile europene încep să dea
derogări de la diverse regulamente,
la solicitările unor state precum Germania sau Austria”, a arătat Augustin
Hagiu.

Costuri ascunse...
supraîncărcarea
vehiculelor mici
Iar, dacă vorbim despre costuri ascunse, care vor atârna greu în viitor,
supraîncărcarea reprezintă o mare
problemă. „Faptul că transportatorii
acceptă să supratoneze camioanele
își va spune cuvântul în viitor. În transportul național, dacă la camioanele
mari cineva se uită, nimeni nu controlează vehiculele mici, care livrează în
orașe. Aceste mașini se deteriorează
accelerat, ceea ce nu se regăsește în
tarif, iar transportatorii, pe termen mediu și lung, își distrug profitabilitatea”,
a mai spus vicepreședintele ARILOG,
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dispoziție, nu ne mai este deloc suficient, pentru că toate procesele devin
din ce în ce mai rapide, datorită digitalizării”, observă Augustin Hagiu, consultant în transporturi, menționând că
digitalizarea și-a pus amprenta în
special pe afacerile clienților de transport. „Oamenii fac față din ce în ce mai
greu provocării timpului. Înainte de apariția telefonului mobil, lucrurile se derulau prin telefon fix, fax, secretariat, poștă etc. Acum, vin câteva sute de
e-mailuri în interval de câteva ore. Totul
se concentrează mult mai rapid, ca
informație care ajunge la tine. Dacă nu
este foarte bine pus la punct, transportatorul pierde foarte multe oportunități,
foarte multe informații utile și... la un
moment dat, poate să piardă cu totul
și relația cu clientul, care va fi din ce
în ce mai nemulțumit de incapacitatea
de a răspunde în termenul așteptat.”

Acestea sunt capcane pentru
cărăuși. Dar și clienții trebuie să ia în
calcul riscuri importante. „Capcana în
care nu trebuie să cadă clienții este
aceea de a amâna decizia de a transforma datele din companie în informații. Au multe date care sunt legate
de vânzări și de valori, și nu de logistică și, dacă nu vor începe să colecteze de urgență date logistice, orice
plan, orice contract, orice dorință de
optimizare se va bloca la informația
eronată pe care o au în sistem. Nu vor
avea decât niște date parțiale și
insuficiente, pentru a lua decizii și ași face bugete corecte”, a explicat
Adriana Pălășan, revenind la resursa
umană, o zonă deficitară nu numai
pentru camioane dar și pentru depozite. „Problema programărilor în depozite ține și de resursa umană.”
Adriana Pălășan: „Am început
să importăm personal, dar, în
realitate, noi nu avem oamenii
care să îi învețe pe ceilalți să
respecte regulile și să creeze
disciplină.”
„Poți implementa cel mai bun sistem informatic, dacă vei lucra în continuare pe lângă și dacă nu vei respecta regulile care se impun, nu o să faci
nimic.”
Dar lucrurile sunt chiar mai complicate, pentru că, în opinia vicepreședintelui ARILOG, problema majoră cu
care se confruntă clienții transportatorilor provine, de fapt, din departamentele de achiziții sau vânzări.

Adriana Pălășan:
„Trebuie să fii foarte precaut privind costurile și deciziile pe care le iei în
investiții, dar și în cheltuielile curente. Atunci când este criză, se spune că
trebuie să investești. Vom vedea ce rezultate vor avea cei care au investit în
această perioadă, când se va termina criza.”
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Depozitul nu este
elastic... iar
achizițiile uită...
„Achizițiile sunt bonusate la
valoare și la savingurile pe care le fac,
de multe ori bazându-se pe volume,
fără să înțeleagă că depozitul nu este
elastic. De exemplu, dacă am o capacitate de depozitare de 10.000 de
paleți și am patru echipe de recepție,
nu pot aduce volume într-o singură zi
care să poată fi operate de 6 echipe
de recepție și să am depozitul blocat,
pentru că este plin. Ar trebui să fiu corect cu furnizorii mei și să fac analize,
împreună cu colegii din departamentele de logistică, pentru a planifica
aceste livrări în așa fel încât nu numai
să îmi fac targetul, ci să mă asigur că
nu mai există costuri suplimentare nici
pentru furnizori, nici pentru transportatorii acestora și nici pentru departamentele de logistică, care concură la
operațiunile respective.”
Altfel spus, economiile obținute pe
zona de achiziții se mută pe costuri
în zona de logistică, care pot fi mult
mai mari. „Mai ales în perioade de
vârf, am nenumărate exemple de savinguri care au fost date pe staționările

Augustin Hagiu:
„Cred că evoluția tarifelor de
transport va fi constantă, chiar
dacă nu în măsura așteptărilor sau
în măsura în care cresc costurile
operaționale, care au explodat.”
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unor camioane care au stat nu cu zilele, ci cu săptămânile”, a precizat
Adriana Pălășan.

... problemele
continuă în zona
de vânzări
„Nu pot să îmi forțez oamenii să lucreze și camioanele să aștepte, din
cauza clienților și agenților care preiau
comenzile, care nu respectă termenele maxime de trimitere a comenzilor.
Aș trimite departamentul de achiziții să
lucreze de un Crăciun sau Paște, în
depozit, cu o lună înainte și cu două
săptămâni după, ca să vadă impactul
pe care îl au achizițiile respective în
operațiunile asupra mărfurilor. Chiar și
anul acesta, în care au scăzut vânzările pe Black Friday, tot au fost camioane care au stat cu zilele la descărcat”,
a subliniat vicepreședintele ARILOG.
Totul se traduce în costuri, care
trebuie să se afle într-un raport corect
cu tarifele.

Tarife pe piața
internă vs.
internațional
Pe intern, majorarea tarifelor nu a
fost deloc satisfăcătoare în raport cu
costurile operaționale, apreciază Augustin Hagiu. „Avem creșteri mai mari
la transporturile specializate (construcții, temperatură controlată etc.), dar
nimic semnificativ la transporturile de
mărfuri generale.”

Altfel stau lucrurile în zona de transport internațional. Dar trebuie privite în
ansamblu. „În ceea ce privește tarifele,
nu ne putem raporta numai la ultimul an.
Ceea ce s-a întâmplat în 2021 reprezintă un context mai larg, care cuprinde și
2020. Aceste 24 de luni vin după mulți
ani în care tarifele nu au fost aliniate
costurilor operaționale. Pe fondul problemelor actuale, începând cu 2020, după
două luni de zile în care aproape nimic
nu se mișca, iar transporturile de marfă
lucrau la o capacitate de maximum 25%,
a venit o perioadă de revenire, care s-a
suprapus cu o perioadă de criză legată
de personal și, mai ales în ultimele luni,
de capacități de transport, pe fondul crizei
pe alte tipuri de transport. Toate acestea,
puse în context, ne-au adus în situația
de a asista la o creștere a tarifelor de
transport”, a explicat Augustin Hagiu,
menționând că o majorare semnificativă
a avut loc pe relația cu Anglia, în special
după momentul Brexit-ului. „Am ajuns
la situații în care aceeași cursă este plătită și de trei ori mai mult decât în urmă
cu 24 de luni, pentru această zonă.”
Și, în ciuda majorărilor substanțiale
ale costurilor operaționale, există și o
marjă suplimentară de profit, în special
pe segmentul comunitar.
Augustin Hagiu: „Dacă ne
uităm pe cifrele din activitatea
economică a transportatorilor,
în special pe intracomunitar,
vom constata că rulajele sunt
mai mici, dar profiturile sunt
mai mari.”
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Dar mult mai mari!

abordeze costurile de transport în așa
fel încât să nu omoare flotele, pentru
că se va ajunge la situația din Europa,
în care nu există capacități suficiente,
ceea ce va genera, oricum, creșteri de
tarife.”

Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro
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„Acesta reprezintă un element de
reașezare. Facem mai puține curse,
dar suntem mai profitabili – un alt indiciu că tarifele au crescut.”
Și Adriana Pălășan observă o reașezare a tarifelor de transport, în raport cu costurile. „Transportatorul român a reușit să își reașeze tarifele
astfel încât să obțină un profit rezonabil. Pornim de la niște limite minime
de profitabilitate, care sunt foarte aproape de break-even și, în acest moment, companiile reușesc, totuși, să
obțină un profit care să ajute dezvoltarea. Lucrurile trebuie să se așeze, în
sensul în care companiile de transport trebuie să aibă bani să se dezvolte, mai ales în contextul cerințelor
privind protecția mediului, altfel nu vor
reprezenta jucători în piață comparabili
cu flotele europene”, a subliniat vicepreședintele ARILOG, estimând că
tendința de creștere a tarifelor se va
menține și în perioada următoare.
Este adevărat, companiile românești sau cele care operează pe piața
autohtonă au un cuvânt de ordine: reducerea costurilor în zona de transport
și logistică. „Dar acest lucru nu poate
fi realizat, în acest moment, în ciuda
obiectivelor pe care le au departamentele de logistică în companiile
client. De altfel, și-au dat seama de
acest lucru și încearcă să minimizeze
pierderile, în sensul în care și-ar dori
să rămână la tarifele la care erau anterior”, a mai spus Adriana Pălășan,
precizând că, la nivelul ARILOG, este
promovat conceptul de parteneriat în
supply chain. În realitate, nu există,
însă. „În relația client-transportator,
sunt extrem de puține companii care
fac contractul în așa fel încât ambele
părți să câștige. Îmi doresc ca firmele
cliente să conștientizeze cum să

ACTUALITATE

Augustin Hagiu:
„Nu discutăm despre profituri uriașe, ci de o creștere a profitabilității în marja
de până la 5%. Dacă, așa cum estimează toți specialiștii, anul 2022 va veni la
pachet și cu o criză economică acută, este foarte important ce facem cu banii
(puțini) pe care i-am strâns în perioada aceasta de 24 de luni. Vom avea un
2022 foarte interesant, din punctul acesta de vedere.”

