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lat, cu Bogdan, și am ajuns la concluzia că, practic, la o cursă de peste 2.000
de km, sunt patru ore care îi lipsesc
pentru a se încadra în normele legale.
Noul dispozitiv rezolvă problema... oare
merită? Doar pentru patru ore!
Bogdan îmi este prieten. Este un
transportator pur-sânge și un om deosebit. Încearcă, în permanență, să îmbine principiile unei afaceri sănătoase și
moderne, cu preceptele morale și tradiția națională. Crede în valoarea românilor și nu suportă când alte naționalități ne „privesc de sus”. Este un „român
adevărat”, așa cum îi place să spună.
Am vrut să îi spun că discreția furnizorului de aparate de manipulare a
tahografului nu reprezintă o garanție că
nu va fi depistat, că noile softuri pe care
inspectorii sunt pe care să le introducă
depistează asemenea fraudări, indiferent de ce arată cartela sau tahograful
mașinii, că noua generație de tahografe
inteligente va transmite datele către un
server și, astfel, fraudarea va deveni și
mai complicată... Sau că a da șoferilor
o jucărie pe care și-au dorit-o atât de
mult (posibilitatea de a sfida controlul)
nu reprezintă o garanție că, la plecare,
nu vor urma plângerile către organele
de control la adresa companiei...
Transportul se aseamănă mult cu
sportul de performanță, iar succesul
vine în urma pregătirii intense și a
eforturilor permanente. Cred că Bogdan va renunța la dispozitiv, însă nu
din teamă că va fi depistat...
Pentru mine, indiferent ce va decide, el este un campion, ca toți transportatorii de succes din România. Mă
întreb, însă, dacă merită să pui în pericol povestea succesului pentru atât
de puțin. Istoria are tendința să judece
aspru, să se concentreze pe aspectele
„din umbră”, să uite munca și reușitele
fantastice și să vorbească pe larg doar
despre „dopaj”!

EDITORIAL

Organizator

ance Armstrong...! Un mare
campion, un erou al sportului...
și nu numai, pentru timpurile
noastre. Lance Armstrong este unul dintre marii sportivi ai tuturor timpurilor, un
„gladiator complet” – campion mondial
la ciclism, de șapte ori consecutiv
câștigător al Turului Franței. A dominat
ciclismul ani la rând, prin rezultate, atitudine, forță, rezistență... Ciclismul, în
sine, a prosperat. Sub „domnia” autoritară a lui Lance Armstrong, sumele investite în acest sport au crescut semnificativ, tot mai mulți sponsori au fost
atrași, iar interesul, în general, pentru
ciclism a cunoscut o fantastică ascensiune. Lumea s-a urcat pe bicicletă inspirată de noul idol... Însă asta nu este tot.
Lance Armstrong s-a îmbolnăvit de
cancer... A abordat boala cu aceeași
atitudine de luptător și a învins-o. Apoi
s-a întors la sportul care l-a consacrat...
Lance Armstrong a fost deposedat
de toate trofeele câștigate, pentru că s-a
dovedit că a utilizat substanțe și metode
interzise sportivilor de performanță! Mulți
o făceau, pe vremea aceea...
Este trecut de ora prânzului, într-una
dintre parcările aglomerate din Vestul
țării. Bogdan a lăsat capul tractor așa
cum a fost înțelegerea – ușa descuiată,
cheile în contact, banii în torpedo... Este
un camion nou, EURO 6, și i s-a promis
că totul va funcționa perfect...
Peste trei ore, s-a întors în parcare
– camionul este în același loc, cheile
în contact și, în torpedo, în locul celor
1.600 de euro, o telecomandă și
instrucțiunile de utilizare.
Bogdan este transportator de
peste 20 de ani. Firma lui se dezvoltă
frumos și, uneori, când avem timp,
purtăm discuții filosofice… Mi-a spus
că aceasta a fost cea mai bună investiție făcută vreodată. Totul s-a desfășurat cu o discreție totală, nu există
urme că s-ar fi umblat la mașină, trece
inclusiv la verificările în service ale tahografului, iar șoferii au scăpat definitiv
de stresul controlului. Practic, când
sunt opriți, șoferii trebuie doar să apese butonul telecomenzii, iar datele din
tahograf și de pe cartelă arată ca și
cum autovehiculul ar fi fost pornit cu
câteva minute în urmă. Tehnologia
este fantastică, adio magnet!
Bogdan nu este mândru de „fentarea” regulilor, însă nu are ce face... Este
vorba, în special, despre un client care
impune, pentru o anumită cursă, un
interval strict în care trebuie să se desfășoare, însă nu este dispus să
plătească pentru doi șoferi. Am calcu-

Radu BORCESCU

Împreună mișcăm lucrurile!

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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„Când știi cât valorezi,
nu te opri până nu obții
ce ți se cuvine.”
Pierre Corneille

ȘTIRI

PATRU FIRME DE ASIGURĂRI, CONTROLATE
DE ASF PE TEMA RCA
Autoritatea de Supraveghere
Financiară (ASF) a aprobat
declanșarea unor controale, în
regim de urgență, pe tema
RCA, la societățile de
asigurare Asirom, Generali,
Groupama și Uniqa. „Având în
vedere informațiile vehiculate
în spațiul public, conform
cărora nu toate societățile de
asigurare oferă cotații pentru
polițele RCA pe durata de o
lună, Autoritatea de
Supraveghere Financiară a
aprobat declanșarea unor
controale, în regim de
urgență, pe această temă, la
societățile: Asirom, Generali,
Groupama și Uniqa.

FUZIUNE ASTRA RAIL GREENBRIER

Astra Rail Management GmbH și
Greenbrier Companies, Inc. au
fuzionat, la începutul lunii iunie,
după ce au primit toate aprobările
solicitate de autoritățile europene
antitrust relevante, pentru nouînființata Greenbrier-Astra Rail.
Tranzacția combină operațiunile
Greenbrier Europe cu cele ale Astra
Rail, pentru a crea o activitate
europeană complexă de producție,
inginerie și reparație a vagoanelor
de marfă. Activitatea principală a
companiei se va desfășura în
Polonia și România, iar sediul
acesteia va fi stabilit în Olanda.
Greenbrier-Astra Rail va avea
aproape 4.000 de angajați și 6
unități de producție, în Europa.
Acordul dintre cele două companii a
fost încheiat în octombrie 2016.
Greenbrier-Astra Rail va fi controlată
de Greenbrier, cu o cotă de
aproximativ 75%. Compania
combinată va fi formată din
operațiunile europene ale
Greenbrier cu sediul în Swidnica,
Polonia, și Astra Rail, cu sedii în
Germania și în Arad, România.
Fuziunea oferă oportunitatea de
creștere inclusiv pe piețele de
vagoane în țările Consiliului de
Cooperare al Golfului (GCC) și în
Eurasia. Potrivit acordului, ca plată
parțială pentru cota sa majoritară,
Greenbrier va achita Astra Rail o
sumă totală de 60 de milioane de

Rezultatele vor fi făcute
publice după finalizarea
acțiunilor de control.
Principalele obiective ale ASF
sunt protecția consumatorilor
și asigurarea stabilității,
transparenței și bunei
funcționări a piețelor
financiare non-bancare”, se
arată comunicatul ASF.

urgentă a guvernului francez, pentru
a se asigura că zona este
supravegheată în mod adecvat și
pentru a proteja șoferii care
transportă mărfuri, astfel încât
comerțul să poată continua, liber,
între Franța și Marea Britanie.”, a
afirmat Pauline Bastidon, șeful
politicii europene la ALS. Între timp,
FTA își îndeamnă membrii să
acorde o atenție deosebită, atunci
când se deplasează mărfuri spre și
dinspre zonele portuare, și să fie
extrem de vigilenți pe drumurile de
acces spre Calais.

COCA
CONSTANTINESCU,
ÎNCĂ 6 ANI LA ASF

euro (50% la încheierea acordului și,
restul, la 12 luni după semnarea lui).

ATACURI LA CALAIS

Noile atacuri asupra camioanelor și
șoferilor din zona Calais pun pe jar
autoritățile, de teama sosirii
unui nou val de migranți, în această
vară. Asociația britanică pentru
transportul de mărfuri (FTA) a cerut
guvernului britanic și autorităților
franceze să ofere o protecție mai
bună șoferilor de camioane care
trec prin zona Calais, ca urmare a
recentelor atacuri violente.
Incidentele care implică migranții
care încearcă să oprească și să
urce la bordul camioanelor ce se
îndreaptă către port au scăzut
semnificativ, de la închiderea așanumitei tabere „Jungle”, în
octombrie, anul trecut. Cu toate
acestea, rapoartele locale din Franța
au sugerat că aproximativ 700 de
imigranți s-au întors, acum, în zonă.
La finalul lunii mai, șoferii au
declarat că au apărut containerele la
intrarea în portul Calais, iar
vehiculele au fost atacate cu pietre
și bucăți de lemn, deoarece
migranții au încercat să oprească
camioanele cu gândul de a ajunge
spre port. „Guvernul francez și cel
britanic trebuie să colaboreze,
pentru a rezolva problema
migranților de la Calais, atât pentru
siguranța șoferilor noștri, cât și
pentru migranții care s-au întors în
zonă. Este nevoie de o acțiune

Cornel Coca
Constantinescu

Cornel Coca Constantinescu a fost
reconfirmat de plenul Parlamentului
în funcția de prim-vicepreședinte al
Consiliului Autorității de
Supraveghere Financiară (ASF).
Deputații și senatorii au decis, cu
307 voturi „pentru” și 10 „împotrivă”,
ca acesta să ocupe încă un mandat
de 6 ani ca vicepreședinte, membru
executiv, pentru sectorul
asigurărilor-reasigurărilor al
Consiliului ASF. Parlamentul a
amânat numirea unui nou
președinte al ASF, după ce l-a
revocat pe Mișu Negrițoiu.
Constantinescu are o experiență de
peste 25 de ani în domeniul piețelor
financiare: a ocupat, printre altele,
pozițiile de vicepreședinte al
Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor (2011 - 2013),
președinte și director general al
MKB Romexterra Leasing (2003 2011), vicepreședinte (2004) și
membru al CA al Romexterra Bank
(2004 - 2006). Este doctor în științe
economice, specialitatea Finanțe,
iar, din anul 2010, este profesor
asociat în cadrul ASE București.

6 ...................................................................................................................................................... iunie 2017

Despre pachetul de mobilitate

Comisarul european pentru transporturi, Violeta Bulc, a afirmat, cu
ocazia lansării pachetului pentru mobilitate, că se așteaptă ca Uniunea
Europeană să devină un lider mondial în promovarea transportului
rutier modern. Considerați că se merge în această direcție?

1. Da, ne îndreptăm în direcția unui transport rutier modern și civilizat, la nivelul UE.
2. Nu. Reglementările noi, mult prea complicate, vor scoate de pe piață foarte mulți transportatori.
3. Nu. Singura țintă a actualei legislații constă în blocarea accesului transportatorilor din Est la piața vestică.

CNG - o
variantă
pentru viitor

Puteți răspunde la întrebarea lunii pe pagina www.ziuacargo.ro.

ÎNTREBAREA LUNII

S pun e- ți păr er ea !

Este opinia celor mai mulți dintre
cei care au răspuns la întrebarea lunii
mai, „Considerați că gazul natural
comprimat poate reprezenta o alternativă viabilă pentru carburantul clasic?”. 48% dintre respondenți au ales
prima variantă – „Da. Dar pentru
anumite aplicații de transport și în
funcție de dezvoltarea infrastructurii
stațiilor de alimentare.”, în timp ce
36% nu au nici un fel de rezerve
privind utilitatea CNG, mergând pe
varianta a doua de răspuns – „Da. Se
poate potrivi cerințelor oricărui tip de
transport.”. Un procent de numai 16%
dintre cei chestionați consideră că
gazul natural comprimat nu poate
reprezenta o alternativă viabilă pentru
carburantul clasic.

PUBLICITATE
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PESTE 140.000 DE UNITĂȚI DACIA, PRODUSE
LA MIOVENI, ÎN 2017
În primele cinci luni scurse de
la debutul lui 2017, uzina de la
Mioveni a raportat că
producția de mașini a însumat
142.835 de vehicule, o
proporție covârșitoare
reprezentând-o modelul
Duster, care a totalizat 88.728
de unități. Pe „picior de
egalitate” se află modelele
MCV și Sandero, 20.454,
respectiv 20.313 de vehicule
părăsind poarta fabricii
piteștene, pe ultimul loc
situându-se modelul Dacia
Logan, cândva vedeta gamei,
cu 13.340 de unități. Pe lângă
aceste produse finite, se mai

VOPSITORIE PENTRU
CAMIOANE, LA
MERCEDES-BENZ
BUCUREȘTI

Mercedes-Benz București a lansat
un nou serviciu pentru clienții de
service – vopsitoria dedicată
vehiculelor comerciale grele.
Dezvoltată în propria locație, noua
facilitate continuă strategia
atelierului, bazată pe conceptul de
One Stop Shop. Astfel, unitatea de
service are capacitatea de a deservi
setul complet de servicii postvânzare Mercedes-Benz, incluzând
servicii de reparație, întreținere și
mentenanță, pentru autovehicule
comerciale mari Mercedes-Benz și
Setra. „Cabina de vopsit dedicată
autovehiculelor comerciale mari
măsoară aproximativ 100 mp (15 m
lungime, 5,5 m înălțime și 5,5 m
lățime), din cei 1.200 mp ai
atelierului de service, și permite
vopsirea mai multor elemente de
caroserie în același timp, sau, chiar,
vehicule, integral,” a spus Sandu
Stoica, director Mercedes-Benz
București.

adaugă și 21.033 de SKD-uri
(caroserii semi asamblate), ce
au ca destinație Algeria. Față
de aceeași perioadă a anului
trecut, a fost înregistrată o
creștere de producție de
+0,96%, se arată într-un
comunicat de presă al
ACAROM (Asociația
Constructorilor de Automobile
din România).
sub aspectul eficienței consumului
de combustibil și al siguranței, cu cel
mai robust design de șasiu oferit de
marcă. Stralis X-WAY testează
limitele și din perspectiva greutății
proprii, care este foarte redusă.
Această caracteristică, împreună cu
șasiul robust, garantează cea mai
bună sarcină utilă de pe piață, din
categoria sa, datorită versiunii Super
Loader (SL), care este montată pe
un șasiu de 8×4, cu o greutate de
până la 9 t, cea mai redusă din
acest segment. Stralis X-WAY va fi
disponibil, în Europa, prin
intermediul dealerilor Iveco,
începând cu luna septembrie 2017.
Lansarea internațională pentru
public va avea loc la cea de-a 14-a
ediție a Solutrans, salonul de soluții
de transport urban și rutier, care se
va desfășura în perioada 21 - 25
noiembrie la Eurexpo Lyon.

CAMIONUL AUTONOM
VOLVO CREȘTE
PRODUCȚIA

STRALIS X-WAY

Cu ocazia ceremoniei de decernare
a Medaliei de aur, în cadrul
programului World Class
Manufacturing (WCM), Iveco a
prezentat noul vehicul care va intra
pe piețele din Europa în luna
septembrie, Stralis X-WAY. Acesta
va avea cea mai mare sarcină utilă
din categoria sa și va combina cele
mai eficiente tehnologii de la Iveco,

Volvo Trucks a dezvoltat un nou
camion autonom, care poate crește
semnificativ productivitatea pentru
cultivatorii brazilieni de trestie de
zahăr. Autocamionul este direcționat
cu mare precizie pe câmp, pentru a
evita distrugerea plantelor tinere,
care vor forma recolta anului

următor. Acesta a fost dezvoltat
pentru a studia modul în care
direcția automată face posibilă
evitarea deteriorării solului și a
culturilor, contribuind, astfel, la
creșterea veniturilor. Potențialul de
obținere a unor recolte mai mari
este semnificativ, de până la zece
tone la hectare/an. „Cu ajutorul
soluției Volvo Trucks, putem crește
productivitatea nu doar la nivelul
unei singure culturi, ci pentru
întregul ciclu de producție a fabricii
de trestie de zahăr, care durează
cinci, până la șase ani”, explică
directorul de finanțe și achiziții de la
Santa Terezinha, Paulo Meneguetti.
Cu ajutorul receptorilor GPS,
autocamionul parcurge un traseu pe
bază de coordonate, de-a lungul
câmpului de trestie de zahăr. Două
giroscoape fac ca nu numai roțile
din față, ci întregul vehicul să fie
direcționat cu mare precizie, pentru
a preveni ca autocamionul să
devieze cu mai mult de 25 mm de la
traseul prestabilit.

ÎNMATRICULĂRILE AU
CRESCUT CU 75%,
ÎN PRIMELE 4 LUNI

Înmatriculările de autoturisme noi și
rulate au înregistrat un avans
spectaculos, în primele 4 luni ale
anului 2017, fiind cu 75% mai mari
față de perioada similară din 2016,
iar, până la sfârșitul anului, ne putem
aștepta la o creștere de minim 50%
a autoturismelor, potrivit datelor
DRPCIV. Creșterea explozivă se
datorează eliminării timbrului de
mediu, începând cu 1 februarie
2017. Impactul acestei măsuri este,
însă, dual: mărirea parcului auto din
România, dar și învechirea acestuia,
în același timp. Astfel, parcul auto
din Romania a crescut cu 6,2%, în
anul 2016, față de 2015, depășind
7,01 milioane de autovehicule.
Trebuie notat că, în 2016, pentru
prima dată, s-a depășit pragul de 1
autovehicul/gospodărie în România
(având peste 7,1 milioane de
gospodării conform
Recensământului din 2011 al
Institutului Național de Statistică). La
autoturisme, s-a înregistrat o
creștere similară, de 6,1%, în 2016,
față de 2015, ajungându-se la 5,47
milioane unități.
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Avem Lege RCA

Camera Deputaților – for decizional – a adoptat, în data de 16 mai,
cu 226 voturi „pentru”, 25 „împotrivă” și 4 abțineri, Legea RCA, iar,
în 31 mai, aceasta a fost promulgată de președintele Klaus
Iohannis, urmând să intre în vigoare după 30 de zile de la
publicarea în Monitorul Oficial.

P

otrivit actului normativ, asigurații vor avea posibilitatea să
contracteze polițe RCA pe o
perioadă de la o lună până la 12 luni
- iar, cu anumite excepții, chiar și pentru o perioadă mai mică de o lună -,
să o suspende pe perioada imobilizării
vehiculului și să fie despăgubiți indiferent de service-ul la care optează.
Proprietarii de mașini pot obține
despăgubiri, dacă își repară automobilul accidentat în orice service, în
afara sistemelor de referință propuse
inițial de Autoritatea de Supraveghere
Financiară (ASF). „Polițele nu vor avea
cum să crească din cauza costurilor
cu reparațiile, pentru că acestea reprezintă doar o mică parte din costul

total al daunelor”, a explicat președintele Asociației Societăților de Service
Auto Independente (ASSAI), Cristian
Muntean.
Legea prevede că utilizarea
pieselor contrafăcute în
efectuarea de reparații auto
este considerată infracțiune.

Personalul care efectuează constatarea daunelor este avizat de ASF.
Un asigurat cu risc ridicat se poate
adresa Biroului Asigurătorilor Auto din
România (BAAR), pentru formularea
unei oferte de asigurare, calcularea
acesteia urmând să pornească de la
tariful de referință.

Persoana prejudiciată are dreptul
să înainteze o cerere de despăgubire
către asigurătorul RCA, sau către propriul asigurător RCA, în cazul decontării directe, în cazul producerii unui
risc acoperit prin asigurarea RCA, sau
către BAAR, în cazul producerii unui
risc acoperit de acesta.
Legea introduce sistemul
decontării directe între
asigurătorii RCA.

Decontarea directă este aplicabilă
la îndeplinirea condițiilor referitoare la
faptul că accidentele auto se produc
pe teritoriul României, vehiculele implicate sunt înmatriculate în România,
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prejudiciile sunt exclusiv asupra vehiculelor și ambele vehicule implicate
au asigurare RCA valabilă.
Asigurătorii RCA și intermediarii
de asigurări RCA sunt obligați să informeze, cu 30 de zile înainte, asigurații, cu privire la încetarea contractului
RCA și la posibilitatea de reînnoire a
acestuia.

ASF
a stabilit tarifele
de referință

Legea RCA prevede că tariful de
referință se calculează, semestrial, de
către o societate cu experiență, recunoscută în domeniu, contractată de
către ASF, după o formulă prevăzută
la art. 2, pct. 24, și se publică de către
ASF. Cheltuielile administrative și de
vânzare ale poliței de asigurare, incluse în tariful de primă, nu pot depăși,
cumulat, 25% din tariful rezultat. Pentru determinarea sumei reprezentând
prima de asigurare, asigurătorul RCA
poate lua în calcul istoricul daunelor
plătite, în ultimii 5 ani, pentru accidente
produse prin intermediul vehiculului
asigurat, precum și utilizarea unor tehnologii de tip telematics. Asigurătorul
are obligația să informeze asigurații
cu privire la modul de calcul al primei
de asigurare.
A doua zi după adoptarea Legii
RCA, Autoritatea de Supraveghere
Financiară (ASF) a anunțat tarifele de
referință pentru polițele RCA, conform
prevederilor OUG nr. 54/2016 și a
normei privind metodologia de calcul
a acestora.
„În acest fel, se stabilește un reper
pentru tarifele de primă aferente polițelor RCA. Acest tarif poate fi utilizat
atât de către consumatori, care vor
avea, astfel, la îndemână un instrument de comparație pentru ofertele
societăților de asigurare, cât și de
către asigurătorii care doresc să intre
pe piața RCA, sau de către alte părți
interesate. Tarifele de referință au un
caracter orientativ și sunt calculate pe
baza datelor cu privire la polițe (perioada 2012-2016) și la daune (perioada 2010-2016), furnizate de asigurătorii autorizați să practice RCA la data
31.12.2016”, precizează ASF.

7.314 lei pentru
camioane de peste
16 tone

Tarifele de referință sunt structurate în funcție de: categoriile de vehicule (autoturisme, autovehicule transport marfă, autovehicule transport
persoane etc.), de tipul asiguratului
(persoană juridică/persoană fizică) și
de caracteristicile tehnice (capacitatea

Ghidul consumatorului pentru RCA

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a elaborat Ghidul
consumatorului pentru încheierea asigurării RCA la un asigurător care își
desfășoară activitatea de asigurare pe teritoriul României, în baza libertății de
a presta servicii.
Ghidul oferă informații despre:
- ce înseamnă un asigurător care comercializează RCA în România, în baza
libertății de a presta servicii;
- care sunt obligațiile asigurătorului din alt stat membru, care să
comercializeze asigurări RCA pe teritoriul României, în baza libertății de a
presta servicii;
- contractul RCA;
- ce acoperă asigurarea RCA emisă de asigurătorul autorizat în alt stat
membru și care desfășoară activitate în România, în baza libertății de a
presta servicii;
- sistemul bonus-malus, în condițiile emiterii unui contract RCA de către un
asigurător care este autorizat în alt stat membru, pentru un vehicul supus
obligației de asigurare în România;
- cum să ne protejăm de eventuale fraude;
- ce facem în caz de accident și cine ne ajută cu despăgubirea.

cilindrică sau puterea, masa maximă
autorizată, numărul de locuri) în funcție
de categoria vehiculului.
Astfel, pentru autovehiculele destinate transportului de marfă (persoane juridice) cu masa de peste 16 tone,
tariful de referință pentru o poliță RCA
încheiată pe un an de zile este 7.314
lei, mai mic cu 3% față de cel de primă
maxim stabilit pentru această categorie (7.534 lei).
Pentru autovehiculele destinate
transportului de persoane deținute atât
de persoane fizice, cât și juridice, cu
o capacitate mai mare de 40 de locuri,
tariful de referință are valoarea de
5.616 lei, cu 15% mai puțin decât tariful de primă maxim care se aplică acestei categorii (6.600 lei).
Tariful de referință pentru o poliță
RCA încheiată pe un an de zile de
persoanele cu vârsta între 31 și 40 de
ani, ce dețin un autoturism cu capacitatea cilindrică cuprinsă între 1.201
și 1.400 cmc, este 506 lei, cu 17%
sub tariful de primă maxim, stabilit
pentru această categorie, de 610 lei.
Pentru persoane juridice ce dețin
un autoturism cu capacitate cilindrică
între 1.401 și 1.600 cmc, tariful de
referință este 957 de lei, față de un
tarif de primă maxim de 992 lei (-4%).
„Datele statistice utilizate în calculul
tarifului de primă de referință nu arată
deviații semnificative în daunalitate, la
nivel de piață, comparativ cu datele
statistice din anii anteriori; prin urmare,
nu există premise de creștere a tarifelor
pentru polițele RCA”, asigură ASF.

ASSAI cere
corectarea a două
articole din lege

La o săptămână de la adoptarea
în Parlament, Asociația Societăților de
Service Auto Independente (ASSAI)
i-a cerut președintelui Klaus Iohannis

să nu promulge Legea RCA, până la
corectarea a două articole „care vor
crea mari dificultăți în obținerea despăgubirilor” de către peste 270.000
de păgubiți anual. Astfel, ASSAI a solicitat retransmiterea către Parlament,
spre revizuire, a Legii RCA, arătând
că, pe de o parte, termenul de plată
a despăgubirii a fost majorat de 4 ori,
iar, pe de alta, plata în baza prețurilor
de referință a fost stabilită în condițiile
în care „în România, nu există un sistem de prețuri referință pentru bunuri
și servicii”.
Aceasta „conduce, în mod inevitabil, la următoarea aberație”, potrivit
președintelui ASSAI, Cristian Muntean: „Un operator economic (societate de asigurări) va stabili costurile
altor operatori economici, atunci când
cei peste 270.000 de păgubiți RCA
din fiecare an, nevinovați de producerea unui accident, ar trebui despăgubiți. Firmele de asigurare își stabilesc singure costurile de primă RCA,
în relația cu 6.000.000 de asigurați
captivi (indiferent de tariful de referință
calculat de către ASF), singuri își
instrumentează și calculează costurile
de despăgubire și ajung, în final, să
plătească atât cât consideră ei, fără
să țină cont de realitățile pieței, intervenind în mod indirect într-o economie de piață liberă, stabilind costurile
de despăgubire «corecte» pentru ei”.
Muntean a adăugat că articolele
din lege care trebuie corectate, deoarece îi afectează pe păgubiții RCA,
conțin prevederi care intră în contradicție cu articole din Constituție și alte
legi importante.
Președintele Klaus Iohannis a
promulgat, la sfârșitul lunii mai, noua
Lege a RCA, fără a mai retrimite, însă,
actul normativ în Parlament.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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Transport
internațional după o
croială nouă. Când?

