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Poate s-au gândit la siguranță - să
lăsăm echipajul să ne ducă cu bine la
destinație, pilotul să se poată concentra
asupra muncii lui complexe și dificile,
fără stres suplimentar în legătură cu
întârzierea.
Poate au apreciat că, prin viteza de
deplasare pe calea aerului - chiar și cu
această întârziere - tot ajungi la destinație
incomparabil mai repede față de mașină
sau tren.
Sau poate, pur și simplu, și-au dat
seama că nu este nimic de făcut - o oră
întârziere nu poate produce niciun efect
comercial - compania aeriană nu este
obligată să ofere vreo compensație. Echipajul știa asta, la fel și compania și se
pare că și pasagerii.
Imaginați-vă cum ar fi ca un transportator să îi comunice clientului că întârzie,
pentru că șoferul nu a apărut. Sau un
logistician să nu încarce/descarce camioanele, pentru că stivuitoristul nu a ajuns
la depozit. Ce să mai spunem în cazul
transportului de pasageri - pot anticipa cu
precizie cuvintele celor 50 de călători
atunci când, în sfârșit, apare șoferul
autocarului, cu o oră întârziere?
„Banii înapoi, despăgubiri consistente, amenințări cu desfacerea contractului”
- o adevărată furtună se dezlănțuie!
Cum faci să treci peste, sau mai bine
să nici nu ajungi aici?
Greșeli și evenimente imprevizibile
apar întotdeauna - este omenesc. Un
client ar putea să le accepte ca atare, sau
s-ar putea raporta la termenii contractuali
și legali. Și atât! Industria aviatică poate
oferi un exemplu prețios despre cum ar
trebui să reacționăm, să avem răspunsuri
corecte, pregătite pentru situațiile neplăcute.
Începând cu acest număr, Ziua Cargo
vă propune două noi campanii, materializate printr-o serie de articole. Una,
adresată managerilor și patronilor de firme
de transport, în cadrul căreia vom prezenta
drepturile și obligațiile legate de activitatea
de transport. Iar cea de-a doua campanie,
intitulată „Zero Accidente”, se adresează
șoferilor.

EDITORIAL

Organizator

L

una trecută, am avut o deplasare
în străinătate (treburi de serviciu).
La ora stabilită, m-am prezentat
în aeroport, la poarta de îmbarcare. Nu
era o cursă low-cost!
S-a format obișnuita coadă și... nimic.
După aproximativ 20 de minute de la
momentul în care ar fi trebuit deja să
plecăm, reprezentanții aeroportului au anunțat că nu putem începe îmbarcarea,
deoarece lipsește echipajul. Chiar dacă
nu este un eveniment des întâlnit, cei care
călătoresc cu avionul știu că această
industrie nu este nici pe departe atât de
„perfectă” pe cât vrea să dea impresia.
În fine, după o oră de așteptare, au
apărut membrii echipajului, au trecut, zâmbitori, pe lângă cei 200 de pasageri așezați la coadă și, după câteva minute, a
urmat îmbarcarea.
Am fost frapat de faptul că nimeni nu
a spus nimic, nici măcar nu am sesizat
vreun gest de nemulțumire (chiar dacă,
în mod evident, cei mai mulți pasageri o
simțeau).
Discutăm, totuși, de o oră întârziere,
la un zbor programat în prima parte a zilei - avionul era acolo, angajații aeroportului și-au făcut treaba bine și la timp...
Probabil, echipajul a petrecut, noaptea
precedentă, până târziu și nu s-a trezit la
timp, sau, poate, pur și simplu, a omis că
România funcționează cu o oră mai
devreme decât țara lor de origine... Poate
amândouă. Oricum, mă gândesc că unii
pasageri ar fi putut dori, poate, banii înapoi,
sau măcar un discount pentru întârzierea,
aparent, fără cauze obiective.
Sigur, ulterior, în avion, pilotul și-a exprimat părerea de rău pentru întârziere...
și cam atât. Nici măcar o ciocolățică în
plus. Totul a mers înainte, ca și cum nimic
nu s-ar fi întâmplat. Mai mult decât atât,
staff-ul aeroporturilor s-a străduit, parcă,
să acopere problema - aeroportul de origine ne-a îmbarcat repede, imediat ce s-a
putut, iar, la destinație, pasagerii cu zboruri
intercontinentale erau așteptați, pentru a
fi însoțiți cât mai repede la avioanele lor.
Piloții și, în general, echipajele de zbor
sunt, probabil, niște personaje deosebite...
Parcă văd managerul companiei aviatice rugându-I, spășit, să încerce să
respecte, pe cât posibil, orele de plecare,
iar pilotul, „jignit” că a îndrăznit să îi atragă
atenția, îi aruncă cheile de la avion pe
birou, își dă demisia și se angajează la o
altă companie, cu un salariu mai mare...
Nu sunt prea sigur în legătură cu cheile,
dar, în lipsa acestora, sunt convins că
poate găsi un element din avion pe care
să îl poată arunca spre manager pentru
a păstra dramatismul situației.
Lăsând gluma la o parte... de ce oare
niciun pasager nu a reacționat?