Astăzi, este obligatoriu să urmărești
întregul context internațional, înainte de
a-ți lua deciziile. „Nu am crezut că lucrurile pot deveni atât de complicate și că
vom ajunge într-o situație economică
globală în care se aplică teoria «efectului de fluture». Dacă un fluture bate din
aripi în Asia, în Anglia se produce o mare
furtună. Așa trebuie să privim lucrurile.
Distanțele nu mai contează. Efectele se
resimt aproape instantaneu, oriunde în
lume. Iată ce se întâmplă cu problema
containerelor pe relația Asia-Europa. Iată
ce se întâmplă în Anglia, cu privire la
rafturile goale”, a apreciat Augustin
Hagiu. „Poate este timpul ca, și la nivelul
companiilor, să nu mai fim consumatori
de orice și oricât. Trebuie să devenim cât
se poate de raționali”, a concluzionat el.
Acționăm pe aceeași piață... în aceeași perioadă. Și fiecare își ia deciziile
în funcție de calculele proprii. Dar cu toții
ne punem aceeași întrebare. Mă pot baza pe cifrele pe care le am în față? Ar fi
bine ca răspunsul să reflecte realitatea...
Să aveți spor în toate!

decembrie 2021 ............................................................................................................................................
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De la transporturi,
la logistică...
... nu este decât un pas, dar unul curajos și care presupune foarte
mult efort. Un astfel de pas a făcut compania Vectra International,
bine-cunoscută ca transportator pur sânge. Până nu demult, când
construirea unui modern centru logistic, la Codlea, în județul
Brașov, i-a confirmat ambițiile de jucător important, cu un nivel
înalt de calitate, pe piața logistică.

I

deea construirii unui depozit s-a
născut, în planurile managementului companiei Vectra International, încă din anul 2019, când a făcut
și primii pași în această direcție, prin
cumpărarea terenului de 9 hectare în
zona industrială a Municipiului Codlea,
în imediata proximitate a DN1, precum
și a viitoarei Centuri ocolitoare. „Tot în
2019, am făcut și primii pași pentru
concretizarea acestui proiect, îndreptându-ne către partenerii noștri de la
ARILOG și Supply Chain Management Center. Noi aveam experiență
ca operator logistică, pe partea operațională, având în vedere faptul că, din
anul 2015, furnizam deja servicii tip
3PL către unul dintre principalii noștri
clienți, într-un depozit închiriat. Dar,

Dan Ananovici, executive director,
Vectra International:
„Următorul modul care va fi construit și în a cărui fază de proiectare ne aflăm
deja este cel al autobazei. Dorim ca până la sfârșitul anului viitor să fie gata,
pentru a ne putea reuni aici toate activitățile, pentru a ne putea interconecta
mai bine cu aceste servicii logistice. Un al treilea modul, planificat pentru
2022-2023, va fi un depozit cu temperatură controlată, care va avea și o zonă
de congelare. Ultimul modul de depozitare este preconizat peste 4-5 ani.”

deși aveam această experiență operațională, am dorit să cerem sfatul persoanelor avizate, astfel încât să pornim cu dreptul și să nu omitem vreun
element esențial, în ceea ce privește
proiectarea noului nostru centru logistic”, povestește Mona Naghi, customer
manager Vectra International.

După ce a fost construită tema de
proiectare, au urmat etapele de selecție a proiectantului și de licitație pentru
constructor. Construcția a demarat în
luna august 2020 și a fost finalizată
în iunie 2021. În prezent, sediul de la
Codlea dispune de 10.500 mp suprafață construită la parter, suprafața tota-
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Cele mai bune
servicii pentru clienți
„Ne-am dorit să consolidăm și să
extindem activitatea de logistică a
companiei noastre, atât în ceea ce
privește gama de servicii pe care o
putem furniza clienților noștri, cât și ca
volum în cifra totală de afaceri”, spune
Mona Naghi. „Pe lângă partea de depozitare, am privit centrul logistic și
ca pe un punct de sprijin și de dezvoltare pentru principala noastră activitate
din momentul de față, și anume transportul internațional. Centrul logistic ne
oferă posibilități de consolidare, de
cross-docking și de utilizare optimă a
flotei noastre.
Atunci când l-am gândit și
l-am construit, am avut în
vedere motto-ul companiei
noastre, și anume de a oferi
servicii de cea mai bună
calitate clienților noștri, la un
raport optim calitate-preț.
Atunci când discutăm despre calitate, sunt implicate întotdeauna costuri
și eforturi suplimentare din partea tuturor, dar nu am precupețit nimic și am
făcut tot ceea ce a fost necesar pentru
a obține produsul pe care ni l-am dorit.
Este filosofia managementului nostru
ca tot ceea ce facem să fie de calitate
și nu l-am gândit ca pe un element de
activ al companiei, din care doar să
realizăm niște venituri”.
Noua investiție va crește activitatea Vectra International, atât la nivel de
servicii logistice oferite, cât și la nivel
de transport. „Prin acest lucru, am
targetat dezvoltarea unui pachet complet de servicii, cu care să mergem către
clienții noștri, începând cu furnizarea

Mona
Naghi
și Dan
Ananovici

de materii prime, până la distribuția de
produse finite, inclusiv depozitarea
acestora”, subliniază Dan Ananovici,
executive director Vectra International.
Directorul executiv al companiei
precizează că există un număr important de clienți contractați pentru depozitare, dar și discuții avansate cu alții,
atât din industria automotive, cât și
din alte industrii. „Sunt unii clienți cu
care am lucrat, deja, pe zona de transport, care au salutat inițiativa noastră
de a dezvolta acest centru logistic și
au fost bucuroși să-și poată extinde
colaborarea cu noi și pe acest nivel.
Dar mai avem încă de lucru și mai
avem loc disponibil; tocmai de aceea,
am făcut o mobilare parțială a depozitului și am păstrat o generoasă zonă
de vrac, pentru a avea flexibilitatea
mulării pe specificul unui potențial nou
client”, precizează Dan Ananovici.
În afară de partea de depozitare,
Vectra International oferă, în cadrul
acestui centru logistic, și servicii de
etichetare, picking la nivel de palet
sau chiar de cutie, ambalări și reambalări de produse; paleta de servicii este
foarte extinsă și răspunde prezent la
orice cerere a clientului.
Tot din perspectiva serviciilor, pe
lângă partea de transport și depozitare
integrată, care ia o mare povară de
pe umerii departamentelor de logistică
ale clienților, Vectra International asigură inclusiv gestiunea și curățarea
ambalajelor, precum și caracteristicile
specifice și dotările unui centru logistic
modern.

Mona Naghi, customer manager,
Vectra International:
„Aș spune că suntem echilibrați și curajoși. Este o piață complicată, foarte
imprevizibilă, dar oferă și zone de dezvoltare cu mult potențial. Pe lângă
provocările tradiționale pe care le-am avut în acest domeniu, în ultimii ani
(creșterea costurilor pe partea de combustibil, taxe, RCA etc.), acum apar
unele noi, cum ar fi lipsa unor produse de pe piață sau termenele foarte
îndelungate pentru furnizarea acestora – camioane, semiremorci, lipsa de
stocuri. Aceasta ne determină să planificăm cu și mai mult timp înainte
investițiile, pentru a ne putea menține ritmul de creștere.”

Centrul va dispune inclusiv de
tehnologie RFID, care va face
procesele mult mai fluide și
mai rapide, și de un WMS cu
posibilitate de conectare la
diverse tipologii de ERP-uri
pe care le folosesc clienții.

LOGISTICĂ

lă construită fiind de 12.000 mp. Principala zonă dedicată depozitării este
situată la parter, cu o suprafață de
9.000 mp și o înălțime utilă de 10 m,
ceea ce permite stivuirea mărfurilor
în regim P+6, putând să acomodeze
aproximativ 17.000 de europaleți. Există, de asemenea, o zonă de 500
mp la mezanin, dedicată bunurilor de
mici dimensiuni și celor cu valoare
mare, aici fiind implementate măsuri
speciale de securitate.

Dezvoltarea este
cuvântul de ordine
„Din punctul de vedere al planurilor
de viitor, putem concentra toate intențiile Vectra Internațional într-un singur
cuvânt: dezvoltare”, spune Dan Ananovici. „Prima direcție de dezvoltare o
reprezintă creșterea activității pe care
o avem cu clienții actuali. Totodată,
vrem să mărim portofoliul de clienți.
Prin aceasta, vizăm și extinderea în
alte branșe de activitate, în afara celei
de automotive și de industrie”.
Al doilea pilon important îl reprezintă divizia de transport, care reprezintă core business-ul activității Vectra
International. În această direcție, la
fel ca în anii precedenți, compania are
în plan reînnoirea și mărirea flotei,
treptată și sustenabilă. Pentru anul
2021, planul de achiziție a inclus 22
de unități cap tractor-semiremorcă și
15 vanuri pentru divizia expres.
„A treia direcție de dezvoltare
vizează personalul Vectra International, sufletul companiei, acei 300 de
oameni minunați care pun în mișcare
acest angrenaj. În acest domeniu,
lucrăm la fidelizarea angajaților, dar
dorim să implementăm și tehnici noi
de training și îmbunătățire continuă.
Este o evoluție naturală și, în compania noastră, sentimentul de «familie»
este autentic, poate și datorită faptului
că personalul majoritar a construit
această companie de la început”, concluzionează directorul executiv Vectra
International.
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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#tbt2016 #logistica
RETRO

Avansăm în timp față de episoadele anterioare ale seriei Retro, până
în 2016, și remarcăm evenimentele importante derulate pe piața
de logistică autohtonă, la acea vreme.