Șoferii, acasă la 3 săptămâni. Odihnă săptămânală în afara
camionului. Cabotaj timp de 5 zile. Reguli unitare de aplicare
a salariului minim. Detașare... Sunt elemente pe care Comisia
Europeană le-a prins în pachetul de mobilitate, ce va fi înaintat
Parlamentului European spre dezbatere. Prima întrebare la care
trebuie să găsim răspunsul este: cum și când vor intra în vigoare
noile prevederi? Până atunci, însă, propunerile reprezintă un acord
informal al Comisiei, cu privire la măsurile protecționiste la care
apelează din ce în ce mai multe state din Vest.

R

adu Dinescu, secretar general
al UNTRR, ne-a oferit câteva
detalii privind mersul lucrurilor,
atunci când este vorba despre acte
normative aprobate la nivel european.
„Publicarea pachetului rutier este
numai începutul unui lung proces legislativ la nivel european, putând dura
2 ani până la adoptarea propunerilor
CE de modificare a legislației europene în domeniul transporturilor rutiere
și încă o perioada de circa 2 ani pentru
transpunerea integrală a acestora la
nivelul Statelor Membre”, a explicat el.

Un proces complex...

Concret, după adoptarea de către
Comisia Europeană, propunerile legislative sunt transmise Consiliului și Par-

lamentului European. Procedura legislativă ordinară acordă, astfel, aceeași
importanță Parlamentului și Consiliului
Uniunii Europene, într-o gamă largă
de domenii, precum transportul. Cele
mai multe dintre legile europene sunt
adoptate, în comun, de către Parlamentul European și Consiliu. Astfel, ambele
instituții europene încep citirea propunerilor legislative conținute de pachetul
rutier al CE, în paralel. Pentru prima citire, nu există un termen limită, dar pentru a doua citire termenul este de 3 luni
(putând fi prelungit până la 4 luni), până
când Parlamentul European trebuie să
considere poziția Consiliului.
Deputatul desemnat raportor în
Parlamentul European întocmește, în
cadrul unei comisii parlamentare, un
raport privind o propunere de „text

legislativ”, prezentată de către Comisia
Europeană, singura instituție care are
drept de inițiativă legislativă. Comisia
parlamentară votează acest raport și,
eventual, îl modifică. Parlamentul își
exprimă poziția, prin revizuirea și
adoptarea în ședință plenară a textului. Acest proces se repetă o dată sau
de mai multe ori, în funcție de tipul de
procedură și de ajungerea sau nu la
un acord cu Consiliul.
Parlamentul European poate aproba sau respinge o propunere legislativă, sau poate propune amendamente
la aceasta. Consiliul nu are obligația
legală de a ține seama de avizul Parlamentului, însă, în conformitate cu
jurisprudența Curții de Justiție, nu
trebuie să adopte o decizie în lipsa
acestuia.
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... care se întinde pe
ani de zile

Având în vedere complexitatea
procesului legislativ la nivelul instituțiilor europene, nu poate fi exclus ca
pachetul rutier să nu fie adoptat pe
durata mandatului actualei Comisii și
al PE! Discuțiile vor fi dificile și vor fi
afectate, în primul rând, de campania
electorală pe care deputații europeni
o vor efectua acasă, în țările de origine, iar, în al doilea rând, de faptul
că aceștia vor încerca să fie destul de
duri, fără dorința de a face compromisuri. Dar, dacă totul decurge fără
întârzieri și cel puțin o parte din pachetul rutier (de exemplu, partea socială și accesul la piață) este adoptată,
posibil, la începutul anului 2019, atunci, în mod normal, vor urma 2 ani
pentru transpunere, mai puțin pentru
Regulamente, care se aplică direct.
Radu Dinescu, secretar
general UNTRR: „Putem
estima că pachetul rutier ar
putea intra în vigoare integral
în jurul anului 2021 - 2022”.

Reamintim că Regulamentele actuale 1071, 1072, 1073 au fost publicate în decembrie 2009 și au intrat în
vigoare 2 ani mai târziu, pe 4 decembrie 2011, însă, în cazul modificării
Regulamentelor existente 561, 1071,
1072, 1073, aplicarea poate fi mult
mai rapidă, în funcție de determinarea
politică și de rezultatul alegerilor din
Germania, din septembrie anul acesta,
apreciază UNTRR.

Care sunt propunerile
Comisiei Europene?

Comisia Europeană a anunțat, în
ultima zi a lunii mai, așa cum era programat, măsurile pe care le are în
vedere privind transportul rutier. AnunComisarul european
pentru transporturi,
Violeta Bulc

Radu Dinescu,
secretar general UNTRR

UNTRR condamnă aceste acțiuni ale Belgiei, Franței și Germaniei, precum și
abordarea Comisiei Europene - și solicită autorităților din România să
întreprindă măsuri pentru a asigura aplicarea uniformă a Regulamentului
561/2006 la nivel European, așa cum s-a aplicat timp de 11 ani. Autoritățile
române nu trebuie să mai rămână în inerție ci, alături de statele din Estul
Europei și celelalte state membre cu interese comune, ar trebui să ia
atitudine în fața abuzurilor venite din partea statelor din Vestul Europei, cu
sprijinul Comisiei Europene.

țul a fost făcut, în cadrul unei conferințe de presă, de către vicepreședintele pentru energie, Maroš Šefčovič,
de către comisarul european pentru
muncă, Marianne Thyssen, și de comisarul european pentru transporturi,
Violeta Bulc.
Violeta Bulc a precizat că noul
pachet privind mobilitatea urmărește
asigurarea unei competitivități loiale,
prin eliminarea companiilor tip letter
box, aplicarea de reguli corecte, din
punct de vedere social, pentru șoferii
profesioniști, o taxare privind infrastructura uniformă la nivel european,
care să protejeze, în mod real, mediul,
precum și prin utilizarea la maximum
a oportunităților oferite de digitalizare.
Conform unui comunicat emis de
Comisia Europeană, pachetul denumit
„Europa în mișcare” este un set amplu
de inițiative, care vor spori siguranța în
trafic, vor încuraja perceperea unor taxe
rutiere mai echitabile, vor reduce emisiile de CO2, poluarea aerului și congestia traficului, vor diminua birocrația
pentru întreprinderi și vor combate
ocuparea ilegală a forței de muncă,
asigurând, totodată, condiții adecvate
și perioade de repaus pentru lucrători.
Concret, a fost elaborat un prim
set de 8 inițiative legislative, cu accent
special pe transportul rutier. Acesta
va fi completat, în următoarele 12 luni,
de alte propuneri, inclusiv privind standardele de emisii post – 2020.

Șoferii...

O dată cu aplicarea noilor reguli,
șoferii profesioniști nu-și vor mai putea
desfășura perioada săptămânală de
odihnă de 45 de ore în cabină. Aceasta va trebui luată după cel mult 6 zile

de lucru. De asemenea, la 3 săptămâni, vor trebui să se întoarcă în țară.
În paralel, va fi redus numărul
documentelor obligatorii pe suport de
hârtie, care impun o povară administrativă ridicată conducătorilor auto,
prin utilizarea mai eficientă a tehnologiilor digitale și trecerea la documentele electronice.

... detașarea...

Pentru transportul internațional (de
exemplu, de la statul membru „A” la
statul membru „B”), Comisia propune
ca șoferii să fie considerați lucrători
detașați, dacă aceștia petrec cel puțin
3 zile pe o anumită lună calendaristică
pe teritoriul unui stat membru. Toate
operațiunile de cabotaj (adică livrările
în statul membru „A”) vor fi considerate
ca detașare a lucrătorilor din prima zi
– indiferent de durata acestora. Propunerile Comisiei susțin principiul „remunerării egale pentru muncă egală”.
CE promite companiilor de transport o reducere a birocrației, aplicarea
unitară la nivel european a regulilor
privind salariul minim, care nu va mai
implica obligativitatea unui reprezentant legal în fiecare țară.

...cabotajul

În prezent, normele UE prevăd trei
operațiuni de cabotaj în termen de 7
zile de la livrarea internațională. Noile
reguli vor permite operațiuni de cabotaj nelimitate în termen de 5 zile de
la livrarea internațională. Regula va fi
mai ușor de aplicat și, de asemenea,
va permite camioanelor să aibă mai
puține rute goale, potrivit oficialilor
europeni.
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Taxa de drum, în
funcție de kilometrii
parcurși

Comisia pledează pentru sistemele de taxare rutieră bazate pe distanțe,
deoarece încurajează șoferii să utilizeze mai puțin vehiculele lor și, prin
urmare, nu poluează atât de mult. „Tarifarea pe bază de timp nu reflectă cu
acuratețe costurile de infrastructură
și, din motive similare, nu este eficientă atunci când vine vorba de stimularea unor operațiuni de eficientizare și
de reducere a congestiei. Acestea ar
trebui înlocuite, treptat, cu tarife bazate
pe distanțe, care sunt mai echitabile,
mai eficiente și mai eficace”, se arată
în documentul CE.
În paralel, proiectul menționează
o reducere drastică a taxelor pentru
camioanele care nu produc emisii. Comisia are în vedere o evaluare în detaliu a emisiilor de CO2, în acest sens.
„Vehiculele cu emisii zero vor beneficia
de taxe de infrastructură reduse cu
75%”, se menționează în proiect.

Legi naționale severe
– controale în masă.
Astăzi!

Până la aplicarea unitară a acestor
prevederi, ele reprezintă, cumva, un
acord neoficial vizavi de practicile protecționiste care sunt aplicate, din ce în
ce mai mult, de către statele vestice.
Potrivit UNTRR, la 25 mai 2017,
a intrat în vigoare, în Germania, legea
privind interzicerea efectuării perioadei
de repaus săptămânal normală în
cabina autovehiculului.
La 10 iulie 2014, a fost adoptată,
în Franța, Legea nr. 2014-790 privind
lupta pentru combaterea concurenței
sociale neloiale, prin care le este inter-

zis conducătorilor auto să efectueze
perioada de repaus săptămânal normală în cabina vehiculului. Nerespectarea acestei legi se consideră infracțiune și este pasibilă de amendă
de 30.000 euro și un an de închisoare.
La 21 iunie 2014, a intrat în vigoare, în Belgia, decretul regal prin care
se interzice efectuarea perioadei de
repaus săptămânal normală în cabina
vehiculului. Sancțiunea pentru nerespectarea acestei prevederi poate ajunge la 1.800 euro.
Interesant este că acum se și controlează modul în care este respectat
actul normativ. În data de 5 iunie 2017,
în zona portuară Zeebrugge, autoritățile belgiene au controlat, conform presei locale, 120 de camioane românești, au tăiat amenzi substanțiale și
au sechestrat vehicule. În 46 de cazuri, legislația națională nu era respectată. „Un total de 113.000 de euro în
amenzi au fost colectate imediat”,
precizează presa belgiană.
Secretarul de stat pentru combaterea fraudei sociale, Philippe de Backer,
a afirmat, cu această ocazie, că își
dorește multe controale privind dumpingul social. Nu sunt, însă, avute în vedere numai acțiuni mari, precum cea

Mesajul pe care Cristina Alina Diță - AG Trans
SRL, ni l-a transmis, în data de 8 iunie, pe
Facebook este, probabil, în acord cu ceea ce
simt mulți patroni de transport din România:

„Scriu aceste rânduri pentru că m-am săturat să tot citesc, zilnic, mesajele
multor șoferi nemulțumiți în ceea ce privește pauza de 45 făcută în cabina
camionului, iar, în această seară, am găsit pe net o petiție în Belgia «să terminăm
cu transportatorii români și bulgari». Aș vrea ca aceste rânduri să fie citite și de
către cei care ne conduc pe noi, ca țară, ministrul Transportului, președintele
Iohannis, de toate firmele de logistică din Europa, pentru care muncim ca slavii.
Sunt patron al unei firme românești de transport, cu un contract în Belgia. Deși
prestez aceleași servicii ca și o firmă belgiană, lucrăm cu un tarif aflat, poate, la
jumătate din cel pentru care lucrează un belgian. Și da, am epuizat modalitățile
de a negocia sau de a găsi un contract mai bine plătit. De ce nu avem și noi
dreptul la un tarif pe km ca și restul? De ce suntem obligați să le respectăm
legea, dar, în același timp, ei nu ne respectă pe noi? Vor să ne trimitem șoferii la
hotel, vor să mărim salariile, sunt absolut de acord, dar ei de ce nu ne dau 1,50
euro/km sau chiar 2 euro? (...) Cu numai o săptămână în urmă, am încercat să-mi
negociez contractul și am primit răspunsul - «Désolé, nu putem da mai mult de
atât. Dacă nu vă convine, vă puteți da preavizul». De ce statul român, autoritățile
române nu găsesc o soluție pentru noi? Cum Franța, Belgia, Germania au făcut
legi pentru a-și apăra transportatorii și șoferii lor, la fel am putea și noi s-o
facem. Domnule Ministru, domnule Președinte, noi ai cui suntem? (...) ”

de la începutul lunii iunie, ci inclusiv
verificări zilnice pe și în afara drumului.

Anchete privind
munca la negru

Toate acestea au loc în contextul
în care s-au intensificat anchetele privind munca la negru în transporturi.
După acțiunile din Franța, prezentate
în numerele trecute ale revistei, Belgia
a ocupat prima pagină a ziarelor cu o
anchetă care vizează angajarea de
șoferi din Est, în condiții de dumping
social, de către grupul Jost, prezent
în 12 țări, cu 1.650 de angajați. Conducerea companiei, printre care Ronald
Jost, patronul grupului, a fost, inclusiv,
arestată, pentru o perioadă de timp.
Capetele de acuzare privesc exploatarea de ființe umane (ținând cont
de modul în care trăiau șoferii), spălare de bani, escrocherie, evaziune
fiscală, încălcarea legislației muncii și
neplata drepturilor salariale.
Prejudiciul rezultat în urma neplății
salariilor pentru cei circa 1.100 de
șoferi și a taxelor către fiscul belgian
este estimat la circa 55 de milioane
de euro, în perioada 2014-2016.
Grupul Jost este reprezentat și în
România, iar surse din piață ne-au precizat că firma a făcut obiectul unor controale realizate inclusiv de autoritățile
române, în cadrul aceleiași anchete.
Dacă luăm în calcul semnalele primite în ultimele luni, este clar că lucrurile nu se vor opri aici. Chiar dacă, la
nivelul Uniunii Europene, reglementările comune privind piața transporturilor se vor modifica într-o perioadă
puțin mai lungă, schimbări la nivel național au loc astăzi.
Le poate opri cineva? Cel puțin
acum, pare doar o întrebare retorică...
Un lucru este clar, mai mult decât
altă dată ne aflăm în perioada celor
care se adaptează rapid, care au o
strategie, care dețin controlul costurilor. Care nu mai vor compromisuri!
Cărăușii români au găsit drumul corect
și cu alte ocazii... O vor face și astăzi?
Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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Mai mult decât
o conferință

EVENIMENT

Am Marfă, caut Transport - Ediția 2017

18-19 mai. Poiana Brașov. Hotel Alpin. Un eveniment de business
marca Ziua Cargo, dedicat celor care vor să își întărească
succesul. Informație, networking... inspirație. În prim plan, tehnici
de organizare, motivare, securitate sau negociere... o platformă
de afaceri.

I

nformațiile privind legislația au
ocupat întotdeauna un segment
important. Iar evenimentul Ziua
Cargo a marcat, din acest punct de
vedere, o veste bună - adoptarea Legii
privind RCA într-o formă agreată de
asociațiile patronale. Detalii privind
actul normativ puteți afla, de altfel, din
articolul pe această temă, publicat în
paginile anterioare.
Legea reprezintă, în sine, o victorie
importantă obținută de transportatori,
care au arătat că, împreună, sunt
puternici.
„Prin intermediul noului act normativ privind RCA, care introduce tariful
de referință, s-a trecut de la o plafonare
pe care asigurătorii nu și-au dorit-o, la
o formă mult mai punitivă pentru dânșii.
Și dacă transportatorii au reușit să impună, printr-un act normativ, astfel de
prevederi (astăzi atacate de către companiile de asigurare), bravo lor! Am
arătat exact așa cum trebuie să arate
o breaslă bine reprezentată acolo unde
trebuie, adică în Guvern și în Parlament. Trebuie să mulțumim inclusiv
parlamentarilor, care au dovedit că nu
au alte interese decât interesul economic general al României”, a declarat
Augustin Hagiu, președinte de onoare
al FORT, care a ținut să le mulțumească, în mod special, colegilor care au
reprezentat patronate din transporturi,
cu care s-a înțeles foarte bine.
Reprezentantul UNTRR, Lorena
Sandu, a atras, însă, atenția asupra
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importanței elaborării normelor de
aplicare a legii privind RCA, unde opinia cărăușilor trebuie la fel de bine reprezentată. „Mulțumesc colegilor de
la patronate, cu care am colaborat
foarte bine, dar rămân sceptică, până
la finalizarea normelor, care vor avea
ultimul cuvânt de spus. Noi solicităm
ca bonus-ul și malus-ul să fi aplicate
în trepte egale, în timp ce ASF susține
aplicarea malus-ului în trepte crescătoare, diferite de cele de bonus, care
pot să ajungă la câteva sute (200-300)
la sută”, a subliniat ea.
Colaborarea bună dintre patronate
a fost scoasă în evidență și de către
reprezentantul APTE 2002, Miron Sporea. „Am colaborat foarte bine, dar rog
celelalte asociații să colaborăm și mai
bine pe partea de comunicare, astfel
încât să punem, împreună, umărul la
realizarea normelor de aplicare RCA,
care sunt foarte importante. Să sperăm
că transportatorii au înțeles că numai
împreună o să reușim”, a apreciat el.
„Dumneavoastră, companiile de
transport, aveți nevoie să faceți parte
dintr-o asociație, ca să vă puteți apăra
interesele. Am început să ne organi-

zăm, iar rezultatele nu încetează apară”, a subliniat, la rândul său, Dumitru
Blaga, președinte APULUM.
În opinia deputatului PSD Lucian
Șova, secretar al Comisiei pentru
Infrastructură și Transport din Camera
Deputaților, succesul pe care transportatorii l-au înregistrat reprezintă inclusiv expresia profesionalismului celor
care au susținut acest punct de vedere, actul normativ reflectând solicitările
cărăușilor, în cea mai mare măsură.

EVENIMENT

Augustin Hagiu, FORT, a ținut să felicite transportatorii, membri ai
federației, prezenți în sală, care au participat la proteste pentru
susținerea unor reguli corecte privind RCA. „Dacă transportatorii au
reușit să impună, printr-un act normativ, un tarif de referință, bravo lor!”

Dumitru Blaga, APULUM: „Am
început să ne organizăm, iar
rezultatele nu încetează să
apară.”

Lorena Sandu, UNTRR: „Trebuie
să abordăm cu mare atenție
elaborarea normelor de aplicare a
Legii privind RCA, care pot genera
surprize. De exemplu, noi
solicităm ca bonus-ul și malus-ul
să fie aplicate în trepte egale, în
timp ce ASF susține aplicarea
malus-ului în trepte crescătoare,
diferite de cele de bonus, care pot
să ajungă la câteva sute (200-300)
la sută.”

Limită pentru
concurența neloială

„Așa cum s-a întâmplat în cazul
RCA, ar trebui să se întâmple și în
cazul altor acte normative privind
transportul rutier, unde noi, cei din
comisia de transporturi, Guvernul, ministerul de resort, autoritățile, în general, să avem interlocutori la fel de
calificați, pentru perfecționarea reglementărilor în domeniu. Mai sunt și alte
elemente care pot fi îmbunătățite”, a
subliniat Lucian Șova. În opinia sa,
concurența neloială constituie principala problemă cu care se confruntă

Miron Sporea, APTE 2002: „Am
colaborat foarte bine, dar trebuie
să colaborăm și mai bine pe
partea de comunicare, astfel
încât să punem, împreună,
umărul la realizarea normelor de
aplicare RCA, care sunt foarte
importante.”
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sectorul de transport marfă, operatorii
corecți fiind afectați de cărăuși care nu
respectă regulile. Condițiile relaxate
de acces la piață, care le permit celor
insuficient pregătiți profesional și financiar să opereze în domeniu, reprezintă, potrivit deputatului PSD, unul
dintre motivele principale care generează concurență neloială. „Lansez,
cu ocazia conferinței Ziua Cargo, o
provocare, spunându-vă că mă gândesc foarte serios ca, în a doua jumătate a anului, profitând de dezbaterile
care vor urma pe reglementări privind
accesul la piață și la profesia de transportator, să privesc cu atenție asupra
condiției de bonitate financiară. Cred
că segmentul de transporturi din România a depășit perioada de copilărie
și adolescență. Din punctul meu de
vedere, la această oră, accesul la profesia de transportator pare că este
prea facil, fiind de natură să introducă
distorsiuni și să promoveze concurența neloială. Cred că, într-un orizont de
timp rezonabil, ar trebui să renunțăm
la polița de asigurare pentru bonitate
financiară și să trecem la modele mai
avansate, precum cel francez, care
implică imobilizarea de resurse financiare, pentru a avea bonitate financiară.” Lucian Șova a subliniat că o
astfel de prevedere ar proteja operatorii serioși, în condițiile în care, în
prezent, piața este inundată de prea
mulți transportatori nepregătiți, care
exploatează unele oportunități de nișă,
care produc efecte negative pentru
toți transportatorii.

ISCTR, locul 3
în Europa

Dar, pentru o piață corectă, controlul joacă un rol extrem de important.
„Am implementat și vom implementa
tehnici care vor îmbunătăți eficiența
controlului, nu în procente, ci vor multiplica rezultatele obținute cu actuala
resursă de care ISCTR dispune, de
cel puțin 20 de ori, conform simulărilor
pe care le-am făcut. Avem în vedere
un orizont de 5-6 luni pentru implementarea lor”, a precizat reprezentantul ISCTR, Traian Popa, menționând că au fost dezvoltate aplicații
matematice, care vor permite reducerea timpului de depistare a contravențiilor de la 4 luni, la 30 de zile din
momentul în care apar pe piață. „Astfel, orice faptă ilegală, mai târziu, vine
ca un bumerang împotriva celui care
a încălcat legea, iar, pe de altă parte,
transportatorii corecți pot să prindă
aripi, iar ei reprezintă cea mai mare
parte din piață. Subliniez, ISCTR funcționează în favoarea transportorilor,
iar performanțele noastre sunt apreciate la nivel european. ISCTR este
văzut, într-un clasament neoficial, ca
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A1...

Transportul internațional a fost, de
asemenea, abordat, în cadrul evenimentului Ziua Cargo, reprezentantul
UNTRR, Lorena Sandu, transmițând
o serie de informații interesante privind
formularul A1, solicitat, astăzi, în mai
multe state europene, în cazul detașării.
„Desfășurarea activităților de transport, pe teritoriul altui stat membru UE
decât cel de reședință, fără plata taxei
sociale în statul respectiv sau fără prezentarea formularului A1, se consideră
muncă la negru și poate atrage inclusiv răspunderea penală a operatorului
de transport”, a explicat Lorena Sandu, precizând că, din luna aprilie, este
obligatoriu ca toți șoferii (și personalul
mobil) care intră în domeniul de aplicare a Legii Macron să dețină Formularul A1, atunci când sunt detașați pe
teritoriul Franței. De asemenea, de la
1 ianuarie, Austria solicită ca, la bordul
vehiculului, să fie prezent formularul
A1 pentru toate operațiunile de transport internațional de la sau către
Austria (bilaterale, intra-comunitare,
țări terțe, cabotaj). Iar Olanda și Italia
solicită formularul A1 în cazul operațiunilor de cabotaj.
Concret, formularul portabil A1
este necesar în vederea detașării conducătorilor auto pe teritoriul altui stat
din UE și se eliberează conform prevederilor Regulamentului (CE) 883/2004
privind coordonarea sistemelor de
securitate socială și ale Regulamentului (CE) 987/2009 al Parlamentului
European și al Consiliului, din 16 septembrie 2009, de stabilire a procedurii
de punere în aplicare a Regulamen-

tului (CE) 883/2004 în relația dintre
statele membre UE, Spațiul Economic
European (SEE) și Elveția.
Potrivit reglementărilor în vigoare,
drepturile cuvenite salariatului detașat
se acordă de către angajatorul la care
s-a dispus detașarea, pe durata acesteia salariatul beneficiind de drepturile
care îi sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus
detașarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detașat.
„În lipsa formularului portabil A1,
operatorilor de transport li se aplică
regula generală în domeniul asigurărilor sociale, cea conform căreia taxele
sociale se achită potrivit legislației din
statul unde se desfășoară, efectiv,
activitatea. Principiul de bază este
acela că persoanele cărora li se aplică
regulamentele europene privind
pluriactivitatea intră sub incidența
legislației unui singur stat membru”,
a mai explicat reprezentantul UNTRR.
Ea a precizat că, pentru a obține formularul A1, o firmă trebuie să îndeplinească mai multe condiții: cifră de afaceri de minim 25% realizată în
România, încărcări / descărcări efectuate în România, să nu înregistreze
datorii la bugetul de stat. Însă, având
în vedere că firmele de transport sunt
încadrate la pluriactivitate, formularul
poate fi obținut și atunci când numai
5% din cifra de afaceri provine din România, dar în condițiile în care aceasta
este susținută de un număr important
de încărcări și de descărcări efectuate
pe teritoriul național.
O firmă nou înființată nu poate
obține formularul A1 dacă nu are câteva operațiuni de încărcare / descărcare pe teritoriul României. De asemenea, pot obține formulare A1
firmele aflate în reorganizare sau care
au datorii la stat, dar sunt compensate
sau eșalonate.
„UNTRR poate asista transportatorii pentru obținerea formularului A1”,
a concluzionat Lorena Sandu.
Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

Lucian Șova, deputat PSD,
secretar al Comisiei pentru
Transport și Infrastructură din
Camera Deputaților: „Lansez o
provocare din punct de vedere
legislativ: într-un orizont de timp
rezonabil, să renunțăm la polița de
asigurare pentru bonitate
financiară și să trecem la modele
mai avansate, precum cel francez,
care implică imobilizarea de
resurse financiare, pentru a avea
bonitate financiară. Piața se va
curăța, astfel, de firmele care
produc distorsiuni ce generează
concurență neloială.”