Radu BORCESCU

Împreună mișcăm lucrurile!

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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CUGETARE

Cel mai periculos cuvânt pe care îl poți spune, în cadrul
unei întâlniri de afaceri, este NU. Al doilea cel mai periculos
cuvânt este DA. Este posibil sa le eviți pe ambele.
Lois Wyse

ȘTIRI

TAXA AUTO SE RESTITUIE, DIN 2018
Guvernul a aprobat, prin
Ordonanță de Urgență,
restituirea pe cale
administrativă, la cerere, a
sumelor reprezentând taxa
specială pentru autoturisme
și autovehicule, taxa pe
poluare pentru autovehicule,
taxa pentru emisiile poluante
provenite de la autovehicule
și timbrul de mediu pentru
autovehicule. „Restituirea
sumelor se realizează în
baza deciziilor emise de
organul fiscal central
competent, potrivit Legii
207/2015, astfel: pentru taxa
specială pentru autoturisme
și autovehicule, taxa pe
poluare pentru autovehicule,
taxa pentru emisiile poluante
provenite de la autovehicule,

REVIN „HINGHERII” DE
MAȘINI

În Sectorul 3 al Capitalei revin
„hingherii” de mașini, după ce
Consiliul Local a aprobat
Regulamentul de ridicare a
mașinilor staționate
neregulamentar, însă primarul
Robert Negoiță promite că este
vorba numai de cazuri în care se
constată numai „abateri grave”.
„Ridicăm mașini în cazul unor
abateri grave, cu precădere
atunci când găsim mașini
parcate pe spațiul verde. Vom
ridica mașinile lăsate atât pe
trecerile de pietoni din sector, cât
și pe cele din zona școlilor,
pentru că este în neregulă să
permiți așa ceva. În concluzie,
vom ridica mașini în cazuri
grave, în rest vom amenda
conform legii. De asemenea,
vom avea un program de
salubrizare a sectorului, pe care
șoferii au obligația să îl respecte,
astfel încât fiecare parcare să fie

6

în perioada 1 ianuarie 2018 31 decembrie 2018; pentru
timbrul de mediu pentru
autovehicule, în perioada 1
septembrie 2018 - 31 martie
2019”, precizează Executivul.
Modelul cererii va fi aprobat,
prin ordin comun, de
Ministerul Mediului și
Ministerul Finanțelor
Publice, în 15 zile de la
intrarea în vigoare a
ordonanței, iar normele
metodologice de aplicare, în
60 de zile.
curățată eficient, așa cum este și
în țările civilizate. Iar atunci când
nu se respectă programul și
rămâne o mașină pe zona ce
trebuie salubrizată, conform
indicatorului «Oprire interzisă»,
bineînțeles că va fi ridicată și
vom face curățenie acolo”, a
declarat primarul Sectorului 3,
Robert Negoiță. Primăria nu
apelează la o firmă, ca în trecut,
serviciul de ridicări auto urmând
a fi efectuat de personal
specializat din cadrul Direcției
Generale de Poliție Locală
Sector 3.

CAS ȘI CASS PENTRU
CONTRACTELE PARTTIME

Executivul a aprobat
obligativitatea plății de către
angajator a contribuției pentru
pensii și sănătate (CAS și
CASS) la nivelul salariului
minim brut pe țară garantat în
plată, pentru toți salariații,
inclusiv pentru persoanele care
au încheiate contracte de
muncă cu timp parțial și pentru
cei cu plata în acord. Măsura se
aplică de la 1 august. Excepție
de la plată vor face: elevii sau
studenții cu vârsta până în 26
de ani; ucenici în vârstă de
până la 18 ani; persoane cu
dizabilități care, prin lege, au

posibilitatea să lucreze mai
puțin de opt ore pe zi;
pensionari pentru limită de
vârstă în sistemul public de
pensii, cu excepția celor care
beneficiază de pensii de
serviciu în baza unor
legi/statute speciale, precum și
a celor care cumulează pensia
pentru limită de vârstă cu cea
din sistemele de pensii
neintegrate sistemului public de
pensii; persoanele care
cumulează venituri de cel puțin
nivelul salariului minim brut pe
țară garantat în plată din mai
multe contracte individuale de
muncă.