• Dumagas Transport anunța implementarea procesului de transfer de afacere, pentru activitățile de logistică
și depozitare fără temperatură, din cadrul Mercury Logistic
Park (actualmente CTPark Bucharest West), către Van
Moer Logistics.

• Practicom – „cea mai mică multinațională“. Compania
bucureșteană specializată în distribuție și transport își accelera dezvoltarea, rămânând fidelă principiilor asumate
încă de la apariție – crearea de parteneriate, după cum
aflam dintr-un articol ZIUA CARGO. La acea vreme, Practicom deținea un parc de 203 vehicule, 393 de angajați, iar
cifra de afaceri a firmei pe anul 2015 se ridicase la 8,7 milioane de euro. Ținta anunțată a companiei era de a ajunge
la o flotă de 500 de vehicule, în 2018. Totodată, Sorin
Cerviș, unul dintre proprietarii companiei, anunța continuarea investițiilor în Germania.

• La început de an, era vremea bilanțurilor, iar FAN
Courier anunța că încheiase anul 2015 cu o cifră de afaceri
de peste 400 de milioane de lei și bugeta 8 milioane de
euro pentru investiții, în 2016.
• AIC Industrial & Logistic Development anunța intenția de
a dezvolta un spațiu de depozitare de clasă A, compus din
două depozite. Spațiul logistic urma să aibă pe o suprafață de
13.700 mp, pentru expansiunea operațiunilor Fashion Days.
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• Forumul ARILOG, desfășurat la începutul anului, s-a
axat asupra modificărilor Codului fiscal și a Normelor Metodologice aplicabile în 2016, în cadrul acestuia specialiștii
Deloitte România oferind explicații privind modul în care
schimbările se reflectă în activitatea companiilor.
• Conferința ARILOG din iunie 2016 a dezbătut probleme
ale pieței de logistică de la acea vreme, precum lipsa
personalului specializat, bine pregătit, prea puțini manageri
buni, training insuficient și presiune în creștere, cauzată
de absorbția de către Vest a șoferilor.

• P3 anunța construcția unui al treilea spațiu logistic nou
în P3 Bucharest. Era vorba de o clădire de 42.800 mp în
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total, fiind dezvoltată ca urmare a cererilor de expansiune
venite din partea clienților. Tot în 2016, P3 Logistic Parks
a câștigat premiul „Industrial Development of the Year” la
premiile Europa Property SEE Real Estate Awards Gala
& Forum 2016, pentru proiectul dezvoltat în parcul P3
Bucharest, pentru Carrefour România. La mijlocul anului,
compania anunța că a ajunsese la 300.000 mp construiți
în țara noastră.

pentru cel de-al treilea depozit propriu din România, cel
din Dragomirești (jud. Ilfov).
• CHEP, furnizor de soluții de reutilizare prin închiriere
a paleților, a fost desemnat câștigător al premiului Corporate
Responsibility and Sustainability Supplier Award 2015,
oferit de Coca-Cola Enterprises, pentru activitatea companiei în direcția dezvoltării de lanțuri logistice inovative și
sustenabile.

RETRO

Ana
Dumitrache

• În cadrul ELA Awards, „Proiectul anului” a fost desemnat „Stargate Junction – logistica la interfața dintre oameni
și roboți”, elaborat de către BLG și Engelbert Strauss.

• Aflat între două etape ale concursului „Echipamentul
Anului în România”, organizat de ZIUA CARGO, anul
2016 era destinat testării soluțiilor care pot crește nivelul
performanței în depozit, fără a mai fi obligatorie respectarea
criteriilor care definesc categoriile de concurs. Astfel, au
fost testate, de către membri ai platformei de jurizare, soluții
Doosan, STILL și Toyota Material Handling Romania.

• În aprilie 2016, CTP anunța demararea construcției
unui nou depozit de 30.000 mp în CTPark Bucharest West,
din care 15.000 mp fuseseră deja închiriați companiei de
logistică OTZ. Cu aproximativ 380.000 mp construiți în
România și circa 85.000 în dezvoltare, la nivelul anului
2016, CTPark își propunea să ajungă, în 2018, la 1.000.000
mp de depozit în România. La finalul anului, Ana Dumitrache era numită co-country head-ul companiei pentru
România.
• Kuehne + Nagel lansa un nou serviciu direct de
grupaj maritim, din Hong Kong, cu un timp de tranzit de
28 de zile port-to-port, din Hong Kong către România.
• FM Logistic a extins platforma logistică din PetreștiDâmbovița cu o nouă celulă, având o suprafață de 10.000
mp. În luna iulie 2016, evenimentul anual FM Logistic –
Customer Day – bifa ediția a IX-a, desfășurându-se la
Clubul Diplomaților din București și reunind peste 100 de
invitați. Spre final de an, cei de la FM au demarat lucrările

• Jungheinrich a preluat, începând cu ianuarie 2016,
operațiunile din țara noastră, prin înființarea propriei
companii. Jungheinrich România urma să asigure în zonă
activitățile de vânzare directă și serviciile post vânzare.
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• GEFCO, membră a Căilor Ferate RZD din Rusia, și
compania „Russian Export Center” făceau publică
semnarea unui acord de cooperare pentru a oferi
companiilor de export rusești și internaționale soluții globale
în ceea ce privește logistica.

• Elmas aniversa 20 de ani de parteneriat cu Linde
Material Handling, oferind un pachet complet de produse,
dar și servicii premium pentru echipamentele de depozit
Linde.
• Toyota Material Handling lansa pe piață trei serii noi
de stivuitoare electrice cu catarg retractabil: BT Reflex R,
E și O.

• Congresul TRANSLOG Connect 2016 se desfășura
pe final de an, în noiembrie, și prezenta o privire de
ansamblu asupra tendințelor majore și a elementelor de
impact în logistică, transport și al supply chain managementului de la acea vreme.

Jeroen
Fabry

• Jeroen Fabry, business unit manager pentru România
și Bulgaria la H.Essers, ne vorbea, într-un interviu, despre
planurile companiei: „Nu dorim să fim cei mai mari din
lume, ci de pe piețele de nișă.”
Laurențiu
Duică

• Wim Bosman România devenea Mainfreight
România.
• STILL MOTOSTIVUITOARE a anunțat schimbarea
denumirii în STILL Material Handling Romania.
„Echipamentele nu reprezintă un cost, ci o investiție!”
era concluzia pe care au evidențiat-o specialiștii în logistică
și reprezentanții furnizorilor de echipamente care au
participat la masa rotundă organizată de ZIUA CARGO,
la sfârșitul anului 2016.
Concluzia din 2016 este valabilă și astăzi. Unele lucruri
s-au schimbat, însă, între timp. Pentru că logistica și
transportul înseamnă mișcare...

• Laurențiu Duică se „transfera” de la P3 la Colliers
International, în vara acelui an.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Masa
rotundă
ZIUA
CARGO
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PASAGERI

Karsan e-ATA a
făcut prima stație,
la București

ȘTIRI

AUTOBUZE INTERZISE
PE LINIILE DE TRAMVAI, IARNA
Autobuzelor li s-a interzis să
circule pe calea proprie a
tramvaielor, în perioada
sezonului rece, în Capitală.
Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară pentru
Transport Public BucureștiIlfov (TPBI) a precizat: „Din
motive de siguranță, în
fiecare an, în anotimpul rece,
autobuzele care, în perioada
verii, au circulat pe liniile de
tramvai din București vor
reveni la traseul de pe
carosabil, începând cu
27 decembrie, și vor reveni
pe calea de rulare a
tramvaielor, din 27 martie. În
cazul în care condițiile meteo
se degradează înaintea

HYFLEET, AUTOCAR
PE HIDROGEN

FlixMobility, Freudenberg Fuel Cell
e-Power Systems și ZF
Friedrichshafen vor construi primul
autocar pentru distanțe lungi
alimentat cu hidrogen din Europa.
Proiectul de cercetare, denumit
HyFleet, presupune dezvoltarea
unui sistem de înaltă performanță
cu pile de combustibil, pentru a
înlocui complet motorul diesel și a
atinge neutralitatea emisiilor de
dioxid de carbon. Până acum,
nu s-a găsit o soluție practică,
în cazul flotelor de autocare
interurbane în serviciul regulat.
De aceea, FlixMobility își propune
să lanseze, în 2024, primul
autocar pentru distanțe lungi
alimentat cu hidrogen. ONG-ul
pentru climă atmosfair este
implicat în calitate de partener
asociat, iar un producător
european de autobuze se va
alătura proiectului, în viitor.
FlixMobility se așteaptă ca noile
vehicule verzi să reducă 100% din
emisii, ceea ce înseamnă 0 g de
CO2. Autocarele pe distanțe lungi
reprezintă, deja, unul dintre cele
mai ecologice mijloace de
transport disponibile. Compania
a lansat, deja, în iulie 2021,
autocare alimentate cu biogaz,
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acestei date, autobuzele vor
reveni la traseul de pe
carosabil mai devreme, din
dispoziția TPBI”. Operatorii
de transport vor trebui să-i
instruiască pe conducătorii
vehiculelor în legătură cu
această decizie și vor
informa călătorii, care nu vor
mai utiliza stațiile de tramvai
ca zonă de așteptare pentru
autobuze.