PREZENTARE

fiind al treilea inspectorat din Europa
din punctul de vedere al managementului controlului, motiv pentru care eu
am fost ales președinte al Comisiei
de armonizare a tehnicilor de control
la nivel Euro Controle Route”, a afirmat Traian Popa. Prin armonizarea
controlului, transportatorii români vor
ști că nu pot avea surprize din acest
punct de vedere, într-un alt stat UE.

Traian Popa, ISCTR: „În
următoarea jumătate de an, vom
implementa tehnici de control
care ne vor multiplica de 20 de ori
nivelul de eficiență, la același
număr de angajați.”
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STUDIU

Strategia financiară –
esențială pentru o
afacere sănătoasă
Strategia financiară
reprezintă transpunerea
în cifre a strategiei de
afaceri. O strategie de
afaceri, fără o strategie
financiară solidă, este
sortită eșecului.

N

e propunem să realizăm un
studiu referitor la rolul strategiei financiare, la care participă un eșantion de companii, cu date
individuale păstrate confidențiale, dar
care, agregate, să releve bunele practici și practicile mai puțin bune din industria transporturilor.

Ziua Cargo realizează, împreună cu strategul financiar Ioana Arsenie, un
studiu privind luarea deciziilor în cadrul companiilor de transport, având la
bază datele financiare de la nivelul firmei. Cei care doresc să facă parte din
acest studiu pot transmite un e-mail pe adresa ioana@ioanaarsenie.ro sau
pot suna la numărul de telefon 0727 765 520. Datele transmise vor fi
confidențiale, iar participanții vor putea beneficia de rezultatele pe larg ale
analizei, precum și de o serie de recomandări personalizate, din partea Ioanei
Arsenie.

2. Strategia financiară este esențială pentru o afacere sănătoasă, în
creștere.
3. Antreprenorul / managerii se pot
ocupa de strategie, fără a fi înghițiți
de operațional.

Vă invităm să participați, în continuare, la acest studiu. Nu ezitați să
ne contactați în acest sens.

Ioana ARSENIE

ioana@ioanaarsenie.ro

Ce presupune
un proiect de
strategie
financiară?

Înainte de implementarea unei
strategii financiare, companiile sunt
conduse intuitiv, nu pe o bază fundamentată.
În procesul de implementare a
strategiei financiare:
- Sunt setate principalele axe de
strategie financiară: strategia de preț,
rapoarte de profitabilitate, urmărire
costuri, strategie / optimizare fiscală,
cash-flow (trezorerie) și buget.
- În funcție de strategia companiei,
se setează un Tablou de Bord și un
Simulator de Business, pe baza căruia
este asigurat controlul asupra operaționalului și se poate trece la delegare.
După 6 luni / 1 an:
- companiile sunt conduse pe bază
de cifre; orice decizie este bazată pe
cifre;
- raportarea se face „just in time”,
cu sisteme eficiente, integrate;
- există control și delegare în organizație.

Primele concluzii

1. Afacerea transparentă, fiscalizată este o alternativă sănătoasă, profitabilă.

Ioana Arsenie este consultant de business și
strateg financiar

Cu o experiență de peste 16 ani în consultanță și multinaționale, în diverse
roluri de management strategic și operațional, Ioana lucrează cu antreprenori
pentru realizarea strategiei de afaceri și financiare. Intervine în proiecte de
optimizare a proceselor și sistemelor, în parteneriat cu antreprenorul și
echipa de management, asigurând training și asistență la implementare.
web: www.ioanaarsenie.ro
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1 iulie. Data de la care intră în vigoare evaluarea obligatorie a
riscurilor de securitate. Și dacă tot avem această obligație... este
bine să o îndeplinim cu cap. Este una dintre concluziile care s-au
desprins atunci când s-a discutat, în cadrul evenimentului Ziua
Cargo, despre evaluarea riscurilor de securitate.

I

nterlocutori ne-au fost, atunci când
am discutat despre riscurile care
se manifestă în industria transporturilor și a logisticii, precum și despre modul în care pot fi acestea prevenite, reduse sau depășite efectele
lor, doi specialiști cu experiență în domeniul de securitate: Marius Dumitrenco Keller, trainer și psihoterapeut,
și Ionel Popa, Founder ONE st.
„Începând cu 1 iulie, intră în vigoare obligativitatea realizării unei evaluări
a riscurilor de securitate. Reprezintă un
motiv foarte bun pentru a găsi un evaluator bun și bine pregătit și, în măsura în care se poate, inclusiv cu experiență în mediul internațional”, a afirmat
Marius Dumitrenco Keller. În opinia sa,
riscurile pot fi evaluate din punct de vedere legislativ, iar evaluarea riscului în
sine se plasează undeva între știință și
artă, presupunând o metodologie foarte
clară prin care trebuie să se identifice
riscurile. „În marile companii, evaluarea
de risc este fundamentală, pentru
deciziile de management. Oamenii au
o dublă funcție, pentru că sunt și subiect, și obiect al riscului și, chiar dacă
legea spune că trebuie repetată această
evaluare o dată la trei ani, recomandarea mea este să se facă la cel mult
un an. Managementul prin risc trebuie
privit cu mare atenție, astfel încât să
poți funcționa și să produci bani în
continuare, prin risc”, a explicat Marius
Dumitrenco Keller.

Toleranță zero

„În România, când are loc un eveniment, se apelează la o firmă de pază
și se așteaptă ca totul să fie rezolvat.
În marea majoritate a cazurilor, această firmă nu este decât un simplu furnizor de forță de muncă. Securitatea
trebuie construita cu specialiști independenți, din domeniu.”, a afirmat, la
rândul, său Ionel Popa. În opinia sa,
Potrivit legii în vigoare,
neexecutarea analizei de risc se
sancționează cu amendă de la 5.000
lei la 10.000 lei.

Ionel Popa
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Evaluarea riscurilor,
obligatorie

www.ssc-ro.com

Cei doi speakeri sunt și fondatorii companiei Senior Security Consulting, care
activează în zonele analizelor de risc (obligatorii pentru fiecare unitate începând
cu data de 1 iulie 2017), managementului securității și serviciilor de consultanță
în securitate. Reprezentanții SSC au o experiență cumulată de peste 30 de ani în
diverse domenii ale securității, iar una dintre valorile lor este legata de
eliminarea practicilor ce implică îmbunătățirea securității prin creșterea
costurilor (agenți, camera, etc.).
Dispun de o vastă experiență în diverse medii de afaceri, moduri de operare și
soluții de securitate disponibile, cu lideri în domenii precum: retail, logistică,
producție, bancar și petrol.
Printre clienții companiei, se numără Banca Românească, BricoDepot, emag,
Flanco, Kaufland, ProCredit, RematInvest, Medicover.
Marius
Dumitrenco
Keller

chiar atunci când ai implementat un
sistem de securitate, acesta trebuie
îmbunătățit continuu, pentru a ajunge
la nivelul așteptat de performanță.
„Este foarte important ca, atunci când
te uiți la un sistem de securitate, să
iei în calcul toate componentele lui,
partea tehnică, cea umană și cea procedurală. Iar când se ajunge la incidente, mai ales în cazul în care sunt
implicați angajați, trebuie să existe toleranță zero față de modul de soluționare a acestora. Să arăți, astfel, care
este atitudinea companiei față de incidente”, a mai arătat fondatorul ONE

st. Întotdeauna, trebuie ținut cont de
faptul că, atunci când bunuri valoroase
petrec mult timp într-o locație, probabilitatea ca ele să fie identificate și
atacate este foarte mare. „Este motivul
pentru care această perioadă trebuie
redusă cât se poate de mult”, a precizat Ionel Popa.
Atenție! Există, întotdeauna, o
legătură între cât de bine este ordonat
și structurat un depozit și rezultatele
legate de securitate.
Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Arta negocierii

Dacă am face un sondaj cu întrebarea „La ce vă gândiți când spuneți
negociere?”, cele mai frecvente răspunsuri vor fi, probabil: afaceri,
politică sau contract de muncă. Adevărul este că negociem în toate
aspectele vieții noastre, iar mizele nu sunt întotdeauna dramatice.

N

e naștem cu capacitatea de a
negocia și folosim abilitățile de
negociere înainte de a învăța
să vorbim. Cu toate acestea, pe măsură ce creștem, uităm - așa cum se întâmplă cu multe dintre abilitățile înnăscute - că negocierea apare atunci când
urmărim atingerea unui interes sau, mai
simplu spus, satisfacerea unei nevoi.
Din punct de vedere etimologic,
cuvântul negociere vine din limba
latină, mai exact din verbul negotiare,
verb care desemnează acțiunea de a
face negoț. Explicația de dicționar definește negocierea ca fiind: A trata cu
cineva încheierea unei convenții economice, politice, culturale etc. ♦ A intermedia, a mijloci o afacere, o căsătorie.
2. A efectua diverse operații comerciale (de vânzări de titluri, de rente etc.).
Așa cum putem observa, negocierea apare în procesul de comunicare,
înainte de a face o tranzacție. Practic,
negocierea este un proces de comunicare prin care se definesc limitele și
condițiile unei tranzacții sau ale unui
schimb. Negocierea nu este sinonimă
cu tocmeala sau tranzacția. O negociere se poate încheia sau nu cu o tranzacție și, uneori, a nu încheia un schimb
ne poate scuti de neplăceri ulterioare.
Astfel, îmbunătățirea abilităților de negociere aduce beneficii nu doar în obținerea unor schimburi avantajoase, dar
și prin evitarea celor dezavantajoase.
Negocierea, în opinia mea, nu presupune un talent dăruit doar unora așa cum am mai spus, toți ne naștem
cu abilități de negociere - ci știință și
muncă. Un negociator bun este acel
negociator care se pregătește, cunoaște și aplică pașii unei negocieri reușite.

Pregătirea

Este, cu siguranță, cea mai importantă etapă a unei negocieri reușite. În
această etapă, ne sădim succesul viitor. Sunt câteva aspecte specifice aici:
- Adunăm informații despre tipul
de personalitate al negociatorului / negociatorilor partenerilor de negociere.
- Stabilim clar scopurile / interesele
noastre.
- Stabilim limitele noastre de negociere (minim / acceptabil / ideal).
- Stabilim strategia noastră de negociere.
- Stabilim alternativele noastre de
negociere.

Comunicarea nu se face exclusiv
verbal. O atenție deosebită se acordă
comportamentului non-verbal. Orice
senzație de disconfort, plictiseală etc.
sesizată la partenerul de negociere
trebuie clarificată. Se folosesc întrebări
deschise de tip:
- Este ceva ce vă nemulțumește?
- Am senzația că nu sunteți de
acord cu... ?
- Etc.

Propunerea

- Identificăm punctele noastre tari
și cele slabe.

Argumentarea

Este momentul în care negocierea
începe. Argumentarea este momentul
în care se schimbă idei, se testează poziția partenerului, se revizuiește strategia. Dacă etapa precedentă a reprezentat desenarea hărții negocierii, acum,
în această etapă, ne aflăm în teritoriu.
După cum știm, harta nu este teritoriu,
așa că, în această etapă, trebuie să
dăm dovadă de flexibilitate și agilitate.
Etapa aceasta presupune bune
abilități de comunicare, adică are nevoie de ingredientele care fac comunicarea productivă:
- ascultare activă;
- comunicare asertivă (să îți exprimi punctul de vedere fără a-l jigni
pe celălalt și fără a transforma comunicarea într-o dispută personală);
- transmiterea mesajului clar, fără
ambiguități;
- atenție acordată elementelor
non-verbale.
Ascultarea activă presupune un efort
de concentrare conștient asupra comunicării. Foarte pe scurt, rețeta de succes
pentru o comunicare activă presupune
conformarea cu designul anatomic:
avem două urechi și o singură gură!
Comunicarea asertivă presupune
argumentarea strict asupra ideilor și
comportamentelor, NU a persoanelor.
A comunica asertiv înseamnă să discuți despre idei, nu despre persoane.
Mesajul trebuie transmis clar, fără
divagații și fără detalii inutile.

În această etapă, se face propunerea propriu-zisă. Propunerea trebuie
să fie clară și realistă. O propunere nerealistă poate însemna sfârșitul negocierii și, mai mult, poate să ne aducă
reputația de neseriozitate. Propunerea
trebuie să fie împachetată astfel încât
să conțină servicii și prețuri. O propunere care se rezumă strict la preț grăbește încheierea negocierii.
În această etapă, se fac concesii și
se obțin scopurile stabilite în etapa de
pregătire. Este extrem de important să
nu alunecăm din zona intereselor, în zona apărării unei poziții a propriului ego.

Acordul și încheierea

O negociere se încheie cu un acord.
Se recapitulează tot ceea ce s-a agreat:
- termeni și condiții;
- bonusuri și sancțiuni;
- orice alte elemente.
Fără un acord clar, acceptat și
agreat de ambele părți, riscăm să provocăm neînțelegeri ulterioare, care vor
afecta calitatea relației de parteneriat.
Pe scurt, o negociere de succes
este acea negociere în care: spui ce
vei negocia, spui ceea ce negociezi,
spui ce ai negociat.
În loc de îmcheiere, o să enumăr câteva dintre calitățile unui bun negociator:
- empatic;
- bun ascultător;
- flexibil;
- simțul umorului;
- respect;
- fair play;
- asertiv.
Nu-i așa că seamănă cu o persoană cu care îți dorești să fii prieten?

Marius DUMITRENCO KELLER
Trainer și psihoterapeut

marius.dumitrenco@gmail.com
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I ar mar oc
de România

Recunosc că nu m-am descurcat singur să găsesc o definiție
pentru intenționata descriere a realității politico-sociale din
România, inspirat, pardon, intoxicat de parlamentările de toate
culorile și intensitățile ale vreo 5-6 posturi de televiziune, în tot
atâtea proprietăți distincte. Așa că am apelat la unchiul Gogu
(pe numele de artist: Google), încercând și varianta asta:
Bâlci.

Da, sună bine, e pe-aproape, e
ceva distractiv, se râde mult acolo și
te înveselesc deopotrivă cei din public,
cât și cei de pe scenă, precum un
agricultor șef care citește din lucrarea
sa de doctorat, intitulată: „Legătura
Tradițională Românească Dintre Oaie
Și Frunză Și Viceversa”.

Sunt și o groază de tiribombe
acolo, în care stai agățat, cu scăunelul
tău, în lanț și care te învârtesc într-una,
fără scăpare, de-ți vine să vomiți, până
când le scoate cineva, mai curajos,
din priză.
Se trage și cu pușca la țintă, cu
gloanțe pe bune, la toți ursuleții de tablă care se mișcă pe banda rulantă a
tejghelei personalizate, iar, la urmă,
primești cadou un urs imens de pluș,
nedeclarat la fisc și, deci, greu de ascuns în drumul spre casă. Din Nefericire Acolo nu chiar toți ursuleții de
pe bandă, chiar dacă pică, sunt răpuși,
așa că premiul este transmisibil, sau
chiar confiscabil, la ieșirea din bâlci
spre un loc mai răcoros...

Ca de obicei, la asemenea ocazii
sunt prezenți și o serie de scamatori,
sau, cum li se spune mai modern, „iluzioniști”. Am văzut, de exemplu, pe
unul, un tip cu chelie, fost mare pișicher, care întâi taie cu fierăstrăul rotativ pe fosta lui asistentă din vremurile
de succes, o tipă mișto, blondă și cu
un balcon pe cinste, încercând, în
final, să o lipească la loc, pentru ca
publicul, nedumerit, să nu priceapă
șmecheria.

Am văzut și chioșcul cu afișul cât
casa de mare, pe care scrie ALEGE(ri)
câștigătorul, unde se vinde, pe zahăr
și ulei, loz în plic. Din curiozitate am
cumpărat și eu vreo câteva, chiar dacă
le expirase termenul de valabilitate,
de acum 8 ani. Pe cele cu inscripționarea „necâștigător” era trecut mai
jos: „aruncă-l și trage altul, până când
nimerești pe cel dorit câștigător!”
Desigur că nu lipsesc nici deținătorii de papagali, din aceia ținuți în colivie și care învață să rostească toate
cuvintele proprietarilor, bune sau rele.
Recunosc, ultimii se îngrijesc de ei, le

dau să mănânce semințe de cea mai
bună calitate, le lustruiesc penele, ca
sa aibă în ce să se umfle, dar, dacă
cumva nu învață bine cuvintele, sau
repetă ceva auzit din public, sunt repede înlocuiți cu alte păsărici, mai docile.
Ca să nu mai vorbim de neglijență
pentru cazul în care, neatenți, au lăsat
ușița de la colivie deschisă pentru o
clipă: care nu știe să zboare de bunăvoie este învățat din oficiu.
Bine-nțeles că există și un spațiu
de joacă pentru copii sau pentru cei
rămași copii, în dulcea lor neștire. Jocul preferat este „de-a prinselea”, unde
un mascul mare cât ditamai sacul plin
cu dolari fuge, cu o bilă neagră agățată
de picior, întâi prin curtea bâlciului,
apoi sărind și gardul; dar în ajutorul
prichindeilor urmăritori nu sar nici
măcar jandarmii din paza bâlciului.
Fluieră, ce-i drept (a pagubă), dar
pleacă în urmărirea Ferrari-ului cu bicicleta din dotare, pentru că prinderea
și capturarea fugarului ar strica tot
jocul bieților copii, cu părinții lor cu tot,
care, sărmanii, nu vor mai ști încotro
s-o apuce.
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Dan
Schnick

oane, era spre ieșirile din bâlci care,
- ce coincidență! - erau toate orientate
spre Vest. În fond, a început să plouă
și, după cum se știe, un bâlci nu se
organizează pe asfalt, ci la iarbă verde, unde, după ploaie, nu rămâne
decât noroiul tradițional.

Dan SCHNICK

dan.schnick@ziuacargo.ro

Desigur că de la un bâlci nu pot
lipsi nici jonglerii cu bile colorate, pe
care scrie mare „Salarii”. Ce să-i faci,
nu toate au greutăți sau forme egale,
astfel încât cele mai ușoare (pe una
scria „parlamentari”) zboară mai sus,
altele (am reușit să deslușesc cuvântul
„polițiști”) de-abia se urnesc din palma
jonglerului, că, de, probabil din cauza
armelor din dotare, sunt mai grele.

Câte una chiar scapă pe jos, dar asta
înseamnă onoarea meseriei: nu te
apleci după ele să le ridici, îți continui
aruncarea bilelor până când cad toate,
sau se plictisește publicul de una și
aceeași chestie.
Nu mă miră deloc că îmbulzeala
cea mai mare, către seară, prezisă,
parcă, de un clopot austriac de mili-

P.S.
Ah, v-am rămas dator cu o
explicație: de ce am numit
totul „Iarmaroc de România”,
și nu „Bâlci” așa cum am
descris totul? La bâlci se fac
glume, la iarmaroc afaceri.
Se vinde și se cumpără. La
cel descris era o singură
magherniță pe care scria cu
litere mari: „Vindem
castraveți. Vânzarea se face
numai pe baza legitimației de
grădinar!”

PĂREREA MEA

Dar să rămânem cu ce e mai
frumos după un bâlci: cu zâmbetul pe
buze, cu senzația că ne-am amuzat
pe cinste și că mâine dimineață ne
spălăm pe ochi cu apă rece și pornim
la muncă. Una ce include și strângerea gunoaielor rămase după bâlci.

PUBLICITATE
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Știm să fim șefi?

BONUSURI sau
FELICITĂRI!?!

Răsplata și plăcerea au
ai
fost, dintotdeauna, m ația
lig
motivante decât ob să.
sau teama de pedeap
Stefan Klein

Sectorul transporturilor rutiere se confruntă cu o serie de
transformări tehnologice, economice și sociale, al căror ritm se
accelerează. Unii vorbesc de apariția unei crize în domeniu, alții
despre modificări esențiale, care vor schimba fața transporturilor.
Indiferent de cum abordează problema, patronii din transporturi se
gândesc la profitabilitate, la eficientizarea costurilor, la găsirea
unor soluții, pentru a fi pregătiți să facă față noilor provocări și,
mai ales, să se poată menține în piață.

F

irmele romanești de transporturi – și nu numai ele – au dat
mereu dovadă că se pot adapta rapid la noile transformări, că sunt
capabile să depășească anumite momente, considerate dificile. Ceea ce
se pare că va rămâne pe termen lung
este criza de șoferi, care poate face,
în anumite condiții, diferența între firme. Aici, la acest capitol, diferența
poate va fi făcută de „șefii” care au

știut să-și fidelizeze șoferii, indiferent
de contextul economic sau social.
Complexitatea activităților pe care
șoferul trebuie să le îndeplinească,
pe lângă cea de a conduce autovehiculul, obligă managerii din transporturi
la o analiză atentă a sarcinilor ce îi
revin șoferului, astfel încât, cunoscând
capacitățile individuale ale acestuia, să
aprecieze cât de bine poate face față
acesta cerințelor, în scopul desfășu-

rării activității, în mod constant, la standarde de performanță cât mai înalte.

Este salariul bun
suficient?

„Trebuie să încercăm să tratăm
oamenii în modul în care dorim și ne
place să fim noi înșine tratați, întrucât
va fi bine atât pentru individ, cât și
pentru organizație”, spunea Thomas
Murphy, președinte, în anii ‘70, al
General Motors. Ușor de spus, dar,
de multe ori, greu de realizat. În mentalitatea multor transportatori, pentru
rezultate bune, pentru un climat propice și pentru satisfacția șoferilor, este
suficient ca aceștia să aibă un salariu
bun (apropiat de cel oferit de cei de
afară), iar, dacă performanțele sunt
foarte bune, nu este rău să vina și
câte o primă. Oare este suficient?
Șoferii, ca, de altfel, toate categoriile de angajați, au motivații/nevoi
diferite, care trebuie satisfăcute. Atunci
când vorbim despre motivarea angajaților, ne gândim, aproape instantaneu, la o mărire de salariu. Firesc, pe
o piață atât de sensibilă la prețuri, cum
este cea din România. Și la nivelul de
trai. Și la salariul mediu și minim pe
economie. Și la o mulțime de alte aspecte legate de mediul în care trăim,
destul de puțin influențabile, dar foarte
cuantificabile în bani. Faptul că o persoană este motivată de bani nu este
mai puțin onorabil decât acela că o
persoană este motivată de posibilitatea de a se califica mai bine, sau că,
pur și simplu, își satisface orgoliului
propriu. Iată un motiv serios, care trebuie să-l facă pe managerul de transport să se asigure că fiecare șofer în
parte este motivat, pentru că, în felul
acesta, va ști că șoferul respectiv este
și productiv, și stabil.
Când angajații au îndoieli în privința disponibilității șefului de a continua să îi aprecieze conform propriilor
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nevoi, devin extrem de demotivați în
muncă. În aceste condiții, ei vor încerca să caute să plece. Nerezistând tensiunii, unii vor pleca, iar cei ce rămân
vor exercita un efect demotivant asupra colegilor lor. Nevoia de apreciere
și de recompensă joacă un rol important în luarea unor decizii de muncă,
în menținerea performanțelor. Oamenii
sunt foarte diferiți și au nevoi tot atât
de diferite, ceea ce determină modalități diferite de satisfacere a lor. De
aceea, fiecare individ poate fi motivat
într-o manieră singulară. Existența
aptitudinilor și a experienței ce îi permit
unui individ să fie performant nu este
suficientă. Ea trebuie dublată de motivarea persoanei respective, pentru a
o determina să-și folosească aceste
atribute pentru atingerea obiectivelor
firmei de transport. Cunoscând profilul
psihologic al angajatului, managerul
poate specula - cu ajutorul unor metode din arsenalul politicilor de resurse
umane și al specialiștilor în domeniu
- predispoziția acestuia spre un anume
gen de recompense.

Moralul contează!

Unii manageri pornesc de la premisa că angajații sunt motivați doar
prin recompensare bănească.
Aceste recompense sunt denumite motivatori extrinseci. Cu
toate că sunt importanți,
motivatorii extrinseci nu
satisfac toate nevoile omenești. De multe ori,
aceștia conduc doar

la rezultate pe termen scurt și la
schimbări comportamentale. De fapt,
orice „șef” care are o astfel de viziune
trebuie să răspundă la întrebarea:
Sunteți sigur că numai o mărire de
salariu îi poate face pe șoferii dumneavoastră să zâmbească?
Este adevărat faptul că, adesea,
motivarea este echivalentă cu pachetul financiar oferit angajatului. Motivația
unui angajat de a realiza performanțe
în muncă și moralul său sunt strâns
legate. Pentru a asigura o motivare
pe termen îndelungat și o eficiență a
activității, asta însemnând, în ultimă
instanță, și fidelitate, managerii trebuie
să creeze un climat de muncă, astfel
încât toate nevoile șoferilor sa fie
satisfăcute. O asemenea atmosferă
de lucru va conduce la o motivare
intrinsecă a conducătorilor auto, așa
încât aceștia vor fi motivați de propriile
mecanisme interioare. Daca angajații
sunt corect motivați, șansele ca
aceștia să rămână fideli firmei, să fie
eficienți și competitivi, cresc.
Șoferii trebuie să fie pregătiți
să facă față noilor transformări
din transporturi, iar firmele
care vor să-și păstreze
conducătorii auto trebuie
să investească în dezvoltarea resurselor
umane deja existente și să continue să le asigure o motivație
financiară și

non financiară. Cu alte cuvinte, și
bonusuri, dar și felicitări.
Psiholog pr. Cristian SANDU
Cabinet de psihologie autorizat
E-mail:

psih.cristian.sandu@gmail.com
Mobil: 0751 364 575

INTERVIU

Planuri noi
pentru expeditori

Membrii USER (Uniunea Societăților de Expediție din România)
și-au ales noua conducere. Am discutat cu Marius Cae, proaspăt
numit președinte USER, despre planurile asociației.