alături de autocare electrice,
în Franța și Germania, cât și un
autocar alimentat cu panouri
solare, în Țările de Jos. Acum,
compania își propune să facă încă
un pas înainte, în ceea ce privește
mobilitatea sustenabilă. În medie,
fiecare călătorie cu autocarul pe o
distanță de 400 km reduce cu
aproximativ 6,6 kg de emisii de
CO2 per pasager, prin înlocuirea
autoturismului personal cu
autocarul pe distanțe lungi. În timp
ce autocarele alimentate cu
hidrogen funcționează, deja, pe
rutele din interiorul orașelor,
soluțiile pentru cele cu hidrogen pe
distanțe lungi lipsesc, încă, din
cauza naturii extrem de solicitante
a operațiunilor. Astfel, autocarele
FlixBus parcurg anual aproximativ
200.000 de km, cu distanțe de
până la peste 1.000 km pe zi și,
de obicei, cu opriri scurte. În
funcție de numărul de șoferi pe
timpul unei călătorii, vehiculul
trebuie să facă o pauză legală
după 4,5 ore de condus,
echivalentul a aproximativ 450 km.
Din acest motiv, orice alternativă
de autocar diesel ar trebui să fie
capabilă să parcurgă cel puțin
500 de kilometri înainte de
realimentare.

TRASEELE DIN
BUCUREȘTI-ILFOV,
PE GOOGLE MAPS
Toate traseele de transport
public din regiunea BucureștiIlfov apar oficial pe Google

Maps. Sunt incluși cei patru
operatori de transport în comun
de suprafață (STB, STV,
Ecotrans STCM și Regio Serv),
Metrorex, dar și trenul direct
dintre Gara de Nord și
Aeroportul „Henri Coandă”.
Integrarea se desfășoară în
2 etape: prima, care a început
deja, presupune afișarea pe
hartă a tuturor traseelor din
regiunea București-Ilfov, cu
orarele programate. În cea de-a
doua etapă, sosirile în stații vor
fi afișate în timp real, în
aplicație, ajutându-i, astfel, pe
cei interesați să își planifice mai
exact călătoria. Până acum,
apărea pe hartă o parte dintre
trasee, însă datele nu erau
oficiale, iar posibilele modificări
nu erau transmise către Google.
De acum, de fiecare dată când
TPBI va dispune modificarea
unui traseu, aceste informații
vor fi trimise și către cei de la
Google, pentru actualizarea
hărții. Toate datele sunt
transmise de către TPBI
de pe serverele proprii.

LIBER LA VACANȚE, CU
CERTIFICATUL VERDE

Turiștii români care dețin
Certificatul verde COVID
„evadează” spre Italia, Marea
Britanie, Spania, Germania sau
Franța, unde restricțiile sunt
minime. Conform specialiștilor
Vola.ro, rezervările la biletele de
avion sunt tot mai dese pentru
vacanțe last-minute de tip
city-break. Tarifele la zboruri
sunt mai mici, față de rute
interne din România. Astfel,
pentru un bilet BucureștiMilano, românii plătesc circa
35 de euro, iar pentru Londra,
103 euro, în medie, în timp ce
pentru Dublin dau 64 de euro.
La polul opus, în topul celor mai
vândute rute în luna octombrie
se află Dubai, destinație pentru
care se plătește, în medie,
313 euro pe biletul de avion cu
plecare din București. Dintre
destinațiile europene, Barcelona
sau Lisabona sunt cele cu
tarifele de zboruri cele mai
piperate.
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Transportul electric de pasageri din România își accelerează
dezvoltarea. Astfel, compania BMC Truck & Bus a câștigat licitația
lansată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice
și Administrației (MDLPA) pentru achiziționarea a 70 de autobuze
electrice. Pe de altă parte, tramvaiele Bozankaya câștigă
din ce în ce mai mult teren.

V

ehiculele BMC vor opera în
transportul public de călători
din municipiile Iași, Târgu
Mureș, Tulcea și din județul Neamț.
MDLPA a atribuit ofertantului câștigător toate cele 4 loturi licitate și urmează
să fie încheiate contractele de furnizare. Astfel, pentru municipiul Iași,
BMC Truck & Bus va livra 24 de autobuze, 7 stații de încărcare rapidă și 24
de stații de încărcare lentă. Valoarea
contractului este de aproximativ 47,3
milioane de lei, fără TVA.
În municipiul Târgu Mureș, compania va livra 15 autobuze, 5 stații de
încărcare rapidă și 15 de încărcare
lentă (contract de circa 29,6 milioane
de lei, fără TVA), iar în municipiul Tulcea – 10 autobuze, 3 stații de încărcare rapidă și 10 de încărcare lentă
(contract de 19,7 milioane de lei, fără
TVA). Totodată, pentru județul Neamț,
vor fi 21 de autobuze, 7 stații de încărcare rapidă și 21 de încărcare lentă,
valoarea contractului fiind de aproximativ 41,4 milioane de lei, fără TVA.

Achiziție din fonduri
europene
Autobuzele, cu lungimea de circa
10 m, operabile în condiții de deal,
sunt achiziționate din fonduri alocate
prin Programul Operațional Regional
(POR) 2014-2020, Axa prioritară 4 –
„Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4e – „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate

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

Tramvaiul Bozankaya
comandat de
Timișoara, premiat
În ceea ce privește tramvaiele, Bozankaya Otomotiv a câștigat premiul
ERCI (European Railway Clusters
Initiative) la categoria „Best Large Enterprise”, pentru inovația bateriei tramvaiului comandat de Primăria Timișoara, vehicul care nu este un produs
de serie, ci unul unic, adaptat cerințelor și necesităților locale. Juriul a
apreciat economia investiției în electrificarea suspensiei catenare, precum
și cea în întreținerea infrastructurii și
a costurilor de service: „Cu aplicația
bateriei de mare voltaj integrată în sistemul de conducere al tramvaiului,
este facilitat condusul fără utilizarea
suspensiei catenare; datorită conceptului de baterie bazat pe interacțiunea
chimică litiu-ion, este posibil să conduci 63 de kilometri fără catenară, în
condiții de operare normală”. Cu o
lungime de 30 de metri și o capacitate
de 251 de persoane (48 pe scaune și
203 în picioare), tramvaiul produs de
Bozankaya pentru Timișoara are o efi-
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Noi contracte pentru
autobuze electrice
și tramvaie

ciență energetică crescută, fiind cu
2,5 tone mai ușor decât vehiculele din
clasa lui. Acesta respectă standardele
impuse de Uniunea Europeană, fiind
efectuate în total 57 de teste în laboratoare certificate, dar a trecut cu bine
și de probele desfășurate în țară, în
laboratoarele de încercări ale AFER
(Autoritatea Feroviară Română), care
au vizat, printre altele, teste de zgomot, de compatibilitate electromagnetică și de dinamică.

16 tramvaie la Iași,
în verificări finale
Și Primăria Municipiului Iași așteaptă să pună în circulație tramvaie
marca Bozankaya. Primul vehicul livrat
se află în ultimele încercări și verificări
in situ, desfășurate sub supravegherea unor echipe de experți din cadrul
organismelor notificate în Uniunea Europeană, care s-au deplasat la fața
locului pentru acest lucru. Bozankaya
va livra, la Iași, în cadrul unui proiect
finanțat majoritar din fonduri europene,
16 tramvaie. Între timp, Bozankaya
Otomotiv mai așteaptă rezultatele licitațiilor pentru alte 4 orașe din România:
Botoșani, Brăila, Galați și Ploiești.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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Transportul județean
de persoane, în colaps.
Ne pregătim pentru
o nouă înmormântare?
Printr-o mișcare surprinzătoare și fără nicio justificare la acel
moment, Guvernul României hotăra, în data de 14 mai 2020, faptul
că programele de transport județean de persoane își încetează
valabilitatea, la data de 31 decembrie 2021.

A

cest lucru se întâmpla în plină
pandemie, iar măsura era luată în contextul necesității limitării efectelor acesteia, în condițiile în
care, atunci, la fel ca și acum, toți cei
din domeniu știau că licențele de traseu sunt valabile până la 30 iunie
2023.

Dialogul surzilor
De la acel moment, a început un
dialog al surzilor, între operatorii de
transport, pe de o parte, autoritățile
centrale (Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul
Transporturilor) și consiliile județene,
pe de altă parte. Asociațiile și organizațiile patronale, precum și operatorii
de transport neafiliați, au încercat în
nenumărate rânduri, în cadrul dezbaterilor publice (acolo unde au fost organizate), sau prin materiale scrise,
transmise consiliilor județene, să atragă atenția asupra perioadei total nepotrivite pentru a organiza ședințe de
atribuire a contractelor de delegare
de gestiune. Toate răspunsurile primite
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au transmis semnalul că este imperios
necesar să se organizeze licitațiile, că
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a pasat întreaga
răspundere către consiliile județene
și că acestea din urmă nu au curajul
necesar să recunoască ceea ce orice
persoană cu minime cunoștințe poate
să vadă – faptul că organizarea unor
ședințe de atribuire, la acest moment,
aduce doar deservicii marii majorități
a celor direct implicați – pasageri, operatori de transport, autorități județene
și, într-un final, chiar și segmentului din
economie reprezentat de producătorii
de autobuze.
Rămâne, în continuare,
de neînțeles îndârjirea
cu care autoritățile încearcă
să transforme un serviciu
de transport comercial,
care funcționează în condiții
bune de zeci de ani,
fără implicarea în mod direct
a autorităților locale,
într-un serviciu public
de transport.

În ciuda tuturor semnalelor trase, în
mod constant, de operatorii de transport, direct sau prin intermediul tuturor
organizațiilor și asociațiilor patronale, autoritățile de la toate nivelurile nu au considerat necesar să acționeze în vreun fel
pentru reglementarea situației.

Licitații în urma unor
studii fără relevanță
Au apărut, în timp, câteva semnale
locale, de la unele consilii județene,
cum că s-ar fi pregătit pentru ședințele
de atribuire, dar nimic concret, până
în luna mai 2021, când Consiliul Județean Alba a deschis „balul” ședințelor
de atribuire a contractelor de delegare
a gestiunii serviciilor publice de transport persoane. După județul Alba, a urmat județul Sibiu și, apoi, Arad, Hunedoara, Brașov, Bistrița-Năsăud și
Giurgiu. Pe lângă acestea, mai sunt
câteva consilii județene care au aprobat documentațiile aferente organizării
ședințelor de atribuire și s-ar putea ca
și acestea să completeze lista de mai
sus. S-a lucrat de multe ori „la foc
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Daniel
Micu

milioane de lei, în condițiile în care,
în mare parte din timp, circulația persoanelor a fost interzisă și învățământul în vacanță.

Același parc învechit

Modul în care unele consilii
județene au înțeles să încheie,
în luna noiembrie 2021,
contracte de delegare de
gestiune a serviciilor de
transport județean de
persoane, cu operatorii de
transport deținători de licențe
de traseu, nu face altceva
decât să confirme haosul
existent la nivel decizional.
În ceea ce privește studiile de mobilitate, este evident că ele nu pot avea
nicio relevanță, în acest moment,
ținând cont de restricțiile de circulație
din ultimele 20 de luni, situație în care
ne întrebăm cum s-a ajuns la valori
estimate ale contractelor de sute de

Se va licita cu parcul auto
actual, în cea mai mare parte
cel cu care s-a licitat la
ultimele ședințe de atribuire,
iar populația va călători și în
următorii 5-7 ani cu
autovehicule care deja sunt
învechite.
Nu mai are sens să aducem în
discuție achiziția de autobuze și microbuze nepoluante, acestea rămânând
un deziderat al generațiilor viitoare.
Cel mai bine se observă această
situație dacă privim rezultatele de
până acum ale ședințelor de atribuire
deja organizate: ALBA – data limită
pentru depunerea ofertelor 24.05.2021
– 70 de loturi, din care 19 sunt încă
în evaluare, iar pentru 51 de loturi s-a
anulat procedura, din lipsă de ofertanți. SIBIU – data limită pentru depunerea ofertelor 24.08.2021 – 13 loturi,
din care 6 sunt încă în evaluare, iar
pentru 7 loturi s-a anulat procedura,
din lipsă de ofertanți. ARAD – data
limită pentru depunerea ofertelor
01.11.2021 – 21 de loturi, din care 7
sunt încă în evaluare, iar pentru 14
loturi s-a anulat procedura, din lipsă
de ofertanți. Rezultă foarte clar faptul
că, în cele 3 județe, operatorii de transport au licitat exclusiv traseele sau
grupele de trasee care pot fi rentabile,
toate celelalte rămânând total descoperite. Acest lucru nu este de mirare,
dacă ținem cont de faptul că, în proiectele de contract de delegare a gestiunii
serviciilor de transport județean public
de persoane, nu este stipulat nimic

Bugetele actuale ale
consiliilor județene nu au
capacitatea de a susține
programele de transport
public județean, nici în acest
moment și, cu siguranță, nici
pe viitor.
În același timp, niciun operator de
transport privat nu își poate permite,
într-o piață liberă, să susțină prin eforturi proprii traseele nerentabile, mai ales
în situația economică actuală și ținând
cont de prevederile contractuale, prevederi care dau o mulțime de drepturi autorității contractante și stabilesc o mulțime de obligații pentru transportator. Ce
se va întâmpla, în aceste situații? Se
vor schimba regulile în timpul jocului?
Nimic nu este imposibil.
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automat”, cu rapoarte și studii întocmite fără nicio bază reală, cu modele
de contract de delegare de gestiune
preluate din alte domenii, fără nicio
legătură cu transportul de persoane,
impresia generală lăsată fiind aceea
că se dorește doar obținerea unei acoperiri legale, organizarea ședințelor
de atribuire nefiind dorită de niciun
consiliu județean.
Documentațiile aprobate de consiliile județene conțin studii de oportunitate sau de mobilitate care nu au
nimic de a face cu perioada în care
ne aflăm. Orice studiu de oportunitate
întocmit în ultimele 20 de luni, dacă
ar fi fost întocmit cu bună credință, ar
fi trebuit să constate, fără echivoc,
faptul că nu este oportun să se transforme un serviciu de transport comercial, care funcționează cu minime implicații bugetare din partea autorităților
locale, într-un serviciu de transport
public, dar și, mai mult decât acest
fapt, că nu este oportun să se organizeze, în această perioadă, vreo ședință de atribuire a contractelor de delegare de gestiune.

Lipsa de predictibilitate în organizarea ședințelor de atribuire aduce cu
sine și implicații directe în calitatea
serviciilor prestate, dar, mai ales, în
siguranța acestor servicii. Este evident
că, în ultimii 2 ani, numărul autobuzelor și microbuzelor noi a scăzut dramatic, din cauza efectelor pandemiei,
iar, acum, transportul de persoane,
alături de HoReCa, este „oaia neagră”
a finanțatorilor, băncile și companiile
de leasing ferindu-se să finanțeze
achiziția, de către operatorii privați,
de parc auto nou. Dacă adăugăm la
aceste aspecte perioada de 6-9 luni
până la livrarea unor autovehicule noi,
ajungem la concluzia clară că în cele
30-60 zile, cât este perioada acordată
de consiliile județene pentru depunerea documentațiilor de participare,
este imposibil să se reușească înnoirea parcului auto. Rezultatul?

concret privind posibilitățile de acordare de compensații.

Prelungirea
– singura soluție
Soluția propusă de marea majoritate a operatorilor de transport? Prelungirea actualelor programe județene
de transport până la data de 30 iunie
2023, dată la care expiră și licențele
de traseu emise de către Autoritatea
Rutieră Română, cu invocarea prevederilor art. 5, paragraful (5) din Regulamentul (CE) 1370/2007. În același
timp, demararea în regim de urgență
a unor discuții între ministerele direct
implicate, autoritățile județene și
operatorii de transport, în vederea definirii clare a cadrului de desfășurare
a transportului public de persoane
(local, metropolitan, județean, interjudețean), reglementarea fiecărui tip de
transport, delimitarea transportului public de transportul în regim comercial,
cu respectarea și aplicarea întocmai
a prevederilor Regulamentului (CE)
1370/2007, stabilirea unor termene
clare pentru punerea în aplicare, astfel
încât să se asigure predictibilitatea
absolut necesară pentru ofertarea
unor servicii sigure și de calitate.
În caz contrar, putem să ne așteptăm ca, începând cu 1 ianuarie 2022,
mare parte a transportului județean să
dispară, cu implicații directe în oferta
de locuri de muncă, în posibilitatea
transportării unei părți importante a populației spre și de la locul de muncă,
în șansele elevilor de a ajunge la școlile și liceele unde învață, în posibilitatea deplasărilor în interes personal, pentru mare parte din populație. Pe scurt,
dispariția unui sector de activitate, care
va influența decisiv alte câteva sectoare.
Daniel MICU
consultant transporturi
dmcibinconsulting@gmail.com
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Karsan e-ATA
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a făcut prima stație,
la București
e-ATA, noul autobuz de 12 metri lungime, complet electric, produs
de Karsan, a pornit într-un turneu de popularizare în Europa,
iar Bucureștiul a fost primul oraș în care acesta a făcut oprire.

M

odelul este un new-entry în
portofoliul producătorului
turc, fiind lansat în septembrie. e-ATA 12 s-a aflat în probe, în
câteva orașe din România, precum
Timișoara, Brașov, Sibiu, Piatra Neamț
etc., lăsând o impresie plăcută și fiind
apreciat pentru performanțe și confort.

e-ATA,
electric „all the way”
Gama e-ATA a fost introdusă pe
piață pentru a suplini cererea, în con-

tinuă creștere, de autobuze verzi, necesare pentru reducerea poluării în
zonele urbane aglomerate. Putând fi
livrate în dimensiuni de 10, 12 și 18
metri lungime, vehiculele din seria
e-ATA reprezintă cele mai mari modele
de autobuze din gama de produse
electrice a Karsan. Se poate opta pentru unul dintre cele 7 tipuri de baterii,
de la 150 kWh la 600 kWh, acestea
putând asigura o autonomie de până
la 450 de kilometri, în condiții reale de
conducere. Capacitatea maximă a bateriei poate ajunge până la 300 kWh

Prin introducerea modelului e-ATA,
Karsan are, acum, posibilitatea să
ofere vehicule de transport public
100% electrice, de toate
dimensiunile, cu lungimi cuprinse
între 6 și 18 metri, și își propune să
devină pionierul transformării
electrice, în domeniul transportului
urban.

pentru autobuzul de 10 metri, 450 kWh
pentru cel de 12 metri și 600 kWh pentru varianta de 18 metri. Motoarele
electrice hub, dispuse în roțile mode-
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Autobuzele electrice Karsan sunt
produse la uzina Hasanaga din
orașul Bursa, din Turcia, aceasta
având o capacitate de producție de
aproape 20.000 de vehicule pe an,
operând într-un singur schimb.