Ziua Cargo: Cu ce gânduri
vă reîntoarceți la USER?
Marius Cae: Am participat la înființarea USER și am condus-o timp
de 14 ani, până când, din motive de
sănătate, m-am retras (acum șapte
ani). Astăzi, simt și știu că pot continua
această inițiativă, ca urmare, mi-am
depus candidatura.
Sigur, multe lucruri s-au schimbat
în această perioadă. Au apărut noi
mijloace de comunicare, evoluția tehnologică este importantă, au apărut
reglementări noi și, bineînțeles, există
noi exigențe. Împreună cu consiliul de
conducere (11 membri, inclusiv președintele), vom răspunde provocărilor
de astăzi. Structura aprobată de adunarea generală este echilibrată,
acoperind toate domeniile de activitate
de expediții – feroviare, navale, rutiere,
multimodal, comisionari vamali... Și
acoperirea teritorială este foarte bună,
având membri din Vestul țării, din Sud
(județul Giurgiu), București, Constanța
(pol puternic pe zona de expediții navale)...
În noua gândire, în care fiecare
membru răspunde de un domeniu de
activitate, vom putea acoperi nevoile
pieței de profil.
Reîntoarcerea mea a fost primită
bine, chiar cu mult entuziasm. Majoritatea membrilor mă cunosc și și-au
dorit ca eu să redevin președintele
USER. O parte dintre membrii consiliului au rămas, pentru a asigura continuitatea, dar au apărut și nume noi.

Ce obiective v-ați propus?
În primul rând, o mai bună comunicare și, în acest sens, avem în lucru
un nou site al USER, mai complex și
interactiv. S-a solicitat, totodată, ca
site-ul să cuprindă o platformă de prezentare a membrilor, creându-se, astfel, premisele pentru eventuale colaborări între aceștia. Eu sunt partizanul
sinergiilor, în sensul de a utiliza facilitățile companiei care este cea mai
bine plasată, care oferă cele mai bune
servicii și cele mai competitive prețuri.
Structura din piață s-a schimbat,
iar USER urmărește aceste transformări și vom căuta să creștem numărul

Marius Cae

„Ne dorim ca USER să devină
și asociație patronală.”

de membri, pentru a reprezenta piața
de expediție cât mai bine.
Ne propunem să modernizăm
structura USER, în ceea ce privește
secțiunile de lucru și, totodată, vom
pune statutul USER în acord cu legislația în vigoare.
Inițial, USER a fost gândită doar
pentru activitatea de expediție, iar
logistica era pusă în coada secțiunii
de „multimodal”. Însă, la ora actuală,
logistica este o industrie și, astfel, vom
crea o secțiune pentru aceasta. De
altfel, unul dintre membrii consiliului,
care este și vicepreședinte, se va ocupa de acest segment. Comunicare,
IT, tehnologiile moderne reprezintă,
de asemenea, aspecte care au, astăzi,
o importanță majoră, însă care nu
existau la înființarea USER.
Ne propunem să revigorăm activitatea de formare profesională continuă. În trecut, organizam cursuri, pe
baza unor manuale care îndeplinesc
standardele FIATA și care, periodic,
trebuie revalidate, lucru care nu s-a
mai realizat. În primăvara acestui an,
am participat la sesiunea FIATA, unde
m-am întâlnit cu membrii comisiei de
validare și vom reîncepe aceste cursuri. Cei care le vor absolvi, obțin o

diplomă FIATA, care atestă calificarea
în meseria de expeditor.
Un alt obiectiv pe care ni l-am propus este simplificarea procedurii de
eliberare a documentelor FIATA.

USER se va implica în
zona specifică
patronatelor?
Implicarea USER în activitatea
patronală, pentru facilitarea accesului
la autorități, pentru rezolvarea mai
bună a intereselor membrilor, reprezintă o prioritate. În prezent, activitatea
patronală în domeniul nostru este
dispersată în mici organizații. Ne dorim
ca USER să devină și asociație patronală, care se va afilia la o federație.
De asemenea, ne dorim să creștem
numărul membrilor. Țintim, în primul
rând, pe cei care au fost membri, dar,
din diferite motive, s-au retras. Vom
avea o colaborare foarte strânsă cu
celelalte patronate din transport și logistică și, în special, cu Arilog (Asociația Română de Logistică), existând,
de altfel, un număr de membri comuni.
Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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STUDIU DE CAZ

C o n tr a cu r e n t u l u i
C ând r e fuzi să u r me zi c ur e ntu l pr in ci pal a l pi eț ei , exi stă
r isc uri , î nsă po t ap ăr e a și avan taj e. Mar vi Logi sti c a cr e scut
r ap id , dez vol tân d noi t i pur i de ac ti vit at e, fă ră a ț in e c ont de
t e n d in ț e le d e m o m e n t .

F

irma a fost înființată la debutul
crizei, atunci când tot mai mulți
antreprenori învățau despre
avantajele insolvenței, a achiziționat
camioane atunci când reposesiile deveniseră coșmarul finanțatorilor, a pornit transportul intracomunitar, când
transportul internațional clasic mergea
foarte bine... Acum dezvoltă transportul național, deși prea puțini cred în el,
și a devenit importator și retailer.

Stagnare pe
transportul în
„Comunitate”

Căutarea noilor direcții de dezvoltare vine și ca un răspuns al stagnării
la care a ajuns transportul intracomunitar.
„În ultimii ani, pe zona de transport
intracomunitar și expediție, lucrurile
s-au stabilizat și, deja, putem observa
primele tendințe de scădere. În medie,
în acest an, constatăm o diminuare a
comenzilor, de 5%, pe casa de expediție”, a precizat Marius Catrinoiu, director general Marvi Logistic.
Concurența creată de numărul
mare de camioane care realizează
transport intracomunitar a dus la scăderea tarifelor până la limita suportabilității.
„Au apărut, iarăși, acele prețuri
care amintesc de primii ani de după
aderarea la UE și perioada de criză
care a urmat, iar clienții ne reproșează,
tot timpul, că sunt transportatori care
acceptă acele prețuri. Toți avem camioane noi, Euro 5 și Euro 6, și este
foarte greu să mai faci diferențierea,
din perspectiva clientului. Astfel, singurul argument rămâne prețul. Am fost

printre primii care am achiziționat, în
România, camioane Euro 6, printre
primii care am dezvoltat transportul
intracomunitar... În primii ani, erau mulți
transportatori care credeau că acest
transport nu este legal. Acum, toată
lumea face acest tip de transport. A
devenit banal. Căderea Rusiei, ca destinație, a făcut ca flota de pe Comunitate să crească și mai mult și, în plus,
trecem prin aceeași frenezie ca în
2008 și toată lumea își cumpără camioane”, a explicat Marius Catrinoiu.

SuperMercato –
experiența italiană

Având experiența anilor în care a
lucrat în Italia, Marius Catrinoiu a decis
să deschidă o nouă linie de business
– comerț cu produse italienești –
devenind, astfel, importator și retailer.
Noua activitate se împletește și cu
o nevoie mai veche, legată de întârzierile la recuperarea TVA.
„Chiar și acum, avem sume importante de recuperat - la nivelul acestui
an nu am încasat până acum nici măcar luna ianuarie. Suntem în permanență la cinci luni întârziere, în condițiile în care avem 1,5 milioane lei TVA
de recuperat în fiecare an. A cumpăra
produse din străinătate (fără TVA) și
a le vinde în România a reprezentat
soluția pentru contrabalansarea acestei probleme”, a explicat directorul general Marvi Logistic.
Comerțul cu produse italienești,
desfășurat sub numele de SuperMercato, reprezintă o activitate de nișă,
așa cum au fost toate activitățile dezvoltate de Marvi Logistic, de la lansarea lor.

Construirea noului sediu din Râmnicu Vâlcea, cu depozit și parcare, a
creat noi oportunități. Acum, camioanele sunt aduse în țară cu propria
marfă - sunt două-trei camioane complete în fiecare lună. Astfel, șoferii
ajung acasă, fără a mai fi nevoie de
utilizarea microbuzului, așa cum se
proceda înainte.
Rețeaua SuperMercato numără,
la ora actuală, 12 magazine, deschise
în zece județe din România – 3 în Vâlcea și câte unul în București, Timișoara, Cluj, Brașov, Slatina, Drăgășani, Pitești, Târgu Jiu, Craiova.
„Ținta este să avem cel puțin un
magazin în orașele mari. Este o
activitate în creștere, mai ales că, în
fiecare lună, mai deschidem un nou
magazin și, totodată, s-a dezvoltat
zona de distribuție. Vindem en-gros
către alte rețele de magazine, sau
către alți distribuitori.
Oamenii încep să aprecieze calitatea. Publicul nostru este destul de
restrâns, fiind, în general, alcătuit din
persoane care au lucrat în Italia și recunosc diferențele. Am descoperit,
inclusiv, magazine specializate pe produse italienești, care, după ce ne-au
cunoscut, au renunțat să mai meargă
în Italia și le-am devenit distribuitori.
Interesant este că toate comenzile engros pe care le primim (am ajuns la
doi paleți pe zi) au venit natural – ei
ne-au căutat”, a completat Marius Catrinoiu.
Primul magazin SuperMercato a
fost unul on-line, care încă funcționează și reprezintă o investiție în viitor.
„Din punct de vedere al rentabilității, am intrat în zona profitabilă. În
decembrie, vom sărbători doi ani de
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Marius Catrinoiu,
director general Marvi
Logistic:

la deschiderea primului magazin.
Avem magazine cu încasări sigure,
constante, păstrând, bineînțeles, ciclicitatea lunară firească (vânzările variază în funcție de ziua de salariu)”, a
spus directorul general Marvi Logistic.

Creștere importantă
cu Pall-Ex

De la începutul anului 2017, Marvi
Logistic a preluat franciza Pall-Ex pentru județele Vâlcea și Gorj.
„Inițial, ne-am gândit să colaborăm
cu Pall-Ex, pentru a asigura distribuția
produselor noastre în condiții de predictibilitate – tarif bun și livrare rapidă.
Însă, când reprezentanții Pall-Ex
ne-au vizitat și au văzut parcarea, de-

pozitul și modul în care suntem organizați, ne-au propus să preluăm franciza pentru două județe. Am acceptat,
fără să analizăm cifrele de până
atunci, pentru că am crezut în acest
proiect și, într-un an și jumătate, am
triplat numărul de paleți care pleacă
din Vâlcea, iar intrările către Vâlcea
s-au dublat”, a arătat Marius Catrinoiu.
Achiziționarea propriei flote de distribuție a reprezentat un pas important
pentru rentabilizarea activității. Astăzi,
compania operează, pentru distribuția
locală, patru camionete cu prelată și o
dubă – trei de 3,5 t și două de 7,5 t.
„În plus, am mai retras un camion
mare de pe comunitate și asigurăm
transportul Vâlcea – Târgu Jiu. Vom
dezvolta, în continuare, flota de distri-

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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STUDIU DE CAZ

„Am mai trecut printr-o criză și nu
am ieșit rău din ea, însă, acum,
problemele ar putea fi mai mari, din
cauza legislației protecționiste din
țările occidentale. Restricțiile impuse
sunt tot mai greu de respectat.”

buție și ne gândim ca următoarele
autovehicule să aibă motorizare CNG,
profitând de existența stației de alimentare cu gaz din Vâlcea”, a declarat
Marius Catrinoiu.
Pall-Ex oferă oportunități foarte
bune pentru producătorii mici și medii,
care își pot duce marfa oriunde în țară,
la tarife mici.
„În continuare, avem, în Vâlcea,
firme mari, care utilizează propria flotă
pentru transport, asumându-și costuri
foarte ridicate. Însă cred că este doar
o problemă de timp până vor lua decizia de a colabora cu noi. Avem clienți
care au regândit modul de ambalare
a mărfurilor, pentru a putea fi paletizate și, astfel, să poată apela la serviciul Pall-Ex. Oferim inclusiv serviciul
de returnare a paleților”, a precizat directorul general Marvi Logistic.
Compania a ajuns la 75 de angajați, în doar 8 ani de activitate. La începutul anului, Marvi Logistic a fost premiată la 5 dintre cele 9 categorii ale
Premiilor Pall-Ex Romania 2016, printre care și premiul cel mare, „Best
Member of the Year 2016”.
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Tendințe la târ gul
de la München

O

Târgul de transport și logistică de la Munchen dă tonul în această
industrie, care cunoaște o dinamicitate tot mai accentuată.

prezentare clasică a evenimentului este greu de realizat,
dacă nu imposibilă. Astfel, ne
vom limita la a comenta oportunitățile
pe care acest târg le poate oferi. Și
vom merge pe două direcții – prima
legată de îmbunătățirea propriei activități (mai eficient, mai sigur, mai modern), iar cea de-a doua reprezintă
tendința serviciilor de transport și logistică, așa cum reiese în urma acestui
eveniment.
În căutarea unor lucruri interesante
și utile, începem plimbarea prin halele
târgului – au fost mai mult de 2.000
de expozanți pe o suprafață totală de
peste 100.000 mp, în cele nouă hale
ale târgului -, pare destul de descurajant, mai ales că majoritatea expozanților sunt necunoscuți...

Ce cumpărăm?

Aceasta ar putea fi întrebarea unui
vizitator, care vine la Munchen, în zilele târgului, pentru a achiziționa „ceva”,
care, în final, să ducă la creșterea profitabilității – un serviciu performant de
localizare a flotei, informații în timp
real despre mărfurile transportate, monitorizare performanțe vehicule și angajați, mai puține defecțiuni neprogramate ale flotei, mai puține accidente...
Oportunitățile sunt acolo, însă nu
sunt foarte ușor de identificat. Și aici
este marea problemă a târgului, în ciuda aplicației „smart” dezvoltate pentru
eveniment, sau a catalogului unde sunt
prezenți toți expozanții. Parcurgerea
halelor „la pas” este amețitoare, însă
consider că acest efort intelectual
merită să fie realizat – sunt atât de
multe lucruri interesante care apar...

Este de remarcat efortul marilor
constructori de vehicule comerciale,
care se concentrează, la Munchen,
pe zona serviciilor, iar vizitarea standurilor lor a reprezentat o bună oportunitate de a înțelege mai bine complexitatea elementelor care „îmbracă”,
astăzi, un vehicul. Toate aceste servicii
au fost proiectate pentru creșterea
eficienței transportului!
În același timp, sunt numeroase
soluții inovatoare, dezvoltate de firme
care merită, cel puțin, cunoscute. De
exemplu, există niște sisteme cu camere, care se montează în autovehicul (monitorizează traficul din fața mașinii) și alertează șoferul atunci când
există riscul unui accident. Investiția
nu este foarte mare, iar rezultatele raportate de utilizatori sunt încurajatoare
(o scădere semnificativă a numărului
accidentelor). Sau am putea recurge
la soluții mai complexe, dacă bugetul
permite – FMS-uri, TMS-uri și WMSuri ce au potențialul de a crește radical
eficiența operațiunilor.
Sau, și mai bine, putem decide implementarea unui ERP care să ne
ofere vizibilitate maximă asupra activității și interconectarea între diferitele
departamente ale companiei.
Poate căutați ceva superspecializat, cum ar fi monitorizarea flotei de
anvelope...
Dar ce spuneți despre bursele de
transport? Credeți că le cunoașteți pe
toate? Dacă, exact pe zona unde, de
obicei, sunteți descoperit, există o bursă specializată... Târgul de la München
este locul potrivit să aflați despre ea.
Astăzi, o cameră de luat vederi
poate fi mult mai mult decât pare, un
GPS nu mai înseamnă doar localizare,

Digitalizarea logisticii se face simțită
tot mai mult. La ora actuală, orice
companie are și o componentă IT
semnificativă, indiferent de
domeniul în care activează.

iar softurile specializate nu mai pot fi
ignorate.
Rezolvarea unei probleme identificate poate avea zeci de soluții, iar
efortul investițional diferă semnificativ,
în funcție de „poteca” aleasă.

Specializat,
sau integrator

În ceea ce privește tendințele din
piața de transport și logistică, ar fi
simplist să spunem că „intermodalul”
câștigă teren și trenul este privit cu
tot mai mare interes. În cadrul târgului,
am putut vedea companii de logistică
superspecializate pe anumite rute și
moduri (avion, vapor, tren sau camion), concentrându-se pe un grad ridicat de predictibilitate și costuri reduse.
Și, în același timp, „integratorii” își fac
simțită prezența tot mai mult – „Orice,
oricât, de oriunde și către orice destinație”. Practic, tema ar fi ca o companie de logistică să poată oferi serviciile sale către oricine, persoană
fizică sau juridică, de la un plic, la
containere, sau mărfuri care necesită
condiții speciale de transport. Creșterea fluxurilor de mărfuri și utilizarea
soluțiilor IT fac posibile dezvoltarea
rentabilă de servicii care, cu doar câțiva ani în urmă, erau considerate SF.

Radu BORCESCU
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Star t în
cursa tehnologică
A p ă r u t c a o s o l u ț ie p e n t r u u t i l iz a r e a
ef ici en tă a ca mio anel or, F le etB oar d
c a p ă t ă , la o r a a c t u a lă , n o i în ț e l e s u r i,
deve ni nd br a nd- ul p ri n car e
M e r c e d e s - B e n z îș i f a c e in t r a r e a î n
l u m e a c o m p a n ii l o r t e h n o lo g i c e .

L

a jumătatea lunii mai, a avut
loc un foarte interesant seminar, în cadrul căruia Daimler
și-a prezentat viziunea legată de tehnologiile moderne, comunicare, Internet, aplicații „smart” – toate în legătură
cu piața de transport și logistică.
Într-un veritabil cadru „silicon
valley”, reprezentanții Mercedes-Benz
și jurnaliștii prezenți au anticipat,
împreună, noi căi de a utiliza tehnologia pentru a ușura activitatea de
transport și logistică – iar potențialul
pare nelimitat.

Reprezentanții producătorului german au transmis un mesaj puternic –
„avem experiență în construcția vehiculelor comerciale, cunoaștem bine
piața de transport și logistică, dispunem de resursa umană calificată și,
în aceste condiții, putem dezvolta singuri cele mai bune soluții «smart», fă-

ră a fi nevoiți să așteptăm acest lucru
din partea companiilor tehnologice”.
Astăzi, FleetBoard are în portofoliu
produse care acoperă sfera tehnologică la cel mai înalt nivel - Big Data,
Internetul Lucrurilor, soluții cloud, inteligență artificială – iar acestea vor duce
la dezvoltarea de noi idei și modele

FleetBoard HoloDeck permite utilizatorilor să vizualizeze, cu ajutorul unor
ochelari speciali – HoloLens –, proiecții virtuale 3D. Rupt, parcă, din filmele
SF, acest dispozitiv înfățișează modul în care managerii viitorului vor avea
posibilitatea de a monitoriza și transmite decizii legate de flotă.
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FleetBoard FuelHub reprezintă o
platformă digitală pentru
achiziționarea de carburant vrac.
Astfel, utilizatorii de flote care au
propria stație de alimentare vor
putea compara, fără efort, ofertele
mai multor furnizori de carburant,
alegând-o pe cea mai convenabilă.

Alegerea
corectă

Una dintre cele mai mari provocări,
atunci când vine vorba despre soluțiile
digitale, este dezvoltarea rapidă, de la
idee, la produs, și pregătirea pentru
piață. Ideile și propunerile pentru noi
aplicații pot veni de oriunde (chiar și
din afara companiei). Acestea sunt
prezentate unei echipe alcătuite din
experți pe diferite domenii de activitate, din mai multe departamente ale
Daimler – FleetBoard, Mercedes-Benz
camioane, servicii financiare, IT – care
aprobă sau nu proiectul. Odată aprobată, ideea este transformată în prototip, în cadrul unei echipe restrânse,
în patru săptămâni, fiind trasat, totodată, planul de afaceri. Nu lipsesc
reacțiile clienților și, în funcție de acestea, produsul este recalibrat. Este momentul în care prototipul ajunge, din
nou, în fața echipei de experți, urmând, în caz de aprobare, faza implementării și scoaterea pe piață.
Un exemplu de idee care a ajuns
la stadiul final, de produs, este aplicația FleetBoard SpaceMapping.
FleetBoard nxtload țintește
creșterea gradului de utilizare a
capacității de transport, integrând
ofertele tuturor burselor de
transport într-o interfață unică,
ușor de utilizat. Acest instrument
va putea crește productivitatea
dispecerilor, scăzând, totodată,
numărul de km parcurși pe gol de
către camioane. Trans.eu și
Teleroute s-au implicat deja în
acest proiect.

FleetBoard SMARGO va fi o aplicație cloud unde vor fi stocate și, astfel,
disponibile toate informațiile legate de o cursă – stadiul acesteia în timp real,
documente însoțitoare, de la plasarea comenzii, până la dovada livrării.
Astfel, fiecare parte implicată va putea accesa online informațiile și
documentele relevante.

În cadrul evenimentului, ni s-a
oferit posibilitatea de a participa activ
la alegerea unui viitor produs, dintre
trei idei inovatoare.

Proiect 1 –
FleetBoard Truck
Guard

Soluție pentru prevenirea furturilor
de motorină din rezervor, ce au loc,
adesea, în parcări, în timpul perioadelor de odihnă. Cu ajutorul senzorilor,
hoții sunt detectați, fiind declanșată,
automat, o alarmă și, totodată, fiind
trimise mesaje către șofer și managementul companiei. Prin utilizarea
aplicației, o firmă de securitate va
putea fi alertată, printr-un simplu click.

Proiect 2 –
FleetBoard Trucker
Buddy

Are în vedere faptul că șoferii de
cursă lungă își petrec, în general, pauzele singuri, fără a socializa cu alți
conducători auto, în special din cauza
barierei lingvistice. Trucker Buddy reprezintă o aplicație de socializare, prin
FleetBoard Vehicle Lens este o
aplicație destinată îmbunătățirii
procesului de predare / primire a
unui camion de la un șofer la altul.
Vehiculul este identificat pe baza
numărului de înmatriculare, toate
informațiile relevante sunt afișate pe
telefonul șoferului și, în plus, există
un proces de detectare și raportare
a deformărilor, asigurându-se, astfel,
o bună transparență pentru șoferi și
managerul de flotă.
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de afaceri, la găsirea de soluții inovatoare pentru industria de transport și
logistică.
„În viitor, FleetBoard va însemna
mult mai mult decât oferirea de soluții
telematice. FleetBoard va fi furnizorul
de soluții digitale pentru întreaga industrie logistică. Valoarea adăugată
pentru clienții noștri este prioritatea,
aici”, a declarat Daniela Gerd tom
Markotten, Managing Director Daimler
FleetBoard.
Iar, pentru a scurta drumul de la
idee, la soluție inovatoare, Daimler a
deschis, la Berlin, un nou centru specializat în dezvoltarea noilor soluții
digitale, FleetBoard Innovation Hub.

care șoferii vor putea ști dacă în parcarea unde intenționează să oprească
sunt colegi sau șoferi care au aceeași
naționalitate.

Proiect 3 –
FleetBoard
Road Distress
Monitoring

Mare parte dintre șoselele europene sunt mai mult sau mai puțin deteriorate, iar autoritățile sunt informate
cu întârziere în legătură cu starea
exactă a drumurilor, sau cu eventualele gropi care apar. Camerele și senzorii camioanelor, precum cele legate
de suspensie, pot detecta, în timp real,
problemele apărute pe drum. Datele,
o dată analizate, pot fi transmise către
un portal specializat, contribuind, astfel, la îmbunătățirea siguranței pe șosele și generând o mai bună reacție
din partea autorităților.
Alte proiecte aflate în faza pilot,
precum FuelHub, nxtload, SMARGO,
Vehicle Lens, arată cât de departe se
poate ajunge cu actuala tehnologie.
Aplicațiile FleetBoard sunt dezvoltate pentru a fi disponibile inclusiv pentru Android și iOS.
Spre finalul evenimentului, o întrebare a apărut din partea unui jurnalist:
„Vă așteptați ca, în viitor, Daimler să
devină, în primul rând, o companie
tehnologică, iar construcția de camioane să nu mai reprezinte activitatea
principală?”
Și cred că această întrebare o
aveam cu toții în vedere.
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DRIVE-TEST

MERCEDES-BENZ ACTROS

Camionul care nu se defectează, nu face accidente și își
optimizează automat consumul, în funcție de condițiile de drum –
acesta este campionul eficienței, gândit de Daimler. Haideți să
vedem unde a ajuns.

M

ercedes-Benz a recapitulat,
în cadrul unui eveniment
desfășurat în capitala Portugaliei, elementele care fac din Actros
un model al eficienței. Și sunt trei direcții principale pe care constructorul
german se concentrează – costuri de
operare scăzute, creșterea siguranței
și servicii menite să țină camionul în
exploatare, cât mai mult timp.

Optimizare continuă

Încă de la apariția sa, noul Actros
a punctat puternic la capitolul consum,
iar procesul de optimizare nu s-a oprit
niciodată. Astfel, cea de-a doua generație a modelului, lansată în 2015 și
îmbunătățită în 2016, aduce noi reduceri ale consumului, de până la 6%,
așa cum a promis producătorul german. S-a ajuns aici datorită unei game
complexe de măsuri: un nou motor, o

altă transmisie, echipamente periferice
(de la consumatorii auxiliari, până la
elementele de aerodinamică). Sunt
mici amănunte care, însumate, duc la
rezultatul dorit. Un exemplu în acest
sens este și noua punte spate cu lubrifiere variabilă, care asigură o reducere
suplimentară a consumului cu 0,5%.
Merită comentată și strategia îmbunătățită în ceea ce privește schimbarea vitezelor, pentru a doua generație de Actros.
În cadrul sesiunii de drive-test, am
putut observa acest aspect, mai ales în
contextul utilizării PPC. Porțiunea de
autostradă aleasă, în apropiere de Lisabona, are rampe și pante pronunțate și
lungi. În cazul coborârilor, lucrurile sunt
Active Brake Assist 4 reprezintă
un nou pas important către
transportul cu zero accidente.

relativ simple – rulare liberă, angajarea
unei trepte, frână de motor – modul
este ales în funcție de unghiul și
lungimea pantei. Abordarea rampelor,
însă, m-a surprins, în anumite momente. În unele cazuri (mai ales când
am condus variante de Actros cu motor
mai puternic), rampa este abordată „în
forță”, de la bază și până în vârf pierzându-se puțin din viteză. Alteori, atunci
când sistemul PPC ia în calcul faptul
că, după vârful rampei, urmează o coborâre, viteza este lăsată să scadă
semnificativ până la capătul urcușului,
urmând să crească din nou, fără consum, datorită propriei mase, la coborâre.
Bineînțeles, este vorba despre optimizarea consumului în funcție de drum,
încărcătură și specificațiile tehnice (motor și transmisie) ale camionului. Și
acest lucru te face să te întrebi...
Mă îndoiesc, totuși, că aceeași
strategie este abordată pentru toate
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Siguranță pentru
pietoni și bicicliști

tipurile de camioane, mai ales dacă
discutăm de mărci diferite. Ce se va
întâmpla în cazul unei autostrăzi cu
trafic intens? Oare sistemele acestea
automate, care echipează camioanele, se vor „sabota” unele pe altele,
încercând, în mod egoist, să pună în

Lansarea Active Brake Assist 4
duce siguranța la un nou nivel, pentru
camioanele Mercedes-Benz. Cu ocazia evenimentului, au fost reluate avantajele celei de-a patra generații ABA,
inclusiv printr-o demonstrație practică.
O clipă de neatenție ar putea fi fatală
pentru pietonul care trece strada fără
să se asigure, prin fața camionului de
40 de tone. Recunosc că am avut emoții
la fiecare nouă încercare, în care reprezentantul Daimler trecea, aparent atent
la telefonul mobil, în timp ce camionul
se îndrepta către el. Și aceeași senzație
am avut-o și în legătură cu biciclistul

care mergea în lateralul camionului, în
timp ce acesta din urmă se angaja în
viraj. Sistemul cu radare, dezvoltat de
către Mercedes-Benz, funcționează
indiferent de condițiile climaterice sau
dacă este zi sau noapte, fiind detectate obiectele cu dimensiuni mai mari de
80 de cm. Probabil, asemenea sisteme
vor deveni obligatorii într-un viitor
apropiat, iar Mercedes-Benz va reprezenta, cu siguranță, o sursă de inspirație pentru cei care vor gândi legislația pe această temă.