În curând,
în România

lului e-ATA, asigură o putere maximă
de 250 kW, la modelele de 10 și 12
metri, ceea ce face ca e-ATA să poată
urca pantele fără a avea dificultăți.
Versiunea e-ATA de 12 metri are în
echipare un pachet de baterii puternice, care îi asigură o autonomie de
până la 450 km cu o singură încărcare, chiar și cu autobuzul plin cu pasageri, în condiții de oprire-pornire, pe o
rută reală și în condiții de vară, cu sistemul de aer condiționat pornit. Autobuzul este dotat cu o putere de încărcare de 150 kW, prin conexiune la
cablu, și se poate încărca, în funcție
de pachetul de baterii, într-un interval
de timp cuprins între 1 și 4 ore. În acest
fel, se asigură posibilitatea ca vehiculul să fie utilizat pe parcursul întregii zile, fără a mai fi nevoie de reîncărcare. În afară de opțiunea de încărcare
prin cablu, există și varianta de încărcare rapidă, ce se poate efectua fără
ca șoferul să coboare din vehicul, în
stații.

În timp ce e-Atak folosește baterii testate BMW i, vehiculul e-Jest este dotat
atât cu baterii BMW i, cât și cu un
motor electric folosit pentru fabricarea seriei respective de baterii. Autobuzele e-Jest și e-Atak beneficiază,
la rândul lor, de avantaje tehnologice
ce își pun amprenta asupra performanței designului, un cluster digital
complet standardizat, ecran tactil
multimedia de 10,1 inch, baterii BMW
și, chiar, volan din piele.
Concepute pentru a susține liniile
principale de transport urban, vehiculele din seria e-Jest se pot manevra
cu ușurință pe străzile înguste, datorită
dimensiunilor compacte. Un astfel de
autobuz se încarcă în 4 ore, cu un încărcător de tip AC home box de

Karsan a câștigat, în România, o
licitație în valoare de 35 de milioane
de euro, pentru transportul public din
Brașov și Timișoara, unde vor fi livrate
în total 56 de autobuze e-ATA de 18
metri lungime, acesta reprezentând
cel mai mare contract de export de
autobuze electrice din Turcia. Contractul a fost semnat în august, iar autobuzele vor fi livrate până anul viitor, primele 10 vehicule urmând să fie livrate
în România luna viitoare. Vehiculele
Karsan, care circulă de mai bine de trei
ani pe străzile din țara noastră, sunt
distribuite în România de către Anadolu Automobil Rom, lider în furnizarea
autobuzelor electrice. Cu un număr de
160 de unități livrate, dintre care 65
autobuze electrice Karsan, Anadolu
Automobil Rom, în baza contractelor
semnate deja, va mai livra, anul viitor,
încă 164 de unități, dintre care 111
produse de compania Karsan.
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22 kW, și poate parcurge o distanță
de 210 kilometri cu o singură încărcare. Podeaua joasă oferă acces ușor
în autobuz, iar călătorii se pot bucura
de o vedere panoramică a orașului, pe
tot parcursul călătoriei. e-Jest a fost
lider de piață în Europa, cu o cotă de
43% pe segmentul său, în 2020.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Karsan Electric
Evolution
Karsan a introdus primul autobuzul
electric autonom, e-Atak, produs în
serie, la începutul anului 2021. Compania anunță faptul că este singurul
producător din Europa care oferă o
gamă completă de autobuze electrice,
cu lungimi cuprinse între 6 și 18 m,
beneficiind de o experiență de milioane de kilometri în operare. Gama de
autobuze electrice Karsan este diferită, din mai multe puncte de vedere.
Cooperarea este primul dintre ele, primele autobuze electrice e-Jest și
e-Atak fiind dotate cu baterii BMW i.
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NOUL FORD RANGER

Simbioza
Ford-client
Mai exact, Next-Gen Ranger, pe numele de botez, așa cum este
strigat în casa Ford, este cea mai nouă generație a renumitei
utilitare. Lansarea oficială a avut loc la finalul lunii noiembrie,
în Marea Britanie, și se bucură, printre altele, de tehnologie
îmbunătățită și conectivitate inteligentă.

P

entru acest model de Ranger,
inginerii și designerii au conlucrat cu clienți din toată lumea,
încercând să realizeze un pick-up pe
care să te poți baza, versatil, indiferent
că este vorba de activități profesionale
sau personale, cu un exterior îndrăzneț
și funcțional și beneficiind de un interior
elegant, tehnologizat și primitor.

Design nou,
plus funcționalitate
extinsă
Liniile noului Ford Ranger provin din
portofoliul global de design al pick-upurilor Ford, cu o alură îndrăzneață, grilă
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mai mare și lumini de zi „C-Clamp”, cu
tehnologie cu halogen sau matrice LED.
Flancurile atletice ale Ranger și designul
exterior puternic încorporează un nou
oblon cu ștanțare RANGER și o gamă
de stopuri cu halogen sau LED. Mai mult,
Ranger oferă un nou sistem de gestionare a încărcăturii, proiectat cu separatoare, pentru a ține obiecte de diferite
dimensiuni – cum ar fi cherestea sau
cutii de scule. Pot fi create compartimente mai mici, pentru a depozita obiecte care, altfel, ar trebui să meargă
în cabină, folosind un sistem de pene cu
arc ultra-rezistente, care se prind în șinele
fixate pe fiecare parte a benei. Trapa
poate fi folosită și ca banc de lucru mobil,

cu o riglă integrată și buzunare de
prindere, pentru a măsura, prinde și tăia
materialele de construcție. Totodată,
mulțumită noii trepte laterale integrate,
accesul în zona de încărcare a benei a
devenit mai ușor. Un invertor montat la
bord oferă alimentarea benei cu 400 W
și o priză AC. Fantele turnate din căptușeala platformei permit montarea de
separatoare, pentru a personaliza bena,
depozitarea echipamentului și fixarea
acestuia.

Propulsie diesel
Noul Ford Ranger vine echipat cu
o gamă de motoare turbo diesel de 2.0
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Interior up-to-date
Cabina este complet reproiectată,
cu mai mult confort, tehnologie și funcționalitate, împreună cu mai multe materiale de calitate superioară, mai multe opțiuni de culori și mai mult spațiu
de depozitare. Panoul de instrumente
creează o senzație spațioasă și superioară a cabinei, în timp ce scaunele
din spate, pentru modelul cu cabină
dublă-plată, oferă mai mult spațiu
funcțional în spate. Echipa de proiectare a creat, de asemenea, spații de
depozitare inteligente și funcții utile
pentru proprietari. Nu există doar simple locuri de depozitare a telefonului,
ci acestea s-au transformat în zone de
încărcare wireless (acolo unde este
compatibil), existând un spațiu mare
în consola centrală doar pentru a depozita lucrurile. În plus, buzunarele
portierei sunt concepute pentru a
transporta mai mult, bordul lat ascunde un torpedo superior și există spații
de depozitare sub și în spatele scaunelor din spate.

smart Ranger
Inima experienței de conectare a
lui Ranger este ecranul tactil de 10,1
sau 12 inch, amplasat în consola centrală. Acesta completează panoul de
bord complet digital și se bucură de
cel mai nou sistem SYNC 4 de la Ford,
cu sistemele sale de comunicații, divertisment și informații activate vocal. În
plus, există un modem FordPass Connect încorporat din fabrică, care permite
conectivitate din mers, atunci când este
conectat cu aplicația FordPass, astfel
încât clienții să poată rămâne conectați
la nevoile lor. FordPass îmbunătățește
experiența de utilizare cu funcții precum
Pornirea de la distanță, Starea vehiculului și funcțiile de blocare și deblocare
a ușilor de la distanță, prin intermediul
unui dispozitiv mobil.
Cele mai multe dintre comenzile
tradiționale ale modurilor de conducere se regăsesc, acum, pe propriul
afișaj dedicat, pe ecranul SYNC. Prin
apăsarea unui singur buton, se poate
accesa ecranul dedicat Ranger pentru
toate modurile off-road și de conducere, unde se poate monitoriza transmisia, unghiul de virare, unghiurile de
înclinare și răsturnare a vehiculului,
precum și alte comenzi.
În plus, display-ul este conectat la
o cameră de 360°, pentru a ușura parcarea în spațiile urbane înguste sau
pentru a ajuta la gestionarea terenurilor deosebit de dificile. Noul sistem de
iluminare a zonei exterioare se poate

controla prin intermediul ecranului tactil
sau al aplicației FordPass, ceea ce
înseamnă că șoferul nu trebuie să
lucreze, să campeze sau să facă altceva în întuneric. Tehnologia Ranger
va fi, de asemenea, pregătită pentru viitor, pentru a accepta actualizările wireless ale software-ului prin intermediul
Ford Power-Up datorită modemului
FordPass Connect încorporat.