DRIVE-TEST

aplicare propria strategie de abordare
a urcușurilor? În fine, această potențială problemă, dacă se va dovedi
reală, își va găsi răspunsul în viitor,
mai ales în contextul introducerii sistemului autonom de creare a convoaielor (platooning).

Uptime a fost lansat

Sistemele telematice și conectivitatea și-au găsit o nouă utilitate, prin
serviciul Mercedes-Benz Uptime. Analizarea datelor culese de către senzorii
montați pe camion creează șansa de
a elimina defecțiunile neprogramate
și deciziile luate în grabă și fără a avea
toate informațiile necesare.
Practic, potențialele defecțiuni sunt
detectate din timp, iar strategia de
evitare a blocării camionului este stabilită împreună cu transportatorul –
urgența cu care trebuie să se intervină,
programarea într-un anumit service
aflat pe ruta camionului...
Uptime a fost lansat pe piață și,
deja, peste 1.000 de vehicule beneficiază de acest serviciu. Costul abonamentului este 21 de euro/lună pentru fiecare camion, sau 11 euro/lună,
dacă pentru respectivul camion a fost
încheiat un contract de service complet. Serviciul va fi disponibil și în România, de anul viitor.
După o perioadă atât de lungă de
exploatare, Actros nu mai produce
emoții puternice, ca la început, însă
punctează la ceea ce Mercedes-Benz
a promis întotdeauna – încredere.

Radu BORCESCU
Lisabona, Portugalia

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Excelență pură
Noile DAF CF și XF

La începutul lunii mai, DAF a lansat noile versiuni ale gamelor CF
și XF, care își doresc, conform declarațiilor producătorului, să
stabilească un nou standard în ceea ce privește eficiența
transporturilor și confortul șoferului. Inovațiile la nivelul motorului,
noile lanțuri cinematice și optimizările aerodinamice au ca rezultat
o reducere cu 7% a consumului de combustibil. Noile generații
dispun, de asemenea, de o masă proprie redusă față de versiunile
anterioare, precum și un interior și un exterior redesenate, pentru
un grad înalt de confort și un aspect atractiv.

E

ficiența consumului de combustibil este rezultatul lanțului
cinematic integrat și inovativ,
care obține o interacțiune optimă între
motor, sistem de post-tratare a gazelor
de eșapament, transmisie și punțile
spate.

Mai mult cuplu la
turații mai joase

Managementul fluxului de aer la
nivelul motoarelor PACCAR MX a fost
îmbunătățit, prin montarea unui nou
turboîncărcător, mai eficient, a unui
nou sistem EGR și printr-un nou mod
de acționare a supapelor. Eficiența
termică a fost îmbunătățită, prin dezvoltarea unui nou sistem de combustie, care include noi pistoane, injectoare și strategii de injecție, în condițiile
în care sunt antrenate rapoarte de
compresie mai înalte.
Sunt utilizate, de asemenea, noi
pompe de răcire, direcție și ulei, cu
viteză variabilă, pentru a atinge cel

mai redus consum de combustibil posibil.
Un principiu cheie în dezvoltarea
noilor lanțuri cinematice l-a reprezentat
reducerea turațiilor motorului. Cuplul
maxim al motoarelor PACCAR MX-11
și MX-13 a crescut semnificativ și este
disponibil deja la o turație de 900 rpm.
Ca rezultat, motoarele de pe noile CF
și XF operează la o turație de aproximativ 1.000 rpm, la viteză de croazieră.
Pentru a asigura tracțiunea necesară și un nivel înalt de confort în
timpul conducerii, cuplul tuturor noilor
motoare a fost crescut cu 50 până la
200 Nm, în funcție de puterea motorului. DAF utilizează, de asemenea,
noțiunea de Multi Torque (Multi Cuplu),
care maximizează eficiența lanțului
cinematic, în cea mai înaltă treaptă
de viteză. Datorită acestuia, sunt disponibili 100-150 Nm suplimentari în
cea mai înaltă treaptă, permițând deplasarea mai mult timp în această
treaptă. De asemenea, puterea aproa-

pe a fiecărui motor din gamă a fost
crescută cu 10-20 CP.
Motorul PACCAR MX-11 propune
puteri maxime de 299, 341, 367, 408
și 449 CP. Cuplul maxim este de 1.350
și 1.500 Nm pentru cele mai ușoare
două versiuni, iar cel mai puternic
motor oferă 2.300 Nm.
Pentru PACCAR MX-13, sunt disponibile variante cu puteri maxime de
428, 483 și 530 CP, care propun cupluri maxime de 2.300, 2.500 și,
respectiv, 2.600 Nm.

Nouă frână de motor
DAF MX și cutie de
viteze TraXon

Deja foarte bine cotata frână de
motor MX a devenit și mai puternică,
grație inovațiilor aduse la nivelul trenului supapelor, inclusiv o ajustare a
profilului camelor. Asta înseamnă că,
la fel ca PACCAR MX-11, acum și MX13 dispune de o frână de motor care
oferă o performanță mai bună, la turații
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mai mici ale motorului. Puterea frânei
de motor pentru MX-11 a crescut cu
10%, la 463 CP, iar cuplul a crescut
și el, cu 20%. Pentru MX-13, lucrurile
sunt și mai surprinzătoare: între 1.000
și 1.450 rpm, frâna de motor oferă cu
20% mai multă putere de frânare, cu
un vârf de 30% la aproximativ 1.200
rpm. Puterea maximă este de 490 CP
la 2.100 rpm.
Noile generații CF și XF vin echipate cu o nouă cutie de viteze automatizată, TraXon, cu 12 viteze în standard și 16 în opțiune. Ambele variante
sunt disponibile ca Direct Drive sau ca

Over Drive. Este disponibilă, de asemenea, o transmisie manuală cu 16
trepte. TraXon se remarcă prin schimbarea lină și mai rapidă a treptelor de
viteză și prin nivel redus de zgomot,
rapoartele asigurând o manevrabilitate
optimă.
În plus, software-ul care controlează noile lanțuri cinematice este oferit cu Eco Fuel Mode sau Eco Performance Mode. Primul se concentrează
pe minimizarea consumului de combustibil, de exemplu, prin schimbarea
treptelor de viteze mai devreme și prin
răspunsul progresiv la schimbările de
poziție ale pedalei de accelerație. Eco
Performance Mode face lanțul cinematic mai alert, prin întârzierea schimbării treptelor și prin asigurarea unei
accelerații mai puternice.

Pilot automat mai
performant

O altă inovație a vizat operarea
sistemului de pilot automat (cruise
control) pe teren deluros. În acest caz,

rulajul dinamic nu numai că asigură
acumularea ușoară a cuplului, ci garantează și o escaladare mai rapidă
a acestuia, în cazul rampelor cu gradient mai mare, pentru menținerea
unui nivel înalt al vitezei, fără a compromite consumul de combustibil. Cu
alte cuvinte, fără a accelera mai mult
decât este strict necesar.
Și sistemele Eco Roll și Predictive
Cruise Control (PCC) au fost optimizate. În trecut, camionul ar fi decelerat,
pur și simplu, chiar înainte de vârful
rampei. Acum, transmisia este plasată
în punct mort de fiecare dată când
inerția camionului este suficientă pentru a trece ansamblul de cel mai înalt
punct al rampei, prin intermediul energiei cinetice. Acest lucru crește semnificativ distanțele de rulare din inerție
și, pe rutele internaționale, poate dubla
procentajul de mers cu EcoRoll.
Alături de motorizări și cutii de
viteze, și axele spate SR 1344 și SR
1347 au fost îmbunătățite, ca parte a
politicii DAF Transport Efficiency. Scopul a fost dublu, de a sprijini reducerea

Motorizări CF și XF

MX-13
530 – 530 CP, 2.500/2.600 Nm/1.000
rpm
480 – 483 CP, 2.350/2.500 Nm/900
rpm
430 – 428 CP, 2.150/2.300 Nm/900
rpm
MX-11 Haulage
(transport lungă distanță)
450 – 449 CP, 2.200/2.300 Nm/900
rpm
410 – 408 CP, 2.000/2.100 Nm/900
rpm
370 – 367 CP, 2.800/1.900 Nm/900
rpm
MX-11 Distribution
340 – 340 CP, 1.500 Nm/900 rpm
300 – 299 CP, 1.350 Nm/900 rpm
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turațiilor motorului și de a maximiza
eficiența, fiind disponibil întotdeauna
cel mai bun raport de transmisie, în
orice situație.
Demn de menționat este și faptul
că DAF a introdus, pe noile modele,
un nou sistem de post-tratate a gazelor de eșapament (EAS), mai compact
și mai ușor cu aproximativ 50 kg,
pentru o sarcină utilă mai mare,
aceasta înregistrând, în total, o creștere cu 100 kg, la noile modele. Un
alt beneficiu este faptul că EAS atinge
mai repede temperatura de operare,
astfel încât motorul poate trece mai
devreme în cel mai eficient mod de
rulare. Dimensiunile compacte ale sistemului creează mai mult spațiu la
nivelul șasiului, ceea ce îmbunătățește
opțiunile de carosare.

Aerodinamică...
și eleganță

Pentru a obține cel mai redus consum posibil, aerodinamica vehiculului
a fost îmbunătățită, datorită unui nou
design al parasolarului, pentru ambele
modele. În plus, noul XF dispune de
extensii la nivelul arcadelor roților și
elemente de ghidare a fluxului de aer
la grila radiatorului, pentru optimizarea
aerodinamicii în jurul camionului și
prin compartimentul motorului. Noile
elemente de închidere de la nivelul
grilei reduc frecarea, iar instalarea
unor paravane care închid spațiul din-

tre far și deflectoarele de colț contribuie și mai mult la creșterea coeficientului aerodinamic.
Și pentru că tot a venit vorba despre aspect, nu putem să nu menționăm câteva detalii legate de interiorul
cabinei, unde noile culori ale bordului,
scaunelor, draperiilor, saltelelor și
pereților asigură un aer de confort și
eleganță. La toate acestea, se adaugă
faptul că XF Super Space Cab rămâne
cea mai spațioasă cabină de pe piață,
cu un volum total de peste 12,6 mc.

Confortul șoferului,
în prim plan

Noile CF și XF dispun de un nou
sistem de aer condiționat (HVAC) foarte ușor de operat, care contribuie, la
rândul său, la reducerea consumului
de combustibil, deoarece consumă mai
puțină energie, prin răcirea aerului
numai atât cât este necesar, pentru
atingerea temperaturii dorite. Este
utilizat, de asemenea, un control inteligent al vaporizatorului, pentru a evita
răcirea aerului, atunci când nu este necesar. Sistemul HVAC, complet automatizat, folosește căldura reziduală
provenită de la motor, pentru a încălzi
cabina în timpul pauzelor scurte, ceea
ce contribuie la eficiența energetică a
vehiculului. Elementele de control ale
sistemului de climatizare pot fi acționate și prin intermediul unui display montat pe peretele posterior al cabinei.

Reducere de 7% a consumului:
- îmbunătățiri aerodinamice: 0,5%;
- noi motorizări: 3%;
- sistem de post-tratare a gazelor
de eșapament: 0,1%;
- cutie de viteze TraXon + noi axe
spate: 1,7%;
- nou software al lanțului
cinematic: 1,5%;
- control inteligent al HVAC și A/C:
0,2%.

Panelul de instrumente de pe bord
a fost redesenat, pentru un aspect
mai modern și atractiv și pentru o mai
mare claritate. Acesta include o funcție
de numărătoare inversă pentru tahograf, care indică timpii rămași de conducere și odihnă.
Un plus de confort este asigurat
și de întrerupătoarele și butoanele
configurabile, pe care șoferul pe poate
plasa pe bord acolo unde dorește.
Șoferul beneficiază, de asemenea, de
un întrerupător pentru iluminarea
interioară, poziționat în partea centrală
a bordului, oferindu-i posibilitatea să
reducă intensitatea acesteia, pentru
conducerea pe timp de noapte sau
pentru relaxare. Toate funcțiunile legate de viteză, inclusiv cea de cruise
control, PCC și ACC, sunt grupate
logic, în partea dreaptă a volanului.
Noile game DAF CF și XF vor intra
în producție în vara acestui an, în
configurații tractor și rigid 4x2, tractor
6x2 și rigid 6x2 cu axă FAR. Alte
versiuni vor urma în toamnă.
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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De ce firmele care au mărfuri de transportat ar trebui
să includă, din nou, logistica în activitatea de bază

I

ndustria se află, în acest moment,
într-una dintre cele mai mari tranziții tehnologice din ultimele decade: imprimarea 3D, comunicarea
între mașini, Internet of Things și Big
Data influențează conexiunile dintre
clienți și furnizori – iar, prin aceasta,
lanțul de aprovizionare individual. Ca
parte a acestui lanț, și achiziția de servicii de transporturi s-a schimbat semnificativ.

Între om, mașină și
date

Influența din ce în ce mai mare a
digitalizării și a automatizării ne schimbă nu numai modul de comunicare, ci
determină și trendurile în comportamentul consumatorilor. Posibilitatea
de a comanda online, oricând, are efecte atât asupra producției, cât și a
livrărilor. Dacă, de exemplu, în seara
aceasta, un „influencer” mediatic (sau,
în română, un creator de opinii influent) publică într-un serviciu social
online, cum este Instagram, o imagine
cu noi adidași, cei care îl urmează vor
dori să facă același lucru: configurarea
adidașilor după bunul plac, introducere
în coșul de cumpărături virtual, plată
și, de preferat, să fie primiți, deja, mâine. În special, în industriile textilă și
electronică, ritmul de comandă devine,
astfel, neregulat, iar dimensiunea loturilor de producție mai mică.

Soluții agile vs.
planificare pe
termen lung

Pentru producția, comerțul și transportul acestor mărfuri, planificarea pe
termen lung devine tot mai dificilă. Beneficiarii din producție și comerț trebuie să-și reconsidere modalitățile de
achiziție a serviciilor de transport. Aici,
platformele de transporturi digitale
oferă posibilitatea de a găsi rapid capacități de transport libere și prestatori
de servicii de transport adecvați.

Gunnar Gburek, Head of Business
Affairs la cea mai mare platformă de
transport din Europa, TimoCom, explică: „Achiziția de servicii de transport
prin intermediul platformelor digitale
nu pune, în niciun caz, sub semnul
întrebării contractele-cadru. Dimpotrivă: este important să stabilizăm procesele existente. Atunci eu, ca achizitor,
mă pot concentra asupra comenzilor
care nu pot fi planificate și care, din
cauza lipsei timpului, de cele mai
multe ori, sunt rezolvate sub optim.
Platforma de transport TimoCom este
o soluție adițională, pentru a răspunde
la oscilațiile pieței și a veni în întâmpinarea necesităților clienților.”

Motive pentru
achiziția digitală
a serviciilor
de transport

Posibilitatea de a găsi prestatorul
de servicii de transport adecvat, la
orice oră, și de a nu renunța la capacitatea de negociere. Conform lui
Gburek, acestea sunt argumente decisive pentru a lua, din nou, sub control
logistica transporturilor: „În viitor, provocarea va fi să se livreze clientului
ceea ce dorește să aibă, deja, mâine
– și, pe cât posibil, numai mâine, și
nu poimâine. De aici, nu trebuie să
rezulte neapărat un trend, care să
ducă direct, din nou, la o relație de
afaceri de durată.”
Gunnar Gburek estimează că firmele care au marfă de transportat se

FOCUS

Schimbarea
mentalității în comerțul
cu servicii de transport

bazează, în acest moment, pe contracte pe termen lung, în proporție de până
la 80%. Cei care consideră că un contract-cadru înseamnă o garanție a prețului, se înșală. „Într-un contract-cadru,
care se întinde pe un interval de timp
mai lung, se poate decide numai un
preț mediu estimat. Prestatorul de servicii trebuie să includă o marjă de preț,
deoarece nu se știe cum va evolua
piața. Aceasta înseamnă că prețul real
al pieței poate fi determinat numai în
timp real, direct de pe piața contractelor
pe termen scurt”, spune Gburek.
Prețul singur nu este și nu va fi nici
în viitor, pentru multe dintre firmele de
producție și comerț, factorul decisiv
pentru alegerea unui prestator de servicii. În primul rând, este important să
nu renunțe la flexibilitate, explică Lars
Laskowski, director de logistică la Grupul MC-Bauchemie: „Calitatea extraordinară, ofertele de servicii stabile și realiste, soluțiile orientate spre clienți, în
plus față de standarde, reprezintă cheia
unei relații de succes cu clienții”.

Optimizarea lanțului
de aprovizionare

În timp ce comportamentul consumatorilor și al clienților poate fi influențat numai într-un mod limitat, lanțul
de aprovizionare poate fi optimizat
țintit, ca urmare a creșterii controlului
pe care îl deține. Platformele de transporturi digitale oferă exact această
oportunitate, de a căuta transporturi
rapid, simplu și sigur, într-un cerc de
utilizatori bine definit.
Cine dorește să înceapă să utilizeze atribuirea digitală a comenzilor
de transport, trebuie să aibă în vedere,
în afară de numărul mare de oferte,
și interfața intuitivă, neutralitatea și
standardele de securitate ridicate.
Cele din urmă susțin și liniile directoare de conformare ale firmei proprii.
Mai multe informații despre
TimoCom le găsiți pe
www.timocom.ro.
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Renault Trucks
T440 Optifuel

C o n f o r t a b i l l a c o n d u s , c u u n c o n s u m d e t o p ș i o c a b in ă
mo der nă , Ren aul t Tr ucks T ofe ră t ot ce și -a r put ea do ri u n
t r an spor tato r și șofe ri i ac estu ia . Îi mai li pseșt e, oa r e, ceva?
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Un alt drive-test
reușit

Tocmai parcam camionul, cu o senzație plăcută, la
finalul sesiunii de drive-test – stânga de volan... apoi
dreapta... apoi din nou stânga... mă uit în oglindă și da!
Camionul este aliniat drept la bordură. Și atunci mi-a
revenit în minte întrebarea „existențială” – ce se întâmplă
cu camioanele Renault Trucks? Am condus aproximativ
trei ore, fără întrerupere, și mă simt excelent. Consumul
mediu este puțin peste 25 l/100 km (camionul a fost
încărcat la capacitate maximă). Mai arunc o privire prin
cabină... Spațiu este suficient, patul am văzut că este
comod, comenzile la îndemână, spații de depozitare mai
mult decât generoase... Nici măcar nu mai pot fi prea
entuziasmat – nu este primul drive-test cu Gama T și,
întotdeauna, am obținut rezultate spectaculoase, din
punctul de vedere al consumului, și am admirat ținuta
de drum a camionului.
Poate îi lipsește altceva? Nu îmi vine nimic în minte
– soluția telematică funcționează, există program pentru

DRIVE-TEST

entru lumea camioanelor, ca și la mașinile mici,
este acceptată, în general, o clasificare a
brandurilor din punct de vedere al calității. Sigur,
nimic nu este oficial, însă oamenii așa s-au obișnuit...
să facă clasamente. Bineînțeles, fiecare camion are fanii
și cârcotașii săi. Însă, lăsând la o parte extremele, te
aștepți la un anumit grad de coeziune între opiniile
utilizatorilor. Dar acest lucru nu se întâmplă și în cazul
Renault Trucks. Sunt transportatori care vor să cumpere
Renault Trucks pentru „cel mai bun raport preț/calitate”,
iar alţii afirmă cu tărie că „în mod cert, vehiculele Renault
Trucks asigură cel mai bun consum de carburant”.
Pe de altă parte, am întâlnit transportatori care, fiind
axați pe un alt brand, au avut ocazia să testeze și un
Renault Trucks. Nu zăbovesc prea mult asupra
subiectului, însă, dacă tot i-ai întrebat, îți arată
consumurile care sunt, într-adevăr, bune, dar nu se
grăbesc să renunțe la marca cu care s-au obişnuit.
Și mai avem și un număr mare de persoane din
breaslă, care, pur și simplu, nu au nicio opinie despre
camioanele Renault Trucks. De ce oare? Pentru
transportul pe distanțe lungi sunt doar 7-8 branduri pe
care le poți lua în calcul – este firesc ca despre unul dintre
acestea să nu îți creezi nici o părere?
Posibilitatea de a vizualiza, de la volan, încărcarea
pe fiecare punte, precum și presiunea în anvelope,
reprezintă elemente importante de confort pentru
șofer.

Spații de depozitare pentru toate nevoile.

Butoanele pot fi amplasate în funcție de preferințele
șoferului.
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Spoilerul de sub bara de protecție îmbunătățește
aerodinamicitatea.

Sistem de blocare a portierei – siguranța în parcări
devine tot mai importantă

pregătirea șoferilor, contracte de service și rețea nu mai
zic (fiind parte a grupului Volvo), nici măcar sistemul
care ia în calcul topografia drumului pentru a asigura
cea mai bună strategie de schimbare a vitezelor nu
lipsește...
Chiar înainte să cobor din cabină, șoferul francez
care m-a însoțit în test a vrut să îmi arate ceva inedit la
camioanele Renault – butoanele se pot scoate și
reamplasa în poziția pe care șoferul o consideră cea
mai potrivită. În prima clipă m-am întrebat: de ce ar vrea
cineva să facă așa ceva? Și apoi am avut revelația unui
potențial răspuns la întrebarea mea „existențială”.
Renault Trucks nu este la fel ca ceilalți și nici măcar
nu se străduiește să fie!
Apartenența la familia Volvo i-a făcut pe mulți să
creadă că, de fapt, camionul Renault este un Volvo care
poate fi achiziționat cu mai puțini bani. Sigur că există
o preluare de tehnologie de la „fratele” suedez, firească,
de altfel, însă Renault Trucks și-a urmat propria filosofie,
de la generație la generație.
Orice șofer de camion poate conduce Renault Trucks,
însă celor care s-au obișnuit cu brand-ul francez le va
fi foarte greu să se simtă „ca acasă” în oricare alt camion.
Practic, cabina, comenzile, postul de conducere în
întregime nu ascund niciun fel de compromis asumat –
este cel mai bun camion posibil pentru cei din „familie”.
Pentru ceilalți șoferi... Probabil vor căuta punctele slabe,
nu le vor găsi și, posibil, vor trage concluzia „emoțională”
că „celălalt” camion le place mai mult.

48 ...................................................................................................................................................... iunie 2017

Fișă tehnică:

DRIVE-TEST

Renault Trucks T 440 Optifuel
Dimensiuni (lungime/lățime/înălțime):
5.990/3.885/2.534 mm
Ampatament: 3.800 mm
Masa proprie: 7.697 kg
Motor DTI 13
Putere maximă: 440 CP la 1.404 – 1.800 rpm
Cuplu maxim: 2.200 Nm la 900 – 1.404 rpm
Nr. cilindri: 6 în linie
Cilindree: 12,8 l
Cutie de viteze automată Optidriver cu Optivision: 12
trepte înainte, 3 trepte înapoi

cu Optivision. Astfel, sistemul își poate produce efectele
chiar de prima dată când camionul parcurge o anumită
rută, dacă un altul echipat cu acest sistem a parcurs-o
anterior. Optivision poate duce la o reducere a consumului
de carburant cu până la 5%.
Amintim, de asemenea, apariția spoilerelor de sub
bara de protecție, care cresc aerodinamicitatea.
Ar mai fi multe spus, însă spațiul ne obligă la o
concluzie rapidă: cu un consum mediu de 25,6 l/100 km,
încărcat la maxim, Renault Trucks T nu poate trece
neobservat.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

PUBLICITATE

De la meniul computerului de bord, comenzile de pe
volan, butoanele care își pot schimba poziția... Renault
Trucks și-a creat propria regie, aparent, fără să se inspire
de la ceilalți constructori de camioane.
Până și selectarea tipului de pilot automat se
realizează cu un comutator (rotiță) amplasat în dreapta,
pe bord – cine mai are o asemenea abordare?
Nu poți spune dacă e bine sau rău – este, pur și
simplu, incomparabil.
Denumirile diferitelor sisteme sau programe reflectă,
la rândul lor, aceeași filosofie (de a fi altfel): Optifleet - soluția
telematică de gestionare a flotei de la Renault Trucks;
Optifuel – program pentru optimizarea consumului de
carburant; Optivision – optimizarea strategiei de schimbare
a treptelor de viteze în funcție de topografia drumului.