Se apropie...
Noua generație Ranger va fi disponibilă pentru comandă în Europa la sfârșitul anului 2022. Livrările către clienți
se vor face la începutul lui 2023. Actualul Ranger este liderul european al
segmentului de pick-up și a stabilit, recent, un nou record de vânzări, în luna
septembrie, pentru anul 2021 cumulat,
de 45.539 de unități, cu o cotă de piață
de 39,9%, conform oficialilor Ford.
În România, Ford Ranger este lider
al segmentului pick-up pentru al șaselea
an consecutiv, cu o cota de segment
de 39,5% conform datelor disponibile
pentru perioada ianuarie-octombrie
2021, oferite de producător. 72% din
vânzările Ranger din România sunt înregistrate pe seriile superioare ale modelului, respectiv Limited, Wildtrak, MS-RT
și Raptor. Versiunea Ford Performance
Ranger Raptor reprezintă aproximativ
30% din total vânzări, în 2021.

AUTOBUZE ȘI SERVICII

litri, cu un consum redus de carburant,
în configurații Mono și Bi-Turbo, și un
motor nou puternic V6 turbo-diesel de
3.0 litri. Transmisia poate fi una manuală, în 6 trepte, sau automată, în 10
trepte. Vehiculul este construit pentru
a aborda orice teren, cu până la șase
moduri de condus disponibile – o funcție care era oferită anterior doar pe
versiunea Ranger Raptor.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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VOLKSWAGEN MULTIVAN

Plug-in hybrid,
cu motive tradiționale
Noul Multivan este un vehicul multifuncțional,
care poate fi adaptat la nenumărate concepte de mobilitate.
Exteriorul și interiorul au fost complet redefinite,
dar fără a întrerupe tradiția.

P

este douăzeci de sisteme de
asistență fac ca noul Multivan
să fie și mai sigur. O dovadă
a prezenței inovației moderne este conectivitatea superioară și integrarea
Amazon Alexa. Există, de asemenea,
alte elemente de efect, de la noul acoperiș panoramic, din sticlă, la prima
unitate plug-in hybrid, care generează
un concept interior complet nou.

presivă și designul carismatic. Toate
acestea însumate fac ca acest Multivan să fie cel mai progresiv Bulli al tuturor timpurilor.

Exteriorul
plin de carismă
Designul, clar atemporal, reinterpretează ideea tradițională. Vopseaua

clasică, în două tonuri, este subliniată
în noul Multivan de o bandă cromată
elegantă, care trece, în mijloc, de la
faruri spre spate. Designul elegant de
iluminare, cu farurile cu matrice LED
IQ.Light, este completat, la exterior,
de luminile spate LED standard și de
proiecția oglinzilor laterale, asta pentru
că noul Multivan vă întâmpină și proiectează silueta mașinii pe podea,

Cel mai progresiv
Bulli
Generația nouă de Multivan reprezintă începutul unei noi ere, oferind
un concept de vehicul complet nou,
creat pentru nenumărate scenarii de
mobilitate. Deși a fost reproiectat de
la primul până la ultimul milimetru, vehiculul își păstrează ADN-ul legendarilor săi predecesori. Vehiculul combină
standardele auto premium cu calități
tradiționale, impresionând prin nivelul
său ridicat de siguranță, dinamica ex-
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când intrați. Tema designului exterior
este completată de o selecție largă
de culori și jante elegante, din care
se remarcă modelul de 19 inch.

Interior spațios
și funcțional
Volkswagen a anunțat că, de acum,
vor exista doar scaune individuale.
Bancheta ce ocupa toată lățimea din
rândul trei nu mai există. În același timp,
scaunele din rândurile doi și trei au
devenit mult mai ușoare. Acum, pot fi
deplasate foarte rapid și, chiar, montate/demontate cu mare ușurință.
Volkswagen Vehicule Comerciale a
dezvoltat, de asemenea, și sistemul de
șine. Acum, este un sistem continuu, din
spate până în rândul doi de scaune,
astfel încât rearanjarea acestora este,
acum, mai facilă. Este posibilă, de
asemenea, și aranjarea scaunelor spate
în stilul tipic Multivan, față în față. Și
mesei din spate i-a fost crescut nivelul
de funcționalitate datorită noului sistem
de șine, putând fi acum fixată în orice
poziție. Pentru pasionații de view este
disponibil, opțional, un plafon panoramic
din sticlă, din două părți. Un strat de
acoperire „LowE” (sticlă cu nivel redus
de emisivitate/care reflectă căldura) de
pe geamul laminat securizat reduce
radiația termică cu 44%.

Bulli-ul modern vine cu o varietate
de unități de propulsie. Pentru că, pe
lângă transmisia automată Shift by Wire
standard, vehiculul este, acum, disponibil și cu o unitate plug-in hibrid, oferind
o experiență de conducere complet
nouă. Cu noul Multivan eHybrid, puteți
conduce prin oraș în modul complet
electric, fără emisii de CO2 și aproape
silențios. Datorită bateriei litiu-ion de 13
kWh (capacitate brută), gama a fost
concepută în așa fel încât să poată fi
acoperite distanțele zilnice medii, în
modul exclusiv electric. Consumul de
putere pe modul electric este de 1717,1 kWh. Puterea totală a sistemului
eHybrid, alcătuit din motorul TSI și cel
electric, este de 160 kW, echivalentul
a 218 CP. În ceea ce privește reîncărcarea, aceasta se poate face acasă,
folosind încărcătorul propriu, de tip
MOON.

Dinamism pe plus
Constructorul subliniază faptul că
această generație oferă o manevrabilitate îmbunătățită, cu un confort dinamic de conducere asemenea autoturismelor. Se poate opta pentru modelul
de bază (4,98 m) sau o versiune extinsă (5,18 m), ambele cu o înălțime
mai mică a vehiculului, de aproximativ
1,90 m, dar cu înălțimea interioară neschimbată. Cu acoperișul panoramic
din sticlă, nu numai senzația de spațiu
este mai mare în noul Multivan, ci și
înălțimea reală interioară. Volumul
maxim al compartimentului de încărcare variază de la 469 la 4.053 litri,
în funcție de modelul ales și de modul
în care dispuse scaunele. Deși dimen-

Variante de echipare
și prețuri
Mașina este disponibilă, deja, pe
piața din România, în trei variante
de echipare: Multivan, Life și Style.
Prețurile de pornire, cu TVA, sunt de
41.500, respectiv 43.400 și 53.500 de
euro.

siunile exterioare sunt puțin reduse,
interiorul a câștigat în lățime. În acest
fel, noul Multivan își arată și punctele
forte, în centrul orașului și, în combinație cu numeroasele sisteme de asistență a șoferului, poate fi manevrat cu
ușurință prin aglomerația urbană.

Smart Home,
în Multivan
Pentru cei ce doresc să-și facă
lista de cumpărături sau să controleze
temperatura din propria casă inteligentă, în timp ce se află în trafic, Alexa
de la Amazon este asistentul vocal digital de la bord. Cu încărcarea inductivă pentru telefonul smartphone, acces la internet și numeroase interfețe
USB-C, în cabina șoferului și în habitaclu, sunteți conectați, în permanență.
Digital Cockpit-ul cu afișaj color de
10,25 inch, afișajul head-up, recunoașterea standard a semnelor de
circulație și sistemul de infotainment
cu afișajul color standard, de 10 inch,
combinate cu sistemul de sunet premium de la Harman Kardon, cu 14 difuzoare de înaltă performanță, duc
funcționalitatea și entertainmentul la
un nou nivel, pentru acest segment.

AUTOBUZE ȘI SERVICII

Noi experiențe
de conducere

Siguranță
îmbunătățită
Noile faruri LED IQ.Light-Matrix,
cu control al fazei lungi și lumini de
viraj, iluminează drumul mult mai bine,
acționând pe bază de previziune. În
plus, există, la bord, peste 20 de sisteme de asistență și siguranță. În legătură cu controlul automat al distanței, ACC, Car2X este standard, ceea
ce permite interacțiunea cu alte vehicule în rețea, pentru a avertiza din
timp asupra posibilelor pericole. „Area
View” la 360°, un sistem de camere
care poate oferi o vedere reală completă, este o premieră, în noul Multivan. Prezența acestui element crește,
de asemenea, siguranța manevrelor
la parcare.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Metroul
bucureștean

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

D

upă ce în numărul anterior al
revistei am amintit cum a luat
naștere ideea realizării unui
sistem de transport subteran în Capitală și care erau metodele de construcție, acum continuăm, de la momentul începerii săpăturilor.
Pentru a construi, efectiv, tunelurile, au fost folosite unele metode tehnice în premieră pentru România.
Amintim aici înghețarea experimentală
a terenului, pentru realizarea galeriilor
în zonele cu sol nisipos (însă această
soluție nu a fost generalizată, din cauza problemelor tehnice întâmpinate)
și subtraversarea, din 1985, a Dâmboviței, prin devierea râului în zona Piața
Unirii, fapt realizat cu ajutorul a trei
conducte (cu un diametru de 1,6 m
fiecare).
Totodată, efectuarea lucrărilor a
fost afectată de comenzile politice și
schimbările de opinie ale conducerii
statului. O situație aparte a fost cea
a stației Piața Romană, care a fost
anulată după începerea lucrărilor de
construcție. Adevăratele motive pentru
care acest lucru s-a întâmplat variază
în funcție de sursă, însă a rămas cunoscută justificarea Elenei Ceaușescu:
„studenții să meargă pe jos”. Ulterior,
cei responsabili de realizarea efectivă
a construcției au revenit, aparent tacit,
asupra deciziei și stația a fost deschisă
în 1988.

Arhitectura
magistralelor
Metroul din București a fost proiectat diferit față de celelalte rețele de
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metrou din Europa de Est. Stațiile de
pe liniile inițiale (M1) erau moderne
pentru acele vremuri, cu un aspect
simplu, fără mozaicuri și alte elemente
suplimentare de decor. Scopul principal a stațiilor era o viteză de tranzit
ridicată și încadrarea în linia arhitecturală modernă. În al doilea rând, toate
trenurile au fost fabricate în România,
nefiind făcute după modelul sovietic,
folosit în celelalte state ale blocului
estic. Fiecare stație avea o temă de
culoare proprie (printre altele: alb-gri
– Piața Unirii 2, Universitate, Politehnica, Armata Poporului; albastru deschis – Obor și Gara de Nord; portocaliu – Tineretului, Timpuri Noi etc.) și
un design diferit.
Stațiile mari, ce asigură legătura
între magistrale, poartă nume diferite
(de exemplu Victoriei 1 și Victoriei 2).
Deși pe harta oficială a rețelei, ele
apar ca două stații diferite, cu o legătură între ele, în fapt este vorba de o
singură stație cu peroane aflate la
niveluri diferite. Excepția o reprezintă
stațiile Gara de Nord 1 și Gara de
Nord 2, acestea fiind două stații distincte. Pentru a trece dintr-una în cealaltă, călătorii trebuie să iasă și să plătească o altă călătorie, motiv pentru
care stația Basarab este folosită pentru a face legătura între magistralele
M1 și M4.

Darea în folosință
Deschiderea oficială a metroului,
pentru călători, a fost pe 16 noiembrie
1979, pe magistrala M1, între Semănătoarea și Timpuri Noi, iar inaugura-

rea oficială a avut loc o lună mai târziu,
pe 19 decembrie 1979. Din noiembrie
și până în decembrie, când s-a tăiat
oficial panglica, metroul a funcționat
cu călători, fiind singurul metrou care,
în perioada de probe, a operat cu călători. Lungimea liniei era de 8,63 km
și număra 6 stații. După această primă
configurație, au fost deschise, în ordine, următoarele segmente:
• 28 decembrie 1981: M1 Timpuri
Noi-Republica; 10,1 km, 6 stații
• 19 august 1983: M1 (în prezent
M3) linia Eroilor-Industriilor; 8,63 km,
4 stații (Gorjului fiind deschisă ulterior)
• 22 decembrie 1984: M1 Semănătoarea-Crângași; 0,97 km, 1 stație
• 24 ianuarie 1986: M2 Piața Unirii
2-Depoul IMGB; 9,96 km, 6 stații
(Tineretului și Constantin Brâncoveanu au fost deschise ulterior)
• 6 aprilie 1986: M2 Tineretului;
0,0 km, 1 stație
• 24 octombrie 1987: M2 Piața
Unirii 2-Pipera; 8,72 km, 5 stații (Piața
Romană deschisă ulterior)
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tralei M2, cu un nou depou. Noua linie
a legat Piața Unirii cu partea meridională a orașului, având capătul la stația
Depou IMGB, unde metroul iese la suprafață, fapt nemaiîntâlnit pe toată lungimea traseului. La 24 octombrie 1987,
metroul de pe M2 a fost prelungit până
la Pipera, magistrala căpătând forma
actuală. Tot în ‘87, pe 24 decembrie,
a fost deschisă și prelungirea magistralei M1 de la Crângași până la Gara
de Nord. Pe 17 august 1989, linia M1
a fost extinsă din nou, capătul fiind stația Dristor 2. Aceasta a reprezentat ultima investiție în rețeaua de transport
subteran a regimului comunist.

Rețeaua și ramele
Întreaga rețea comercială este
subterană, cu excepția unei porțiuni
foarte scurte între stațiile denumite
actual Dimitrie Leonida și Berceni, la
unul din capetele magistralei M2. Re-

țeaua de contact este de 750V CC
(intervalul admis fiind 600-950 V), alimentarea făcându-se prin a treia șină
(în trafic) sau prin pantografe (în depouri). Viteza maximă este de 80
km/h, pe șine cu ecartament de 1.432
mm și o rază minimă a curbelor de
100 m. Peroanele stațiilor au o lungime de 120 m și o înălțime de 1,1 m.
Ramele IVA Astra (Întreprinderea
de Vagoane Arad, actualmente Astra
Arad) erau rame de concepție românească, fiind livrate între 1978 și 1989.
În total au fost produse 252 de rame,
adică 504 vagoane. Ele au fost proiectate inițial pentru a funcționa doar câte
o ramă, însă au funcționat și grupate
în trenuri de câte 2 sau 3 rame (4,
respectiv 6 vagoane). (Va urma)
sursa: wikipedia.com,
tramclub.org
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Descoperiri arheologice legate de edificarea
rețelei

• 24 decembrie 1987: M1 Crângași-Gara de Nord 1; 2,83 km, 1 stație
(Basarab deschisă ulterior)
• 28 noiembrie 1988: M2 Piața Romană; 0,0 km, 1 stație
• 5 decembrie 1988: M2 Constantin Brâncoveanu; 0,0 km, 1 stație
• 17 august 1989: M3 (în prezent
M1) Gara de Nord 1-Dristor 2; 7,8 km,
6 stații.
Magistrala cunoscută acum ca M3
a fost, de fapt, cea de-a doua construită. Segmentul de linie dintre Eroilor și
Industriilor a fost deschis pe 19 august
1983, funcționând ca o ramificație a
magistralei M1. Anul următor, a fost
deschisă legătura dintre Semănătoarea și Crângași iar, pe 24 ianuarie, a
fost dat în uz primul tronson al magis-

Datorită caracterului subteran al rețelei, construcția metroului a fost însoțită
permanent de descoperiri arheologice, variind de la oase de bizon, la beciuri și
canalizări din secolele XVIII-XIX. În primul tronson construit (parte din M1), în
sectorul Palatului de Justiție, descoperirile semnificative includ o canalizare din
olane de lut, datând de la începutul secolului al XIX-lea, farfurii serigrafiate
datate (aprox.) în secolele XV-XVI, dar și oase de bizon din paleolitic. În dreptul
bisericii Domnița Bălașa, au fost identificați stâlpi de stejar ce făceau parte din
parapetul ridicat pe malul drept al Dâmboviței, iar la nord de biserică au fost
găsite urme ale unui pod ce traversa râul, sub actuala Cale a Rahovei. Și lângă
Hanul lui Manuc au fost identificate, la 0,9 m adâncime față de nivelul solului
din 1981, urme ale parapetului Dâmboviței înainte de regularizare, precum și
fragmente ceramice din secolele XVII-XIX.
Traseul liniei M2 trece prin partea centrală a orașului medieval, săpăturile din
această zonă scoțând la iveală vestigii ale infrastructurilor medievale și
moderne ale orașului. În zona magazinului Cocor, a fost identificată o porțiune
din Calea Moșilor, conținând ziduri, pavimente, conducte de canalizare etc.
Investigațiile arheologice au indicat construcții dispuse una lângă alta, formând
un front închis, cu parcele înguste, indicau o zonă comercială, diferită de restul
orașului. Casele aveau pivnițe aflate la 2,5-4,5 m adâncime, cu urme de
pardoseli de lemn sau piatră. La Piața Universității, construcția metroului a
completat datele arheologice existente, deja, din săpături anterioare. În afara
orașului medieval, în dreptul cinematografului Patria, au fost descoperite, în
perioada 6-10 august 1986, două pivnițe mari, din secolul XVIII-XIX. Încăperile
aveau 14×8×4 m, erau construite din cărămidă și aveau câte 3 coloane centrale
și pardoseală din lemn. Ele au fost atribuite clădirii Poștei Domnești, ce apare
pe planurile Bucureștiului din 1852 și 1871.
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ÎNTREBAREA LUNII

Spune-ți părerea!

Despre 2021!
Cel de-al doilea an al pandemiei s-a încheiat.
Cum arată 2021, față de 2020?
1. La finalul anului, cifrele arată o scădere importantă.
2. Consemnăm o reducere ușoară a activității.
3. În final, am reușit să menținem volumul activității la nivelul anului
trecut.
4. Am înregistrat o ușoară creștere.
5. Am înregistrat o creștere importantă.

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

Problema AdBlue nu poate
trece neobservată
„P
roblema AdBlue” generează, deja, dificultăți importante în activitatea companiilor de transport.
Dintre respondenții la întrebarea lunii noiembrie,
nici măcar unul nu a considerat această criză ca fiind doar
una de moment, care va fi depășită repede. 70% dintre res-
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pondenți au afirmat că aprovizionarea cu AdBlue reprezintă
o problemă, generând un impact semnificativ asupra costurilor, și ar trebui ca autoritățile să intervină. Restul de 30% se
confruntă cu dificultăți în aprovizionarea cu AdBlue, dar consideră că impactul nu este unul îngrijorător, în acest moment.
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