Prioritatea zero - reducerea
consumul

În relația cu proprietarii firmelor de transport, Renault
Trucks este cât se poate de tranșant – în cazul în care
consumul de carburant este cel mai important, atunci
trebuie utilizate toate posibilitățile de optimizare.
Apariția Optivision, pe care l-am testat în premieră
cu ocazia acestui drive-test, completează multitudinea
de elemente menite să scadă consumul.
Optivision se bazează pe înregistrarea traseului, în
timpul fiecărei călătorii, nu numai pentru camionul
respectiv, ci și pentru toate celelalte camioane echipate
iunie 2017......................................................................................................................................................
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Cele mai moderne
sisteme, testate
la carieră

EVENIMENT

VOLVO TRUCKS ÎN CONSTRUCȚII

Noile caracteristici inovatoare, lansate, în ultima perioadă,
de către Volvo Trucks, oferă operatorilor de transport din domeniul
construcțiilor accesul la o gamă mai variată de opțiuni și de
modalități de îmbunătățire a productivității. Pentru a testa aceste
noutăți și a le descoperi beneficiile, Volvo Trucks a invitat
transportatorii din domeniu să le probeze, în cadrul evenimentului
Volvo Trucks în Construcții, desfășurat în zilele de 18 și 19 mai,
la cariera Grandemar din Morlaca, județul Cluj.

D

ezvoltarea infrastructurii, noile
proiecte de construcții susținute de fonduri europene, dar
și redemararea investițiilor private din
domeniul imobiliar au făcut ca acest
eveniment să fie oportun pentru promovarea soluțiilor ultramoderne de
transport oferite de către Volvo Trucks,
pentru această solicitantă activitate.
La evenimentul Volvo Trucks în Construcții, au luat parte aproximativ 200
de participanți, clienți sau potențiali
clienți, operatori de transport în segmentul de construcții și colaboratori.
Cariera Grandemar a reprezentat
cea mai potrivită locație pentru testarea camioanelor destinate activității
de construcții, fiind un loc în care se
regăsește majoritatea condițiilor dificile
de utilizare cu care operatorii din acest

sector trebuie să se confrunte, în activitatea lor de transport.
„În ultima perioadă, observăm o
creștere încurajatoare a activității din
segmentul de construcții. Scopul acestui eveniment a fost de a ne prezenta
produsele și serviciile în mediul lor natural, concentrându-ne pe productivitatea clienților. Volvo FMX este un produs unic, dezvoltat pentru a face față
celor mai solicitante operațiuni, iar
cele mai recente inovații sunt menite
să asigure productivitatea și profitabilitatea clienților. Sisteme precum Tracțiunea integrală cu control automat,
Direcția Dinamică Volvo, inteligenta
transmisie I-Shift cu trepte de forță,
sunt doar câteva exemple de tehnologii inovatoare, care fac ca lucrurile
să fie mai simple și mai inteligente

decât înainte”, a spus Peter Ericsson,
Managing Director Volvo Group
Trucks Romania.

De la teorie,
la practică

Evenimentul a inclus atât activități
teoretice, cât și practice, fiind structurat
în 4 stații. În cadrul celor două stații teoretice, accentul a fost pus pe prezentarea noutăților de produs, a inovațiilor
lansate de Volvo Trucks, a modului în
care noile caracteristici și dotări pentru
segmentul de construcții funcționează
și contribuie la creșterea productivității.
Un interes special a fost arătat
celor două stații de conducere, care
au oferit o experiență remarcabilă, în
condițiile reale și dificile de operare,
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Sisteme testate în
cadrul evenimentului

- Direcția Dinamică Volvo pentru
punți față duble - constă într-un motor electric ce compensează, până la
eliminarea aproape integrală, vibrațiile
în volan și face ca un camion de construcții, care transportă adesea încărcături sau suprastructuri foarte grele,
să fie foarte ușor de virat. Volanul revine automat în poziția de mers drept
înainte, eliminându-se efortul suplimentar pentru manevrele în spații înguste și economisindu-se timpul și
energia șoferului.

- Tracțiune integrală cu control
automat - oferă o manevrabilitate excelentă și economie de combustibil,
prin activarea tracțiunii roților de pe
puntea din față, dacă roțile din spate
pierd aderența, pe teren alunecos sau
afânat. Soluția constă într-un software
conectat la senzorii de viteză din roată,
care detectează și controlează tracțiunea. Controlul Automat al Tracțiunii
este echipament standard pe modelul
Volvo FMX în versiunile 4x4, 6x6, precum și 8x6.
- Punte motoare tandem liftabilă
- permite ridicarea și dezactivarea
celei de-a doua punți motoare în timpul condusului, atunci când autocamionul nu este încărcat. Astfel, aderența la drum este mai bună, iar
consumul de combustibil este cu 4
procente mai mic, atunci când autocamionul este condus fără încărcătură. Tandemul cu o punte liftabilă
oferă, de asemenea, șoferului un confort mai mare: nivelul de zgomot din
cabină este mai redus, iar în volan se
resimt mai puține vibrații când numai
anvelopele unei punți motoare sunt în
contact cu drumul. Tandemul cu o
punte liftabilă este disponibil pentru
Volvo FM, Volvo FMX, Volvo FH și
Volvo FH16.

- I-Shift cu trepte de forță - premieră pentru autocamioanele de mare
tonaj produse în serie. Noua versiune
a transmisiei I-Shift de la Volvo Trucks
face posibilă adăugarea a două noi
trepte de forță, care oferă o capacitate
excepțională de pornire de pe loc
pentru autocamioanele care transportă încărcături grele în condiții dificile.
Ceea ce înseamnă, printre altele, că
autocamionul poate să pornească de
pe loc și să transporte o sarcină maximă în combinație (GCW) de până la
325 de tone.

EVENIMENT

oferite de către carieră. Pentru aceasta, a fost disponibilă o flotă cuprinzând
nu mai puțin de 14 vehicule, încărcate,
în special FMX, dar și FH și FH16, în
diferite configurații, 8x4 și 6x4, și cu
o gamă variată de puteri: 420, 500,
540 și 650 CP. Acestea au fost echipate cu o varietate de noi sisteme și elemente, cum ar fi cutia de viteze I-Shift
cu trepte de forță, cutia automată Powertronic cu retarder integrat, sistemul
de tracțiune integrală cu control automat, punte tandem liftabilă și Direcția
Dinamică Volvo, pentru care au fost
amenajate două trasee de testare speciale și solicitante.

- Punți față duble de 20 t - oferă
o capacitate tehnică maximă crescută
de la 18 la 20 t. Clienții beneficiază
de o productivitate îmbunătățită și de
mai multă flexibilitate. Pe un autocamion cu 4 punți, cu o sarcină maximă
de 32 t, platforma de încărcare este,
de asemenea, mai lungă și există o
flexibilitate mai mare privind locul de
amplasare a unei încărcături, precum
pietrișul, pe o suprastructură de tip
basculant. Astfel, sarcina maximă este
atinsă mai rapid la încărcare, iar șoferul poate fi sigur că respectă limitările
de greutate.
- Suspensie pneumatică spate,
în combinație cu punte motoare
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EVENIMENT

potrivit pentru operațiuni de transport
ce implică un nivel deosebit de ridicat
de praf sau umiditate. Acesta oferă
accesul la o gamă de funcții inteligente, precum Sistemul de asistență
la pornirea din rampă (Hill Start Aid),
pentru un control superior pe pantele
abrupte. Există îmbunătățiri și la nivelul siguranței, datorită integrării funcțiilor frânei de motor și a retarderului,
cunoscute sub numele Coordonare
Sisteme de Frânare (Brake Blending).
În afara îmbunătățirii funcției de frânare, EBS în combinație cu frânele
cu tambur oferă acces la Direcția
Dinamică Volvo (fără tracțiune pe punțile față) și schimbări mai eficiente ale
treptelor de viteză, deoarece sistemul
I-Shift obține anumite informații din
sistemul electronic de frânare.

față - oferă cel mai înalt nivel de confort, chiar și pentru autocamioanele
cu tracțiune integrală. Deoarece arcurile cu foi sunt dimensionate, în general, pentru cele mai grele sarcini, suspensia pneumatică oferă posibilitatea
ajustării, pentru a corespunde cu greutatea încărcăturii. Șoferul poate menține o viteză medie crescută, pe drumurile denivelate din șantierele de

construcții și reușește, astfel, să realizeze mai multe livrări în timpul fiecărui
schimb. Suspensia pneumatică de la
Volvo Trucks oferă, de asemenea, o
gardă la sol de cel puțin 300 mm și o
protecție eficientă a tuturor componentelor vulnerabile.

- Sistem electronic de frânare
(EBS) pentru frâne cu tambur -

- Punte tridem - Configurația 8x4
cu o singură punte față prezintă suspensie spate cu boghiu tridem, iar puntea portantă amplasată în spatele punții
motoare este acționată hidraulic. Rezultatul constă într-o manevrabilitate excelentă și o rază de bracaj nemaiîntâlnit de mică. Puntea portantă ridicată
din spatele punții motoare contribuie la
reducerea uzurii anvelopelor și la
optimizarea consumului de combustibil.
Adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Caravana
Wild West

EVENIMENT

SCANIA

Producătorul suedez a organizat un turneu de awareness, pentru
promovarea noului său camion, Scania Seria S. Acest eveniment
s-a „oprit” în 11 orașe din țară, unde Scania, împreună cu
partenerii săi, au prezentat o soluții complete de transport.

C

aravana, cu tematică western,
i-a avut alături și pe partenerii
Scania, Krone, CTEtrailers,
Bridgestone, Porsche, Scania Credit
și IFPTR, care s-au reunit sub „eticheta” de Cei 7 Magnifici.

Punctele de atracție

Cu ocazia evenimentului, a putut fi
admirat și testat Scania Seria S, cea
mai nouă creație a suedezilor, precum
și Scania Crown Edition, cu o ofertă

specială de închidere a producției modelului Streamline. Dincolo de emoția
lansării unui nou produs, senzațiile au
fost amplificate, grație atmosferei din
cadrul Caravanei. Timp de aproape
două luni, evenimentul a „garat” în Arad,
Timișoara, Oradea, Cluj Napoca, Craiova, Sibiu, Suceava, Bacău, Brașov,
Constanța și București, actorii principali
fiind cele 10 camioane, 10 modele Porsche și 3 semiremorci, completate de
o logistică de rang înalt. Tematica a fost
imprimată de cowboy-ii și indienii deco-

rativi, dar și de barul western, ce amintea
de acea epocă. Pentru cei care au dorit
să se simtă regi ai șoselelor, Scania a
pregătit concursuri de îndemânare, timp
în care specialiștii producătorului au
oferit informații celor dornici.

Noua Serie S

Scania Seria S își propune să ridice
standardele de calitate, în ceea ce privește confortul șoferului, pe termen lung,
fiind proiectat pentru un trai spațios.
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combinate cu noul raport de punte spate,
contribuie la reducerea turației motorului
și la diminuarea consumului de combustibil cu 3%. Întreaga gamă de 13 litri dispune de tehnologia SCR, care reduce
impactul asupra mediului și consumul de
combustibil, fără să compromită forța.
Cutia de viteze, disponibilă în varianta
cu 12 sau cu 12+2 trepte (pentru aplicațiile ce necesită putere de tracțiune suplimentară, la turații mici), este mai lină
și mai rapidă, pentru motoarele de 13 litri
și pentru faimosul V8. Totodată, Scania

oferă o gamă variată de vehicule cu 2 și
3 punți, cu șasiuri de diferite înălțimi. De
asemenea, dispune de o gamă diversificată de punți față, spate, precum și de
punți directoare fixe și liftante. Cutiile de
viteze cu game și jumătăți oferă un nivel
bun de manevrabilitate, fiind disponibile
împreună cu Scania Opticruise, cu retarderul Scania și cu o gamă diversificată
de prize de putere.

EVENIMENT

Podeaua plată, compartimentele de depozitare suplimentare și priveliștea deosebită din poziția șoferului contribuie, toate, la caracterul său unic. Forma elegantă
și imaginea impunătoare a cabinei sunt
construite în jurul unei cuști rigide, din
oțel. Structura a fost concepută cu mare
atenție, pentru a face față impacturilor
severe, pentru a proteja șoferul și a
reduce deteriorările aduse vehiculelor din
jur, în cazul unei coliziuni. Nici latura tehnică nu este mai prejos, injectoarele și
camerele de combustie îmbunătățite,

Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Scania te trimite
în Bali

Cei ce achiziționează un camion
Scania din Campania King of the
Road au asigurată o călătorie de
neuitat, în paradisul exotic din Bali.
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„Problemele nu trebuie
să ajungă la clienți”

A

Transportul frigorific cere calitate și atenție la detalii, iar
investițiile realizate într-o flotă modernă sunt esențiale.

chizițiile de anul acesta ale
Denis Spedition, unul dintre
specialiștii pe „frig”, aduc câteva premiere interesante pentru piața
românească.
Noua Scania, semiremorca Krone
cu bitemperatură, agregatele frigorifice
Thermo King, generația 2017 - sunt
o parte dintre aspectele interesante
ale acestei investiții.
Cu cele trei ansambluri achiziționate acum, Denis Spedition a ajuns la o
flotă de 15 camioane. Toate capetele
tractor sunt Scania și, în aceste condiții,
achiziționarea noului model al constructorului suedez a venit ca un lucru firesc.
„Noua Scania a atins un nivel care
m-a impresionat și acest lucru m-a convins să fiu primul care achiziționează
această specificație – motorul nou de
500 CP, cutia de viteze nouă... Tehnologia modernă și produsele mai scumpe
înseamnă, totodată, calitate, iar, de-a
lungul timpului, camioanele Scania
mi-au adus economii neașteptate. Am
camion care merge și astăzi, la peste
2 milioane de km”, a declarat Florin Tudose, director general Denis Spedition.
În medie, flota Denis Spedition
consumă, la ora actuală, 25 l/100 km.
Dacă alegerea capetelor tractor
nu a reprezentat o surpriză, nu același
lucru putem afirma despre semiremorci.

De ce Krone?

Denis Spedition a achiziționat pentru prima dată semiremorci Krone - o
semiremorcă bitemperatură și două
semiremorci frigorifice clasice.

„În urma discuțiilor purtate cu Dan
Schnick și Iulian Gloabă, doi specialiști
în lumea caroseriilor, am decis să achiziționez Krone. Acest produs, după
șapte ani de la lansare și îmbunătățiri
continue, a crescut ca un copil sănătos. Am mers la fabrică, anul trecut,
am văzut cum sunt produse, de la primul punct de sudură și până la ultima
lampă montată la final. Iar calitatea
am putut să o apreciez după realizarea unor curse cu o semiremorcă
luată în teste. Șoferii mi-au confirmat,
la rândul lor, că este o semiremorcă
de încredere”, a explicat Florin
Tudose.
Investiția în cele mai moderne tehnologii și-a demonstrat eficiența, încă
de la prima cursă.
„Pe o cursă de Irlanda, cu semiremorcile pe care le dețin în parc, agregatul frigorific a funcționat 56 de ore,
iar, în cazul semiremorcii Krone, a
funcționat doar 24 de ore – aceeași
cursă, aceeași marfă, la o săptămână
distanță”, a arătat directorul general
Denis Spedition.
În ceea ce privește agregatele frigorifice, Denis Spedition este primul
transportator din România care achiziționează Thermo King SLXi, generația 2017, mai silențios și având consum mai bun de carburant.
„Fără investiții, nu poți oferi servicii
de calitate, iar fără calitate nu poți rămâne în această piață. Clienții nu sunt
interesați de problemele cu care te-ai
putea confrunta. Am avut situații în
care am trimis al doilea șofer cu avionul, în Germania, pentru a ne asigura
că marfa ajunge la client în timp și,

totodată, respectând legislația”, a
precizat Florin Tudose.

Amănuntele care fac
diferența

„Semiremorca frigorifică Krone a
ajuns la maturitate, iar Krone a fost
foarte receptiv în legătură cu fiecare
situație cu care ne-am confruntat, în
ultimii șapte ani, cu acest produs. Unul
dintre colegii noștri cu experiență vastă, Iulian Gloabă, s-a implicat, în ultimii
trei ani, în îmbunătățirea acestui produs. Practic, a devenit troubleshooter-ul
lui Krone. Recepționează toate recomandările și problemele apărute în
legătură cu utilizarea și servisarea produsului, rezolvă problemele semnalate
și, în același timp, transmite către Krone
recomandări legate de potențiale îmbunătățiri în zona de producție”, a declarat Sergiu Călinescu, Area Sales
Manager CTEtrailers.
Astfel, reacțiile din piață au dus la
modificări menite să crească fiabilitatea produsului. Dintre acestea, amintim podeaua, realizată din mai multe
elemente, rezultatul fiind o întărire a
acesteia și diminuarea riscului de
deteriorare în timpul operațiunilor de
încărcare/descărcare.
Șasiul este continuu, dintr-un capăt în altul al semiremorcii, fiind, astfel,
bine preluate forțele antrenate de
tracțiune.
În interior, în partea frontală, semiremorca Krone este prevăzută cu trei
stâlpi, care nu permit amplasarea
paleților lipiți de peretele frontal. Acest
spațiu permite circularea corectă a ae-
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Florin Tudose, director general
Denis Spedition:

„Indiferent de anotimp, condiții meteo sau condiții de
trafic, clienții noștri știu că vom ajunge la timp, iar
comunicarea pe timpul cursei este aproape inexistentă.
Bineînțeles, clienții pot verifica oricând poziția camionului
(le-am oferit acces la această informație).”

PIAȚĂ

rului în semiremorcă și, astfel, păstrarea temperaturii setate pentru toată
marfa. Acest artificiu tehnic nu are repercusiuni din punct de vedere al volumului disponibil – pot fi încărcați 33
de paleți.
De altfel, sistemul de circulație a
aerului în interiorul semiremorcii este
unic la Krone – aerul se dispersează
uniform pe toate direcțiile.
Un alt aspect important este reprezentat de punțile Krone - o îmbinare
între inovația acestui producător cu
experiența fabricii Gigant, pe care
Krone a achiziționat-o.
„Nu doar puntea, în sine, este un
produs mai bun, ci faptul că, astăzi,
axa este produsă de către Krone, duce la o coordonare mult mai bună, din
punct de vedere constructiv, pentru
obținerea unei funcționalități îmbunătățite a vehiculului”, a explicat Sergiu
Călinescu.
Aceste aspecte pot fi resimțite și
în timpul mersului.
„Am remarcat diferența, mai ales
la zonele de pantă – comunicarea
dintre cap tractor și semiremorcă s-a
îmbunătățit și sistemul predictiv de
recunoaștere a topografiei drumului
funcționează mai bine”, a completat
Florin Tudose.
Un alt aspect pe care Krone pune
accent este legat de modul de îmbinare a elementelor constructive ale
semiremorcii, care se face prin sudură,
asigurând, astfel, o mai bună rigiditate
și anduranță.
Semiremorcile achiziționate de către
Denis Spedition sunt dotate cu Wabco
SmartBoard, care oferă șoferului posi-

bilitatea de a vizualiza, de la bord,
încărcarea pe fiecare punte în parte.
Pentru creșterea siguranței, vehiculele au fost dotate cu un sistem de
blocare a ușilor, furnizat, de asemenea, de Wabco.
În plus, ușile sunt prevăzute cu
închidere dublă (câte două încuietori
pe fiecare ușă). Se asigură, astfel, o
închidere mai etanșă și pierderile de
temperatură scad.
O atenție specială a fost acordată
sistemului de iluminat. Luminile sunt
cu tehnologie LED, iar numărul lămpilor a fost suplimentat la șase, în partea de sus, la acestea adăugându-se
două lămpi pentru mers cu spatele și
lămpi pentru ceață.
„Nu este doar o chestiune estetică.
Să fii vizibil, mai ales în condiții dificile
(noapte și ceață), are un mare impact
asupra siguranței”, a explicat Florin
Tudose.
Pentru protecția ramei spate, a
mai fost adăugat un sistem de tampoane antișoc, pe toată lățimea ramei.
Semiremorcile au certificatul HCF
pentru igienă, precum și certificatul
XL pentru siguranță marfă, tot mai
cerut, la nivel de UE.
Fiecare semiremorcă are în dotare
câte patru blocatori verticali de marfă.
Podeaua se finalizează, către interior,
cu o tablă striată din aluminiu, iar pereții laterali beneficiază de o plintă de
450 mm de la podea, pentru protecție
la încărcarea cu liză.
O inovație importantă a Krone este
legată de pereții laterali. În interiorul
acestora, pe toată lungimea semiremorcii, există o foaie de fibră de sticlă

Sergiu Călinescu,
Area Sales Manager
CTEtrailers:

„Strategia noastră se bazează pe
relaționarea cât mai strânsa cu
clienții noștri, pentru a le oferi
soluția corectă și adecvată
nevoilor lor de business, prin
serviciile integrate pe care
CTEtrailers le pune la dispoziție.”

(de la podea până la 180 cm), între
foaia de tablă și panoul de poliuretan.
Aceasta are rol de protecție în cazul
deformărilor. Astfel, sunt prevenite
străpungerile și/sau pierderea izolației.
„Este o fibră de 5 mm grosime, introdusă sub plinta de aluminiu și până
la jumătatea peretelui. Protejează peretele împotriva loviturilor la operațiunile de încărcare/descărcare. Masa
este nesemnificativă, rezistența crește
foarte mult și, în plus, izolația termică
este continuă. Efectul este superior
panourilor”, a spus Sergiu Călinescu.
Tot la capitolul inovație, amintim
și display-ul montat pe colțul stânga
al semiremorcii - șoferul nu trebuie să
mai coboare din cabină, deoarece
vizualizează informațiile în oglinda din
stânga (consum carburant, temperatură interior). Merită să amintim și sistemul antiefracție, montat pe rezervorul de carburant.
„Anul acesta, ne așteptăm la o
creștere cu cel puțin 20% pentru vânzările la semiremorci frigorifice. Este
un produs premium, care integrează
subansamble premium”, a declarat
Area Sales Managerul CTEtrailers.
Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Cel mai mare sediu
Ford Trucks din Europa
După ce și-a făcut „intrarea” în mod oficial pe piața autohtonă, la
finalul anului trecut, Ford Trucks a inaugurat, în România, cel mai
mare birou al companiei din Europa.

N

oul sediu se află pe Autostrada A1, la km 13,2, în cea mai
mare zonă industrială a țării
și oferă, deja, servicii complete: vânzări, servicii post-vânzare și piese de
schimb. Zona de service este autorizată și dotată în conformitate cu standardele recomandate de producător,
oferind toate serviciile de garanție sau
post-garanție pentru modelele Ford
Trucks.

17.000 mp lângă
București

Cefin Trucks, importator exclusiv al
Ford Trucks în România, deține, lângă
București, una dintre cele mai mari
facilități de asistență tehnică din Europa,
unde se pot executa reparații complexe,
mecanice, electrice și tinichigerie pentru
toate tipurile și mărcile de camioane,
remorci și semiremorci. Unitatea, unde
lucrează 85 de angajați, în 2 schimburi,
înregistrează o medie de 600 de operații
lunar și are o capacitate de reparații simultane de până la 25 de vehicule
(camioane sau semiremorci) zilnic. Noul
sediu Ford Trucks are o suprafață dedicată de 17.000 mp, cu o vizibilitate ridicată din zona Autostrăzii A1, împărțită
astfel: o clădire de aproximativ 3.900 mp,
o parcare de 13.000 mp, suprafața totală
a birourilor ajunge la aproape 1.700 mp,
iar suprafața totală a service-ului și a
depozitului de piese de schimb este de
3.000 mp. Service-ul autorizat Ford
Trucks este complet renovat și modernizat, conform standardelor corporatiste
și tehnice ale Ford Trucks, cu 9 linii de
lucru: 7 linii de reparații cu elevatoare,
una pentru ITP (inspecție tehnică periodică) și o linie de spălare a camioanelor.

Țintele

Obiectivul companiei este acela
de a realiza o cotă de piață de peste
6% din volumele totale ale segmentelor sale țintă. De la anunțul oficial al
lansării, în decembrie 2016, un număr
peste estimări de unități Ford Trucks
a fost livrat unor clienți români importanți, printre care se află Vlase International, companie ce a oferit un feedback foarte bun, după perioada de
testare. Mai mult decât atât, Ford
Trucks a fost anunțată ca fiind câștigă-

Noul sediu Ford Trucks este rezultatul unei investiții de peste
200.000 Euro, pentru a putea respecta standardele companiei.

Lisa King, Director General Adjunct
al Ford Otosan:

„Întrucât am crescut, deja, prezența noastră în diferite
regiuni ale lumii, Europa de Est este, acum, piața noastră
prioritară. Suntem foarte încântați să anunțăm că acest
sediu reprezintă unul dintre cele mai importante repere
ale planului de distribuție al Ford Trucks, deoarece este
primul nostru pas în România și cel mai important din
Europa până acum. Cefin Trucks este un partener de
afaceri foarte important pentru noi și credem că acest centru va contribui în
mod semnificativ la prezența Ford Trucks în România și Europa”.

toarea unei licitații importante pentru
livrarea unui lot de 16 autobasculante
8x4, o recunoaștere a faptului că autovehiculele sunt competitive atât tehnic,
cât și ca preț.
Esențiale pentru strategia de dezvoltare a vânzărilor a companiei Cefin
Trucks rămân amprenta și acoperirea

Stefano
Albarosa,
CEO
Cefin
Trucks:

„Fiecare
kilometru
efectuat cu un
camion Ford
Trucks va fi mai ieftin decât cu
orice alt camion.”

națională. Compania va acoperi toată
piața din România cu personalul propriu de vânzări, estimat a ajunge la 24
de persoane, până în primul trimestru
al anului 2018. Prezența în cele mai
importante zone ale țării va fi asigurată
de sucursalele existente ale companiei
(București, Arad, Deva și Timișoara deja operaționale) și de către sediile
partenerilor, acționând sub un mandat
limitat, ca furnizor de servicii postvânzare, piese de schimb, întreținere,
reparații. Sediul Ford Trucks din București a fost lansat cu un rebranding,
în urma unei investiții de peste
200.000 de euro, finalizată cu o clădire
complet renovată, în conformitate cu
standardele Ford Trucks.
Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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1,2 MILIOANE MP DE SPAȚII INDUSTRIALE
ȘI LOGISTICE, ÎN BUCUREȘTI

(Logistics Manager, Holcim
România) sunt cei 4 membri noi ai
board-ului. De asemenea, s-a votat
și modificarea statutului Asociației,
prin posibilitatea reînnoirii
mandatului de Președinte, în cazul
în care persoana este votată în
Adunarea Generală și în ședința de
board a Consiliului Director ales.
Noul Consiliu Director ARILOG l-a
reconfirmat pe Daniel Preda în
funcția de președinte, pentru un nou
mandat.

21 DE MAGAZINE NOI,
ÎN RETAILUL
ALIMENTAR
Stocul de spații industriale și
logistice moderne din
București a crescut de
aproximativ 10 ori, în
intervalul 2004 – 2017, până la
un nivel de aproape 1,2
milioane de metri pătrați, fiind
susținut, în primul rând, de
evoluția pozitivă a consumului
și a puterii de cumpărare,
potrivit C&W Echinox
Research. În 2004, Cefin
România „punea bazele”
actualului P3 Bucharest,
devenit cea mai amplă
dezvoltare logistică din
România, cu o suprafață de
peste 300.000 mp. Intrarea pe
Autostrada București – Pitești
a rămas destinația preferată a
dezvoltatorilor de spații
logistice, astfel că peste 70%
din stocul actual se
concentrează în dreptul
kilometrilor 13 și 23, deveniți
două repere în piața logistică
locală. De altfel, 80% din
stocul ce urmează a fi livrat în

ARILOG ARE UN BOARD
NOU

Adunarea Generală a membrilor
ARILOG s-a desfășurat la începutul
lunii mai, în cadrul acesteia fiind
prezentate rapoartele financiare și
de activitate ale asociației din anii
2015-2016, evoluția numărului de
membri și stadiul proiectelor
începute în mandatul care tocmai sa încheiat. De asemenea, au fost
prezentate direcțiile de acțiune și
proiectele propuse pentru mandatul
următor. Membrii Asociației au votat
componența noului Consiliu
Director ARILOG, pentru mandatul

acest an se află tot în zona
autostrăzii A1, în ciuda
faptului că anumiți retaileri
caută soluții de depozitare în
zona de Nord a orașului, în
special în dreptul A3 –
București – Ploiești. Stocul de
spații logistice și industriale
din București reprezintă
aproape jumătate din piața de
profil la nivel național, dar,
raportat la celelalte capitale
din regiune, potențialul de
creștere rămâne semnificativ.
La finalul primului trimestru
din 2017, Varșovia avea un
stoc de spații logistice de 3,1
milioane mp, Praga 2,5
milioane mp, în timp ce stocul
din Budapesta se apropia de 2
milioane mp. Departamentul
industrial al Cushman &
Wakefield Echinox a închiriat,
în 2016, spații industriale și
logistice cu o suprafață
cumulată de aproximativ
50.000 mp, în București și în
Cluj.
2017-2019. În urma votului
exprimat, noul Consiliu Director
ARILOG va avea 9 membri, unde
Adriana Pălășan (Managing
Partner, Supply Chain Management
Center), Daniel Fulaș (Head of
Logistics, Enel), Daniel Preda
(Managing Director, Toyota Material
Handling România), Ion Lixandru
(Admnistrator, Camion Logistic),
Romeo Dumitru (Logistics Manager,
Elbi Electric & Lighting) reprezintă
„vechea gardă”, iar Paul Copil
(Founder & CEO, Qeops), Paul Niță
(Site Director, XPO Supply Chain
România), Florin Ioan (Ocean
Freight Manager, DHL Global
Forwarding) și Cristian Goroneanu

În luna mai, au fost deschise, în
retailul alimentar din România, 21
de magazine, față de cele 22 de
unități din luna aprilie 2017.
PROFI a deschis, în această lună,
17 magazine noi, fiind rețeaua cu
cele mai multe unități din
România. Noile magazine au fost
deschise la Timișoara, ClujNapoca, Suceava, Călărași,
Dâmbovița, Iași, Săcele, Dărăști
Vlașca, Pielești, Potcoava, Moara
Vlăsiei, Liebling, Mihăilești,
Domnești, Cenad, Corod și
București, rețeaua PROFI
ajungând, la finalul acestei luni, la
un număr de 568 de magazine
prezente în 307 localități. Kaufland
România a deschis un nou
magazin în Craiova, acesta fiind
cel de-al treilea din oraș și cel deal 115-lea al rețelei la nivel
național. Carrefour a deschis
primul supermarket din Făgăraș,
Județul Brașov, ajungând la un
număr de 143 magazine în acest
format. Totodată, Carrefour
România a deschis un magazin
Supeco în Craiova, pe locul unei
foste unități Billa. Rețeaua Supeco
ajunge, astfel, la un număr de 6
unități în România, iar procesul de
transformare a unităților Billa
continuă și urmează a fi finalizat
până la sfârșitul acestui an. OMV
Petrom și Auchan Retail România
au deschis, luna aceasta, în
București, primele două magazine
de proximitate MyAuchan, unul în
Militari și unul în Cotroceni.
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AFACERILE DIN RETAIL
AU CRESCUT CU 4,8%

Volumul cifrei de afaceri din retail
(cu excepția comerțului cu
autovehicule și motociclete) a
crescut, în luna aprilie, cu 4,8%, ca
serie brută, față de aprilie 2016,
conform datelor furnizate de INS.
Ca serie ajustată, afacerile din
retail au crescut cu 6,1%. Avansul
s-a datorat vânzărilor de produse
nealimentare (+8,5%) și la comerțul
cu amănuntul al carburanților
pentru autovehicule în magazine
specializate (+6,7%). Vânzările de
produse alimentare, băuturi și tutun
au scăzut cu 0,1%. În aprilie 2017,
față de martie 2017, volumul cifrei
de afaceri din retail (cu excepția
comerțului cu autovehicule și
motociclete) a crescut ca serie
brută cu 2,6% și a scăzut ca serie
ajustată, în funcție de numărul de
zile lucrătoare și de sezonalitate, cu
0,2%. Volumul cifrei de afaceri
pentru comerțul cu amănuntul (cu
excepția comerțului cu
autovehicule și motociclete), serie
brută, în luna aprilie 2017,
comparativ cu luna precedentă, a
crescut pe ansamblu cu 2,6%, ca

urmare a creșterii vânzărilor de
produse alimentare, băuturi și tutun
(+6,5%) și vânzărilor de produse
nealimentare (+1%). Comerțul cu
amănuntul al carburanților pentru
autovehicule în magazine
specializate a scăzut cu 0,6%.

KAUFLAND,
HIPERMARKET ESTIVAL
ÎNTR-UN CORT

Kaufland România a inaugurat, în
stațiunea balneoclimaterică Sovata,
jud. Mureș, primul magazin estival
amenajat într-un cort, care va sta
deschis pe tot parcursul verii, până
pe 17 septembrie. Conceptul
magazinului este adaptat nevoilor
clienților aflați în vacanță, de a face
rapid cumpărături și de a găsi
într-un singur loc toate produsele

PUBLICITATE

dorite. Magazinul estival tip cort are
o suprafață de vânzare de 1.350 de
metri pătrați și oferă clienților o
gamă variată de produse de
calitate, la prețuri reduse.
Raioanele magazinului includ:
legume și fructe, brutărie, alimente
de bază, dulciuri, băuturi, produse
nealimentare și drogherie. De
asemenea, noul magazin este
prevăzut cu un punct Grill, unde
clienții pot lua, rapid, masa.
„Misiunea noastră este să fim mai
aproape de clienți, iar ideea
hipermarketului estival tip cort este
un concept nou, modern și foarte
dinamic, ce ne permite să facem
mai accesibile produsele de
calitate la prețuri reduse. Am ales
Sovata pentru că este un important
punct turistic, este primul magazin
din acest oraș”, declară Valer
Hancaș, Manager Corporate
Affairs & Comunicare, Kaufland
România. Recent, Kaufland
România a primit certificarea Best
Buy Award, care atestă că
magazinele Kaufland au cel mai
bun raport calitate-preț din
România. Distincția a fost acordată
în urma voturilor exprimate direct
de către consumatorii români.
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ELA, o federație care include 30 de organizații naționale din
domeniul logisticii din întreaga Europă, premiază, în fiecare an, cel
mai inovator proiect din logistică și supply-chain, personalitatea
anului din domeniu și cea mai interesantă prezentare din rândul
proiectelor înscrise în competiție.

C

oncursul, adeseori descris ca
Liga Campionilor din domeniul Managementului Logistic
și de Supply-Chain, este disputat de
către proiectele câștigătoare de trofee
în competițiile naționale. În cadrul acestei ediții, juriul ELA a selectat inițiativa
care poartă „semnătura” companiilor
AGCO și 4flow, o întreprindere agricolă și partenerul său 4PL. În ultima
parte a anului trecut, proiectul a câștigat premiul german pentru managementului supply-chain-ului, acordat de
către organizația BVL.
Medalia de aur din domeniul logisticii, acordată de către ELA, subliniază
dedicația AGCO nu numai pentru a oferi
produse de top, ci și de a sprijini aceste
produse prin intermediul celor mai bune
și inovative procese. De asemenea,
demonstrează faptul că unirea forțelor
reprezintă un factor cheie în succesul
pe piețele din ziua de astăzi.
Inițiativa AGCO Smart Logistics
constă în construcția unor procese
inovative și colaborative, în cadrul unui
sistem IT de management al supplychain-ului. O echipă dedicată din partea 4flow vine în sprijinul AGCO cu
planificarea continuă, managementul
și optimizarea rețelelor de inbound din
Europa, precum și cu monitorizarea
costurilor și raportarea. Abordarea are

la bază principiul de combinare a unui
sistem inteligent de management al
transporturilor, a unui proces de dezvoltare standardizată a furnizorilor,
precum și a managementului de risc
în cadrul unei soluții IT pe cloud.
Această abordare inovativă utilizează
algoritme inteligente, care optimizează, în mod dinamic, cerințele din rețea,
inclusiv capacitățile, cerințele de expediție ale furnizorilor, lead-times, precum și monitorizează o gamă largă
de factori geo-politici, meteorologici și
economici, în timp real, pentru a optimiza fluxul de materiale.

Profesionistul anului

Personalitatea anului din domeniul
logisticii, desemnată de ELA, este
Josh Start, șeful Centrului Logistic
Colnbrook, Wilson James Ltd, Marea
Britanie. Începându-și cariera în domeniul militar, Josh a devenit trainer
logistic pentru armata afgană, după
care s-a alăturat companiei Wilson
James, în calitate de consultant. Compania își caracterizează operațiunile
de integrator logistic la Heathrow ca
fiind „complicate”, cu acționari exigenți,
cerințe în schimbare permanentă și
niveluri ridicate de activitate. După
reînnoirea contractului, clientul a insis-

tat ca Josh să devină Manager de Operațiuni. De atunci și până în prezent,
a devenit expert în logistica aeroportuară, aducând numeroase inovații.
Josh este respectat pentru abilitățile
sale de conducere și pentru stilul său
de comunicare, care sunt dublate de
o cunoaștere excelentă a sistemelor.

Prezentarea anului

Proaspăt câștigător al Premiului
Belgian pentru Supply-Chain 2016,
proiectul Vi-P al Bridgestone/bluecrux
a fost selectat ca unul dintre cei șase
finaliști pentru Proiectul Anului ELA,
dar a reușit să-și adjudece doar distincția pentru cea mai interesantă prezentare, acordată de către public.
Vi-P este prescurtarea „Visibility
Project”, dar și pentru „Very Important
Project” și a fost lansat în 2013, pentru
a crește atât vizibilitatea, cât și fiabilitatea supply-chain-ului „end-to-end”.
Acesta a reprezentat unul dintre
proiectele tactice cheie de la Bridgestone Europe, înscriindu-se în strategia companiei de îmbunătățire a satisfacției clienților, în același timp cu
reducerea costurilor.
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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pentru STILL
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IFOY 2017

În 2017, STILL se află din nou printre câștigătorii Premiilor
International Forklift Truck of the Year (IFOY - Stivuitorul anului pe
plan internațional), care sunt acordate celor mai bune vehicule
industriale, respectiv celor mai bune soluții de sistem. STILL a
plecat acasă cu două premii - câștigând trofee pentru a patra oară
de la debutul IFOY, în 2013. La categoria „Transportor pentru
depozit”, specialistul în intralogistică din Hamburg a convins juriul
cu selectorul orizontal autonom STILL iGo neo CX20. Un alt premiu
a fost câștigat de STILL LiftRunner, o soluție de tip convoi cu o
pereche de furci telescopice pentru încărcare și descărcare
automată.

C

eremonia de acordare a premiilor a avut loc în data de 9
mai, în ambianța BMW World
din München, în ziua de deschidere
a târgului pentru logistica transporturilor - cel mai important târg în domeniul logisticii, mobilității, IT și Administrarea Lanțului de Aprovizionare.
Premiul IFOY a fost acordat, în acest an, pentru a cincea oară consecutiv „Celui mai bun în domeniul intralogisticii”, certificând performanțele și
capacitățile inovatoare ale producătorilor de vehicule industriale și a furnizorilor de sisteme. Vehiculele și aplicațiile nominalizate au fost, în prealabil,
comparate timp de opt zile cu produsele concurente, pe arena Târgului
din München, partener IFOY, unde au
fost supuse unor teste riguroase. Treizeci de jurați internaționali, din media,

cercetare, industrie și logistică, au fost
rugați să acorde votul lor.
Acest proces a însemnat ca finaliștii să fie evaluați conform protocolului de testare IFOY, care conține 80
de criterii, respectiv să fie evaluați
conform IFOY Innovation Check.
Această ultimă evaluare s-a desfășurat sub conducerea Institutului
Fraunhofer pentru Fluxul de Materiale
și Logistică (IML), din Dortmund, și a
Catedrei de Organe de Mașini și
Logistică Tehnică din cadrul Universității Helmut Schmidt, din Hamburg.
Au fost analizate cu atenție în special
valorile inovative ale echipamentelor,
importanța lor în piață, respectiv
beneficiile pe le aduc clienților. Pe de
altă parte, în cadrul testului funcțional
practic, au fost înregistrate date
concrete, care apoi au fost analizate

și comparate de către jurnalistul olandez de specialitate Theo Egberts.

Autonomia în slujba
logisticii

STILL și-a asigurat un avans decisiv în competiția de la categoria „Vehicul pentru depozite” cu selectorul
autonom iGo neo CX 20. Dr. Jochen
Köckler, membru al Consiliului Deutsche Messe, a declarat: „iGo neo
CX 20 a oferit o performanță extraordinară în cadrul zilelor de testare
IFOY și a convins echipa de testare,
consilierii IFOY și, în final, și juriul.
Factorul crucial a fost înalta valoare
inovativă, combinată cu o extraordinară valoare adăugată pentru client, precum și modul profesionist de implementare a acestora - o piatră de hotar
în domeniul intralogisticii.”
iGo neo CX 20, primul selector orizontal autonom din lume, nu a avut
nicio problemă în a se deplasa în orice
topologie a depozitului și și-a urmat
operatorul oriunde s-a îndreptat acesta sau aceasta. Jurații au notat, în
mod special, importanța în piață și beneficiile aduse clienților. Echipamentul
este operațional imediat, fără a fi nevoie de configurări preliminare elaborate, și poate fi integrat în mod flexibil
în infrastructurile existente. Evaluatorii
au declarat că beneficiul crescut pentru client este dovedit de sistemul asistat laser de recunoaștere a mediului
înconjurător, de interfața de comunicare, care poate fi utilizată în mod
intuitiv, și de posibilitatea de rulare
autonomă. Un câmp vizual de 360
grade îi permite echipamentului STILL
iGo neo CX 20 să facă față oricând
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modificărilor din mediul înconjurător,
putând face, în același timp, diferența
între obiecte statice și dinamice și persoane.
Datorită capacităților cognitive,
vehiculul recunoaște intențiile operatorului în funcție de mișcările acestuia,
sau acesteia, și se deplasează în mod
automat paralel cu el / ea, de la stație
la stație. În același timp, vehiculul se
plasează în poziția de încărcare care
este optimă pentru utilizator.
O altă formă de manifestare a inteligenței integrate o reprezintă posibilitatea de analiză panoramică, la 180
grade, a mediului, prin intermediul scanerului laser, montat frontal. Acest scaner conferă echipamentului un comportament anticipativ, ce depinde de
viteza de deplasare a selectorului,
respectiv îi permite să recunoască și
să evite din timp orice obstacol.
Juriul a fost impresionat în mod
deosebit de economiile ce pot fi obținute prin utilizarea iGo neo CX 20 în
comparație cu selectoarele tradiționale. În timpul testelor, s-a constatat că
vehiculul a funcționat mult mai eficient
și productiv în toate configurațiile, imediat după ce a fost utilizat principiul
„mergi pe urme”. Rezultatul a fost
acela că „…echipa de testare a obținut
o creștere de până la 47 la sută.” În
același timp, iGo neo CX 20 descarcă
angajatul de sarcina efectuării unor
mișcări repetitive obositoare, de exemplu de a urca și a coborî în permanență în și din vehicul. El sau ea are în
permanență ambele mâini libere și se
poate concentra fără restricții la operațiile productive pe care le are de
efectuat.
Concluzia juriului: „Cu iGo neo,
STILL demonstrează că inovația în
robotică aduce o contribuție valoroasă
la procese inteligente de intralogistică.

Colaborare pentru viitor

STILL și Würth au demonstrat, în fabrica STILL de la Hamburg, că trecerea la
Industria 4.0 poate fi simplă, atunci când competențele se reunesc în același loc.
Sistemul iSHELF, pe bază de tehnologie RFID, de la Würth, și iGo neo CX 20
produs de STILL vor lucra „mână în mână” pe viitor, fără programe elaborate,
pentru a asigura aprovizionarea just-in-time cu componente a liniilor de
producție ale fabricii. Întâlnirea oficială a celor două sisteme inteligente a avut
loc pe 25 ianuarie.
iSHELF este un sistem rulant de două containere, care aduce o cantitate
adecvată de componente, cum ar fi șuruburi și piulițe, în regim just-in-time, la
postul de lucru. Toate containerele sunt echipate cu etichetă RFID, pe care sunt
trecute toate informațiile relevante, precum tipul containerului, numărul de
articole, cantitate și lot. Dacă un container gol este pe ultimul nivel de rafturi,
eticheta RFID este citită în mod automat și statutul este raportat wireless către
angajații Würth, care asigură realimentarea. Comenzile automatizate,
identificarea din timp a fluctuațiilor de cerere și reducerea timpului de reacție
previn blocajele în aprovizionarea cu piese.
Iar utilizarea echipamentului iGo neo CX 20 optimizează și mai mult acest
proces: vehiculul autonom colaborează cu angajatul Würth, urmându-l
îndeaproape, către posturile individuale de pe linia de producție, ceea ce crește
considerabil eficiența procesului.
Würth Industrie Service GmbH & Co. KG este responsabilă, în cadrul Grupului
Würth, de aprovizionarea sectorului industrial. Cu o mână de lucru de peste
1.420 angajați, compania reprezintă un furnizor complet de componente, cu o
gamă specializată de peste un milion de articole, de la șuruburi și piulițe,
tehnologii de conectare și fixare și unelte, până la produse chimico-tehnice și
pentru siguranța muncii. De asemenea, logistica pentru clienți și serviciile de
aprovizionare sunt puncte forte pentru această companie.
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PREMII
Plusurile notabile includ performanțele
superioare, ușurința în utilizare și perspectivele numeroase.” Acest lucru a
fost subliniat și de Kockler, în timpul
ceremoniei de acordare a premiilor.

Convoi pentru
greutăți mari

Cel de-al doilea Premiu IFOY a
fost acordat companiei STILL la categoria „Vehicule speciale”. În acest caz,
juriul a fost impresionat de STILL
LiftRunner, un sistem tip convoi pentru
greutăți mari, care este compus
dintr-un vehicul trăgător, un cadru C
parțial automatizat (remorcă) și cărucioare pe roți pentru transportul sarcinilor. Scopul acestei soluții a fost acela
de a permite integrarea într-un sistem
de alimentare a producției cu convoaie

chiar și a cărucioarelor pentru sarcini
supradimensionate, cu greutăți de
până la două tone și cu dimensiuni
de aproximativ 1.200 x 2.400 mm.
Procesul de încărcare și de descărcare poate fi comandat prin intermediul
ecranului tactil. Camerele cu obiectiv
superangular, montate deasupra remorcii, asigură un nivel maxim de siguranță. Examinatorii au considerat furcile
extensibile în lateral și controlul de la
distanță prin intermediul ecranului tactil
ca fiind elemente inovative cheie.
Juriul a ținut cont și de faptul că
această variantă de convoi automat
descarcă angajații în adevăratul sens
al cuvântului, pentru că elimină operația convențională de deplasare
manuală a sarcinilor mari. Acest lucru
a fost considerat a fi important și prin
prisma dezvoltării demografice, care

are drept efect creșterea înceată, dar
sigură, a vârstei medii a forței de
muncă. În timpul proceselor de încărcare sau descărcare, nu mai este nevoie ca operatorul să părăsească postul de condus, aceste procese sunt
asistate prin intermediul unui sistem
laser de asistență la poziționare. Imaginea în direct prezentată pe terminalul vehiculului trăgător permite operatorului să răspundă imediat în cazul
unor evenimente neprevăzute, de
exemplu traversarea neplanificată a
căii de rulare de către pietoni. În cazul
în care sunt utilizate mai multe remorci
simultan, pentru fiecare remorcă în
parte este afișată imaginea corespunzătoare în modul de afișare divizat.
Conform evaluării generale a examinatorilor, STILL LiftRunner are un
avans clar față de soluțiile oferite de alți
furnizori. În comparație cu sarcinile de
până la 500 kg pentru fiecare remorcă,
care erau posibile în trecut, încercările
din timpul probelor au demonstrat că,
acum, chiar și componentele de gabarit
și greutate mare, de până la 2.500 kg
sau până la 6 m lungime, pot fi manevrate cu ușurință, în spații relativ mici.
Concluzionând, Birgit Heitzer, Director
Logistică Corporativă în cadrul grupului
Rewe, declară: „Hotărâtoare pentru decizie a fost, la final, valoarea deosebită
a vehiculului și faptul că acest echipament deschide un nou segment de
piață, într-un moment al schimbărilor
demografice.”

Adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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PA S A G E R I

Nouă lege pentru
ser viciile de
utilitate publică

ȘTIRI

50 DE AUTOBUZE MERCEDES PENTRU
CLUJ-NAPOCA

Mercedes a câștigat licitația,
organizată de Compania de
Transport Public (CTP)
Cluj-Napoca, pentru 50 de
autobuze noi, cu o ofertă de
aproape 11 milioane de euro.
Primele 25 de autobuze vor
sosi până la sfârșitul lunii
decembrie 2017, iar restul, în
luna ianuarie 2018.
Autobuzele sunt de ultimă
generație, cu lungimea de 12
metri, 86 de locuri pe scaune
și 71 în picioare, au podea
joasă, computer de bord,
camere video interior și
exterior, trapă pentru
persoane cu dizabilități,
motor Euro 6 și se laudă cu
un consum redus de

DUPĂ DOI ANI,
AEROPORTUL ARAD
ESTE FUNCȚIONAL

Zborurile de la Aeroportul
Internațional Arad au fost reluate, în
6 iunie, după lucrări de extindere și
modernizare ce au costat 2
milioane de euro și au durat 2 ani,
timp în care nu au existat curse
regulate de pasageri și marfă.
Primele zboruri au fost curse
charter către Antalya, realizate de
doi operatori turistici, care au
închiriat aeronave Boing 737 de la
două companii aeriene din Turcia.
Conform contractelor semnate,
până în a doua parte a lunii
septembrie, sunt două zboruri
săptămânale, marțea și vinerea,
aceleași avioane care aduc turiștii
din Turcia urmând să preia alte
grupuri. Conducerile Aeroportului
Internațional Arad și Consiliului
Județean Arad, care administrează
baza aeriană, au început discuțiile

carburant. Prețul unui
autobuz se ridică la 219.500
de euro. Noile autobuze vor
intra în circulație pe toate
liniile din oraș. La licitație, au
mai participat un producător
de autobuze din Polonia,
Solaris, și unul din Turcia,
BMC. Plata celor 50 de
autobuze este asigurată dintrun împrumut bancar, luat de
CTP, în parteneriat cu
Primăria Cluj-Napoca. CTP
Cluj-Napoca mai are în
derulare o altă licitație, pentru
15 autobuze articulate. Parcul
auto al companiei clujene are,
în prezent, 243 de autobuze,
98 de troleibuze, 29 de
tramvaie și 10 microbuze.
cu mai multe companii, pentru a
aduce și curse regulate de
pasageri, în cursul acestei toamne,
sau, cel târziu, în prima parte a
anului viitor. Aeroportul arădean
poate opera un trafic de 200.000 de
pasageri pe an.

AEROPORTUL
TIMIȘOARA,
CERTIFICAT UE

Aeroportul Internațional „Traian
Vuia” Timișoara a fost certificat, de
Autoritatea Aeronautică Civilă
Română, în baza cerințelor
Regulamentului (UE) nr. 139/2014.
Documentul atestă caracteristicile
pistei de aterizare-decolare cu cod

de referință 4D (pentru aeronave de
mari dimensiuni, precum AIRBUS
A310 sau BOEING 767), operare în
condiții de vizibilitate redusă și un
sistem de management conform
normelor Agenției Europene privind
Siguranța Aviației Civile (EASA).
Aeronavele pot ateriza în condiții
meteo cu vizibilitate scăzută, pe
ambele direcții de aterizare (dinspre
Est și Vest), fiind singura pistă din
țară dotată la acest nivel, categoria
II/IIIA. „Faptul că am intrat într-un
sistem european de auditare a
calității ne satisface în acest
moment, dar ne și obligă, pe viitor.
Pentru pasageri, este o confirmare
în plus că transportul aerian este cel
mai rapid și mai sigur”, a declarat
directorul AIT, Daniel Idolu.

TRANSALPINA, ȘI
PENTRU AUTOCARE

Transalpina a fost deschisă
circulației pentru sezonul de vară,
între km 34+500 și km 59+800
(Rânca - Șugag), cu noutatea că
acum sunt permise și
autovehiculele mai mari de 3,5
tone, până la 7,5 tone. Astfel, cea
mai înaltă șosea din România va
putea fi traversată și de autocare cu
turiști. Totuși, „având în vedere
dificultatea acestui traseu (multiple
curbe periculoase și altitudinea
ridicată), viteza maximă de
circulație pe sectorul de drum
menționat este de 30 km/h”,
precizează CNAIR.

BOEING
SARMIZEGETUSA

Prima aeronavă dintre cele două
noi Boeing B737-800NG,
contractate de TAROM, a sosit pe
Aeroportul Otopeni în 24 mai și a
fost botezată „Sarmizegetusa”. Are
189 de locuri și o autonomie de
aproape 6.000 de kilometri. Planul
pe termen mediu și lung al
companiei este să achiziționeze 30
de avioane noi.
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BUCHAREST CITY TOUR
A FOST RELANSAT

AGENȚI DE PAZĂ
ÎN TRENURI

TRENURILE SOARELUI
INTRĂ ÎN CIRCULAȚIE

Trenurile Soarelui, programul
estival de transport al CFR
Călători, au intrat în circulație din
9 iunie, timp de trei luni, până la
data de 10 septembrie. Sunt
peste 40 de trenuri, care vor
asigura legături din toată țara
către Delta Dunării și stațiunile de
la Marea Neagră. 20 de trenuri
vor pleca, zilnic, din București
spre Constanța, 11 cu destinația
Mangalia și cu opriri în toate
stațiunile de la Malul Mării. În
intervalul orar 07:30-10:30
cadența este de aproximativ un
tren la fiecare 30 de minute, iar, în
intervalele orare 02:55-07:30 /
13:00-17:00, frecvența plecărilor
este de aproximativ un tren pe
oră. Trenurile de tip InterRegio
sunt dotate cu instalații de
climatizare și alte facilități. De
asemenea, în unele vagoane din
Trenurile Soarelui, pasagerii pot
beneficia de wi-fi gratuit și de
servicii bar-bistro (înghețată,
cafea, băuturi alcoolice și
nealcoolice, snacks-uri).

CURSE CHARTER
DE LA TIMIȘOARA
CFR Călători a introdus serviciul de
pază în trenuri și a intensificat
controalele cu Poliția Transporturi
din cadrul IGPR. „Activitatea
agenților de pază se desfășoară în
special în garniturile cu risc ridicat
de călătorie frauduloasă, în care se
înregistrează și un grad îngrijorător
de infracționalitate. În perioada
următoare, vom monitoriza trenurile
vizate și evoluția vânzărilor de bilete
și abonamente pentru acestea”,
precizează CFR Călători. La primul
control, au fost descoperiți 275 de
pasageri fără bilet, în 5 trenuri: R
8012 Fetești - București Obor; R
8001 București Obor - Constanța;
R8014 Fetești - București Obor; R

Primele zboruri de vacanță au
decolat, încă din 29 mai, de la
Aeroportul Internațional
Timișoara, spre litoralurile Mării
Mediterane, Mării Balearice, Mării
Ionice, Mării Negre și Mării Egee.
Sunt curse charter spre Turcia
(Antalya), Heraklion (Creta),
Zakynthos, Santorini, dar și spre
Palma de Mallorca - noutatea
acestui sezon estival. În plus,
agențiile de turism oferă servicii
turistice pentru Costa Blanca (prin
cursele regulate spre Valencia) și
Costa Brava (prin cursele regulate
spre Barcelona). Și litoralul Mării
Negre este, acum, la o distanță de
numai o oră și 15 minute de
Timișoara, datorită cursei regulate
spre Constanța, care începe în 16
iunie. Locuitorii din Arad și Oradea

beneficiază de transfer către
aeronave, cu autocare și
microbuze, fără cheltuieli
suplimentare pentru parcarea
auto din aeroport. Transferul de la
Oradea sau Arad, la Aeroportul
Timișoara, și retur, este asigurat,
gratuit, de agențiile de turism.

BILETE ONLINE
CU 6 ORE ÎNAINTE
DE PLECAREA TRENULUI
Biletele se pot cumpăra online, cu
cel puțin 6 ore înainte de plecarea
trenului, față de 12 ore, cât era
până acum, a decis CFR Călători,
pentru a veni în sprijinul clienților.
Biletele în trafic intern pot fi
achiziționate anticipat, cu până la
30 de zile înainte de efectuarea
călătoriei. IMPORTANT pentru
pasageri este faptul că tipărirea
biletului online nu este obligatorie!
Identificarea în tren are loc în baza
ID-ului (codului) biletului electronic,
care poate fi notat / fotografiat, și a
unui act oficial de identitate (Carte
de Identitate, pașaport, permis de
ședere). La cumpărarea de bilete
online, se adaugă o reducere de
5% la suma finală, care se
cumulează și cu alte discount-uri.
De exemplu, pentru călătorii care
dețin Cardul Tren Plus, reducerea
este de aproximativ 30%. Tipurile
de bilete care pot fi achiziționate
sunt: la preț întreg (adult), copil,
elev, minigrup 2 – 5, oferta dusîntors, bilet în baza cardului
TrenPlus, sau bilete pentru adult și
copil, cu reducere de la 10% până
la 25% din tariful de transport, la
cumpărarea cu anticipație de 6 – 30
zile.

ȘTIRI

Imediat ce vremea s-a încălzit,
RATB a relansat linia turistică de
autobuze double-decker, cu traseul
Piața Presei, Arcul de Triumf,
șoseaua Kiseleff, Piața Victoriei,
Calea Victoriei, Palatul CEC, Palatul
Parlamentului, cu revenire prin
Piata Unirii, Piața Universității, Piața
Romană, Piața Victoriei, Piața
Charles de Gaulle, Arcul de Triumf,
Muzeul Satului, Piața Presei și
Piața Unirii. Autobuzele circulă,
zilnic, la intervale de 20-25 de
minute, între orele 10:00 - 21:00, au
77 de locuri, dintre care 50 pe
platformă, iar tariful este de 25 lei.
Pentru copiii între 7 - 14 ani, prețul
este de 10 lei, iar, pentru cei sub 7
ani, transportul este gratuit. Cardul
de călătorie poate fi procurat direct
din autobuz, dar turiștii pot obține
vouchere de la hoteluri și agenții de
turism. Cardul este valabil 24 de ore
de la prima validare, pasagerii
având posibilitatea de întrerupere a
călătoriei.

8011 București Obor - Fetești și R
8002 Constanța - București Obor.
Alți 217 pasageri, care au urcat din
stațiile fără puncte de vânzare
bilete, au plătit un tarif similar în
tren. Suprataxa pentru cei prinși
fără bilet se compune din amendă
între 250-400 lei, biletul taxat în
tren, tariful suplimentar de 300 lei,
taxe poștale și tarif de identificare în
valoare de 30,8 lei.

LINIE
PREORĂȘENEASCĂ 418

RATB a înființat linia
preorășenească 418, pentru
transportul călătorilor de la Stația
„Romprim”, până în Comuna
Berceni. Este cea de a 19-a linie
asigurată, în prezent, în Ilfov.
RATB poartă discuții și cu
primăriile altor localități, între care
Pantelimon, Chiajna și Jilava. La
sfârșitul lunii martie, CGMB a
aprobat reînființarea a 56 de
trasee RATB, între Capitală și
diverse localități din județul Ilfov.
Tariful unei călătorii pe liniile
preorășenești a fost stabilit la 1,50
lei. Abonamentele lunare costă,
pentru o linie, 35 de lei, pentru
două linii - 95 de lei, iar, pentru
toate liniile - 125 de lei.
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ACTUALITATE

Nouă lege pentru
serviciile de
utilitate publică

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și
Fondurilor Europene a lansat în dezbatere publică proiectul Legii
serviciilor de utilitate publică de transport călători, menit să
corecteze neajunsurile din Legea 92/2007 și să transpună
legislația europeană în cea românească.

„S

-a constatat un număr
foarte mare de inadvertențe, care au condus la depunerea unui număr foarte mare de
inițiative legislative parlamentare privind amendarea anumitor prevederi
punctuale ale Legii 92”, se arată în
expunerea de motive.
Astfel, autorii inițiativei legislative
elaborate la MDRAP subliniază că aceasta „precizează explicit, în concordanță cu Regulamentul CE 1370/2007,
obiectul și domeniul de aplicare a legii,
adoptă un set de definiții esențiale
pentru clarificarea conceptelor, princi-

piilor și noțiunilor fundamentale cu care
legea operează, clasifică și definește
serviciul de transport public de călători
în funcție aria de desfășurare (local,
zonal, județean), de tipul mijloacelor
de transport public (autobuze, troleibuze, tramvaie, metrouri, trenuri) și de
infrastructura de transport utilizată (rutieră sau feroviară)”.

Distincții clare

Astfel, legea face distincție între
serviciul local de transport public prestat la nivelul comunelor, orașelor și

municipiilor, sub controlul și coordonarea consiliilor locale, serviciul de
transport zonal prestat la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară
(asociațiilor intercomunitare de transport), sub controlul și coordonarea
adunărilor generale, respectiv serviciul
județean de transport public prestat
la nivelul județelor, sub controlul și coordonarea consiliilor județene.
Au fost eliminate din corpul legii
prevederile referitoare la transportul de
persoane cu autoturisme în regim de
taxi, la cel cu autoturisme în regim de
închiriere, la serviciile de transport de
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Rolul autorităților
locale

Proiectul clarifică, totodată, rolul,
competențele și responsabilitățile
autorităților locale și stabilește drepturile și obligațiile acestora cu privire
la înființarea, organizarea, gestionarea
și prestarea serviciului de transport
public de călători, la nivelul unităților
administrativ-teritoriale și al asociațiilor
de dezvoltare intercomunitară.
De asemenea, s-a urmărit mai
buna definire și reglementare a modului de organizare, funcționare și
prestare a serviciului de transport public de călători, clarificarea competențelor, atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor ce revin fiecărei pârți implicate,
precum și a raporturilor juridice reciproce dintre autoritățile administrației
publice centrale și cele locale, dintre
autoritățile administrației publice locale
și operatori, dintre autorități și utilizatori, precum și dintre operatori și beneficiari, cu respectarea principiului
autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice și subsidiarității.

Prin proiectul propus, se redefinesc autoritățile locale competente,
autoritatea de reglementare a serviciului, respectiv autoritățile de licențiere și autorizare a operatorilor, „asigurându-se separarea și clarificare rolului
și atribuțiilor acestora cu privire la
prestarea serviciului de transport public de călători”. Definițiile propuse în
proiectul de act normativ au fost armonizate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007.
Proiectul introduce o serie de
precizări cu privire la natura juridică,
modul de constituire, organizare și
funcționare a autorităților locale competente, a asociațiilor de dezvoltare
intercomunitară cu obiect de activitate
serviciul public de transport și a
autorității de reglementare competente, la rolul și atribuțiile acestora.

10 condiții ce trebuie
îndeplinite cumulativ

Astfel, este considerat serviciu
public de transport călători transportul
public de călători care îndeplinește,
cumulativ, următoarele condiții:
a) este recunoscut, potrivit prevederilor din Regulamentul (CE) nr.
1370/2007, ca fiind de interes economic general și este prestat regulat
către public, în mod nediscriminatoriu
și continuu;
b) asigură satisfacerea nevoilor de
mobilitate esențiale ale colectivităților
locale, a căror îndeplinire nu poate fi
realizată complet decât prin intervenția
autorităților locale competente;
c) se organizează sub controlul,
responsabilitatea și coordonarea autorităților locale competente;
d) se prestează în aria teritorială
de competență a unității administrativteritoriale sau a asociației intercomunitare de transport public, după caz;
e) este efectuat cu mijloace de
transport înmatriculate sau înregistrate, după caz, în județul sau localitatea
de operare;
f) se prestează de către operator
în baza unui contract de servicii publice, încheiat cu autoritatea locală
competentă;
g) operatorul are drepturi exclusive
pe traseul sau grupa de trasee care
face obiectul contractului de servicii
publice;
h) se prestează cu regularitate pe
trasee sau grupe de trasee, cu respectarea graficelor de circulație aferente programului de transport;
i) călătorii transportați sunt îmbarcați sau debarcați în puncte de oprire
fixe, prestabilite prin programul de
transport, denumite stații, gări, autogări sau capete de traseu, după caz;
j) pentru prestarea serviciului, călătorii plătesc un tarif de călătorie, pe

baza titlurilor de călătorie al căror regim este stabilit prin hotărâri ale autorităților locale competente, în conformitate cu legislația financiar-fiscală
în vigoare.

Delegarea
gestiunii

De asemenea, proiectul introduce
o serie de clarificări privind conceptul
de delegare a gestiunii, implementarea contractului de delegare a gestiunii, respectiv procedurile de atribuire
a acestor contracte, adaptate particularităților serviciului de transport public
de călători.
„Pentru armonizarea cu Regulamentul CE nr. 1370/2007, au fost introduse și definite o serie de concepte
precum: obligație de serviciu public,
drepturi exclusive, compensație de
serviciu public, diferențe de tarif, contract de serviciu public, operator intern,
atribuire directă ș.a.”, mai precizează
autorii proiectului.
Soluțiile legislative propuse se bazează pe concluziile tuturor grupurilor
de lucru a căror activitate s-a desfășurat, cu sprijin și consultanță străină,
în anii 2013 și 2014, la Ministerul
Transporturilor, MDRAP și Primăria
Municipiului București.

ACTUALITATE

mărfuri, la transportul în regim contractual contra cost, la transportul de persoane pe cablu, la cel de mărfuri efectuat cu tractoare cu remorci, precum și
la transportul efectuat cu vehicule
speciale destinate serviciilor funerare.
„Proiectul asigură reglementarea
cadrului juridic și instituțional necesare
înființării, organizării, gestionării, finanțării, exploatării, monitorizării și controlului funcționării serviciului public
de transport de călători, definește obiectivele, rolul și responsabilitățile autorităților administrației publice centrale
și locale, ale operatorilor și utilizatorilor,
și clarifică competențele, atribuțiile,
drepturile și obligațiile ce revin fiecărei
pârți implicate”, precizează autorii proiectului.
Totodată, noul act normativ prevede că „serviciile publice de transport
călători se prestează de către operatori numai în baza contractului de
servicii publice încheiat cu autoritatea
competentă, în condițiile prezentei
legi, a cărui formă și denumire este:
a) hotărâre de dare în administrare
a serviciilor de transport călători și a
sistemelor publice de transport aferente, adoptată de autoritatea deliberativă
a unității administrativ-teritoriale, în
cazul încredințării serviciilor către operatorii interni de drept public, cu personalitate juridică, din subordinea consiliului local sau consiliului județean,
după caz;
b) contract de delegare a gestiunii
serviciilor de transport călători, în cazul
atribuirii serviciilor către operatorii
privați sau operatorii interni de drept
privat cu statut de societăți”.

Noua lege, prevăzută
să intre în vigoare
în 2019

„Întrucât, la sfârșitul anului 2013,
au fost finalizate procedurile de atribuire a programelor județene de transport public pentru perioada 2014 –
2019, intervalul 2017 – 2018 constituie
o perioadă de timp suficient de îndelungată, care oferă o bună oportunitate
pentru desfășurarea acțiunii de revizuire a întregului cadru legislativ existent, respectiv pentru elaborarea și
adoptarea noilor reglementări referitoare la serviciul public de transport
de călători, cuprinzând atât legislația
primară, cât și legislația secundară
aferentă”, mai arată autorii proiectului.
„Adoptarea noilor reglementări în
intervalul 2017 - 2018 și intrarea lor
în vigoare înainte de anul 2019 oferă
posibilitatea cunoașterii și însușirii în
timp util a noilor prevederi legale, de
către autoritățile administrației publice
locale și de către operatorii de transport, acestea putând fi fructificate și
valorificate pentru pregătirea și elaborarea noilor programe de transport,
pentru fundamentarea viitoarelor strategii locale de dezvoltarea a serviciului, respectiv a planurilor de afaceri și
de dezvoltare ale operatorilor”.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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INEDIT

Muzeul Madame
Tussauds - Amsterdam

Una dintre cele mai cunoscute, vizitate și apreciate atracții din
capitala Olandei, Amsterdam, o constituie Muzeul figurilor de
ceară, Madame Tussauds. Acolo, copiii de la 3 la 99 de ani își pot
întâlni idolii, nu chiar în carne și oase, ci în armătură metalică și
ceară. Statuile sunt atât de realiste și reproduc până la milimetru
dimensiunile și caracteristicile fizice ale celor portretizați, încât ai
senzația că te afli alături de o persoană reală, care te privește pe
tine și numai pe tine, indiferent în ce colț al încăperii te-ai afla.

V

Madame
Tussaud

edete din cinematografie sau
muzică, de ieri sau de azi, faimoși politicieni, care au
schimbat istoria sau care încă îi scriu
cronicile în ziua de astăzi, lumea artei,
a televiziunii, a modei, personaje îndrăgite din cărți... Aici fiecare vis poate
deveni realitate. Iar latura educativă
a acestui muzeu nu poate fi ignorată.
Oricine are timp și disponibilitate, poate afla informații interesante despre
fiecare locatar al acestei case a celebrităților.

Regele
Willem
Alexander
și regina
Maxima

O bătrânică
simpatică
declanșează un
fenomen mondial

Milioane de oameni vizitează
anual cele 24 de muzee Madame Tussauds din întreaga lume, dar puțini au
timpul și curiozitatea de a afla de unde
a pornit totul și cine a fost misterioasa
doamnă Tussaud.
Marie Grosholtz, cunoscută, mai
târziu, ca Madame Tussaud, s-a năs-

cut în anul 1761, în Strasbourg. În anii
1770, Marie învață să modeleze ceara, sub îndrumarea mentorului său,
Dr. Philippe Curtius, iar, în 1777, creează un model al chipului celebrului
scriitor și filozof Voltaire. În 1780, devine profesoara de arte a sorei lui Ludovic al XVI-lea și trăiește la curtea
regală de la Versailles, pentru ca,
nouă ani mai târziu, să se întoarcă la
Paris, unde începe, alături de mentorul
său, să realizeze mulaje ale capetelor
condamnaților executați - inclusiv cele
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ale unor vechi cunoștințe de la Versailles, care și-au pierdut, un pic,
capul, în timpul Revoluției Franceze.
În 1794, moștenește colecția de
figuri a lui Curtius și și, un an mai târziu, se căsătorește cu inginerul Francois Tussaud, pe care, însă, îl părăsește, la opt ani după căsătorie, și
pleacă într-un tur al insulelor britanice,
cu colecția sa. Din 1802 până în 1835,
Marie călătorește din oraș în oraș cu
caravanele sale, face publicitate,
umple ziarele cu anecdote și
organizează evenimente caritabile de
strângeri de fonduri. În 1835, se
stabilește în Londra, pe Baker Street,
unde deschide o expoziție, „The Baker
Street Bazaar”. În 1846, revista Punch
dă numele de „Camera Ororilor” unei
încăperi din Bazarul Mariei unde erau
expuse victimele Revoluției Franceze.
În 1850, Madame Tussaud moare,
după ce, cu ajutorul celor doi fii ai săi,
cunoscuse celebritatea, în anii senectuții. S-a opus cu succes unei vânzări
către cumpărători speculativi din America, și-a publicat memoriile și a devenit personaj al lui Charles Dickens,
doamna Jarley din romanul „Magazinul de curiozități”. În 1884, nepotul
său, Joseph Randall, mută expoziția
în locația în care se află și acum la
Londra, pe Marylebone Road. Din păcate, în 1925, în urma unui incendiu,
aproape toate figurile de ceară și
costumele originale sunt distruse, dar
majoritatea matrițelor sunt salvate și

sunt folosite pentru a reface colecția,
care se redeschide în 1928, adăugându-i-se o sală de cinema și un restaurant. În 1940, o bombă germană
distruge cinematograful și 352 modele.
În mod ironic, figura lui Hitler este una
dintre cele care supraviețuiesc.
Deschiderea primei „ramuri” peste
hotare, la Amsterdam, în 1971, o aduce pe Madame Tussaud înapoi pe
continent pentru prima dată din 1817,
muzeul mutându-se în locația actuală,
din piața Dam, în 1981. Apoi urmează
„explozia” pozitivă: 1999 - Las Vegas,
2000 - New York, 2006 - Shanghai,
2007 - Washington, 2008 - Berlin,
2009 - Hollywood, 2010 - Bangkok,
2011 - Viena, 2012 - Sydney, 2013 Tokyo. Și încă nu le-am enumerat pe
toate, mai mici sau mai mari!

De la om, la statuie

Deși sunt în permanență experimentate noi tehnici, procesul fundamental de creare a unei figuri de ceară
nu s-a schimbat - echipa care realizează aceste figuri utilizează exact
același proces folosit de către Madame Tussaud însăși.
Totul pornește de la o ședință față
în față cu modelul în carne și oase,
asupra căruia se aplică nu mai puțin
de 200 de măsurători și care este fotografiat din fiecare unghi posibil, pentru
o acuratețe de 100%. De asemenea,
culoarea ochilor, a părului și a pielii

sunt stabilite cu exactitate. Apoi, se
realizează o armătură din metal ca suport al unui șablon din lut, care este,
apoi, construit și finisat până la nivel
de detaliu. Capul este lucrat separat,
fiind nevoie de patru până la șase săptămâni de sculptură pentru a ajunge
la o asemănare exactă. După această
sculptură din lut, se realizează o matriță din ipsos, în care se toarnă ceara
topită, foarte încet, pentru a evita
formarea de bule de aer. După 50 de
minute, ceara în exces este îndepărtată, pentru a rezulta un cap gol pe
dinăuntru (un lucru bun în cazul acestor figuri, care nu trebuie să fie prea
grele... de cap), în care sunt inserați
ochii și dinții. Corpul fiecărei figuri se
realizează în același fel, dar, mai nou,
din fibră de sticlă, nu din ceară, pentru
a fi mai durabil. În final, sunt aplicate
vopseluri pe bază de ulei, pentru a crea
tonuri de piele realiste. Apoi, sunt aplicate fire naturale de păr uman, inclusiv la nivelul sprâncenelor și al genelor, apoi acesta este tuns pentru a
căpăta forma dorită. În final, figura completă este supusă controlului și criticilor
întregii echipe, pentru ultimele ajustări.
Dar haideți să facem cunoștință
cu câțiva dintre rezidenții Madame
Tussauds Amsterdam. Pe câți dintre
ei îi puteți recunoaște?

Raluca MIHĂILESCU
Amsterdam, Olanda

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Istoria Lunii în Istoria Lumii
15 iunie – 14 iulie

CALENDAR

15 iunie

K 1839: Charles Goodyear (18001860), inventator, a descoperit
vulcanizarea cauciucului, procedeu
prin care acesta devine insensibil la
variațiile de temperatură.

K 1983: A fost inaugurat podul rutier
de la Agigea, cu o lungime totală de
300 m, circulația desfășurându-se
pe patru benzi.

16 iunie

K 1903: Fondarea, la Detroit, a
Companiei „Ford Motor Company”
de către Henry Ford.

3 iulie

20 iunie

K 1963: A fost lansată nava
cosmică Vostok-6, pilotată de
Valentina Terescova, prima femeie
cosmonaut.
K 2005: Companiile Electro-Motive
Diesel (EMD) și CFR Călători
lansează pe piață prima serie de
locomotive Diesel electrice clasa
621 modernizate.

17 iunie

K Ziua națională a Islandei.
K 1910: Primul zbor al lui Aurel
Vlaicu pe Dealul Cotrocenilor.
K 1944: Islanda anunță separarea
sa definitivă de Danemarca și se
proclamă republică.
K 1977: Inaugurarea lucrărilor de
construcție a uzinei de autoturisme
de mic litraj „Oltcit” de la Craiova
(cooperare româno-franceză).

19 iunie

K 1930: Canadianul Robin
Beardmore a efectuat primul zbor
cu planorul peste Canalul Mânecii.

coroanei Austro-Ungariei, a fost
asasinat, împreună cu soția sa,
eveniment care a declanșat Primul
Război Mondial.
K 1919: A fost semnat Tratatul
de la Versailles, act ce a dus
la încheierea Primului Război
Mondial.
K 1926: Se înființează marca
Mercedes-Benz, prin fuziunea
companiilor lui Gottlieb Daimler și
Karl Benz.

K 1954: S-a inaugurat podul cu
tablier metalic peste Dunăre la
Giurgiu, numit Podul Prieteniei, pe
atunci cel mai mare pod combinat
(de cale ferată și rutier) din Europa,
construit în doi ani și jumătate, în
colaborare cu alte țări vecine.
K 2001: Au fost deschise oficial
lucrările la autostrada București –
Constanța.

21 iunie

K 1848: În revista „Foaie pentru
minte, inima și literatură” a apărut
poezia „Un răsunet”, de Andrei
Mureșanu. Din data de 24 ianuarie
1990, această poezie, pe muzica lui
Anton Pann, a devenit Imnul de Stat
al României, cunoscut sub titlul
„Deșteaptă-te, române!”.

24 iunie

K Nașterea Sf. Ioan Botezătorul.
Sânzienele.
K 1926: Inaugurarea primei linii
aeriene naționale civile, pe ruta
București-Galați.

26 iunie

K 1819: Este patentată bicicleta.
K 1906: În localitatea franceză Le
Mans, 32 mașini concurează pentru
prima dată la primul Grand Prix din
lume.
K 1974: Prima utilizare comercială
a codurilor de bare într-un
supermarket american.

28 iunie

K 1914: Atentatul de la Sarajevo:
Franz Ferdinand, moștenitorul

K 1886: Karl Benz dezvăluie oficial
„Benz Patent Motorwagen”, privit ca
primul automobil, un vehicul
conceput pentru a fi propulsat de un
motor.

K 1900: A avut loc prima
ascensiune a unui dirijabil
(zepelin). Ferdinand, conte
von Zeppelin (1838–1917),
constructor german de dirijabile, a
fost primul care a folosit motorul cu
combustie internă pentru propulsia
acestora.
K 1988: Podul Fatih Sultan Mehmet
din Istanbul, Turcia este finalizat,
oferind a doua conexiune între
continentele Europa și Asia, peste
Bosfor.

5 iulie

K 1865: A fost impusă pentru prima
oară în lume o limită de viteză
(două mile pe oră) în Marea
Britanie.

8 iulie

K 1869: S-a inaugurat prima linie de
tramvai tras de cai din Europa, în
Timișoara.
K 1901: În Franța, viteza
automobilelor este limitată la
10 km/h.

14 iulie

K Ziua națională a Franței.
K 1789: Căderea Bastiliei
a marcat începutul Revoluției
franceze.
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