TAXA DE POD, PENTRU
3,3 MIL. DE MAȘINI

Peste 3,3 milioane de
autovehicule au achitat tariful de
trecere a podului (peaj) la Fetești
și Cernavodă, în perioada ianuarie
- iulie, iar peste 72% dintre ele au
utilizat benzile marcate „e-tarif”.
Distribuția peajelor achiziționate
prin intermediul SIEGMCR a fost
următoarea: din totalul de
2.180.484 tranzacții, prin SMS au
fost achitate 691.987 treceri, iar cu
plata la stațiile de carburanți,
1.102.930 treceri. „În aceeași
perioadă, s-au întocmit 66.777 de
procese-verbale de constatare a
contravenției pentru vehiculele
care au utilizat benzile «e-tarif»,
dar pentru care nu s-a regăsit un
peaj valabil. Dintre acestea,
31.504 procese-verbale au fost
întocmite pentru treceri efectuate
în perioada 1 ianuarie - 23 iunie,
ceea ce reprezintă 1,32% din
totalul vehiculelor care au utilizat
benzile «e-tarif» (3.300.000). Din
totalul de procese-verbale de
contravenție, au fost contestate în
instanță 1.560, reprezentând
2.34%”, precizează CNAIR).
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Î N T R E BA R E A LU N I I

Despre acciză

Spune-ți părerea!

Ce efecte poate genera creșterea accizelor?

1. Va afecta puternic piața de transport, deja destabilizată de nivelul
ridicat al taxelor.
2. Chiar dacă majorarea accizei va mări costurile de transport,
cărăușii vor găsi, împreună cu clienții, o variantă de susținere a acestui
efort suplimentar.
3. Nu vor exista probleme, pentru că nu va crește tariful la pompă,
deoarece companiile petroliere își vor reduce cota de profit.

Scădere pentru
anul 2017?

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

R

ezultatele pe primul semestru
al anului 2017 indică o scădere pentru industria transporturilor. 56% dintre cei care au răspuns la întrebarea lunii trecute au
indicat faptul că prima jumătate a lui
2017 a fost mai slabă decât perioada
similară a anului trecut. 11% situează
anul acesta la același nivel ca 2016
și doar 33% au înregistrat creșteri.
Multe voci vorbesc despre posibila
intrare într-o perioadă de declin economic. Este, oare, piața românească
pregătită pentru această eventualitate? Ultimii ani au fost buni pentru
industria transporturilor, aspect consemnat inclusiv de analizele financiare
pentru acest sector economic. Totuși,
investițiile importante care s-au realizat
fac ca un mare număr de companii
de transport să înregistreze, în continuare, un risc ridicat de intrare în insolvență.

august 2017 ..................................................................................................................................................
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COMPETIŢIA TRUCK TECHMASTERS ÎN
ROMÂNIA
Etapa locală a competiției
TechMasters s-a desfășurat, pe
20 iulie, la Centrul de Training
al Mercedes-Benz România,
desemnând reprezentanții
naționali în marea finală a
Global TechMasters Trucks
2017. Echipa României va
participa, în premieră, la
competiția dedicată
autocamioanelor, urmând a
înfrunta selecționatele altor 11
țări, între 7 și 9 noiembrie 2017,
la Stuttgart. Global
TechMasters este o competiție
internațională dedicată
desemnării celei mai bune
echipe de service formate din
tehnician de diagnoză,
tehnician de mentenanță,
consilier de service și
specialist piese de schimb.
Anul acesta, pe lângă
concursul deja tradițional ce
are loc anual în segmentul
autoturismelor, competiția se
adresează și specialiștilor ce
oferă servicii post-vânzare
pentru autocamioane. În finala
națională s-au calificat 20 de
tehnicieni, care au parcurs mai
multe probe practice și
teoretice, ce au urmărit
evaluarea și testarea
competențelor la nivelul unui
spectru larg de specializări –
de la consultanță de service

NOUL NISSAN QASHQAI,
DISPONIBIL ÎN ROMÂNIA

până la activitatea efectivă de
mentenanță și service. În urma
etapei naționale, au fost aleși
cei mai buni 4 specialiști care
vor reprezenta România la
Global TechMasters Truck
2017: Aurelian Friptu (consilier
service), Decebal-Cătălin
Cantaragiu (specialist piese de
schimb și accesorii), Adrian
Oprișor-Pitu (tehnician de
diagnoză) și Beniamin-Mircea
Murdășan (tehnician de
mentenanță). Acestora li se va
alătura antrenorul Adrian Nițu,
din partea Centrului de
Training al Mercedes-Benz
România. În perioada
următoare, echipa de
specialiști After-Sales urmează
să deruleze un program
personalizat de instruire sub
îndrumarea lui Adrian Nițu,
trainer în cadrul Centrului de
Training Mercedes-Benz
România. Programul se va
încheia în luna octombrie, cu o
tabără de pregătire, care va
avea și componente de
simulare a probelor finalei
internaționale.

preț special de lansare de la
14.150 euro fără TVA, pentru
versiunea Visia DIG-T 115 CP
Stop& Start.

357.780 ÎNMATRICULĂRI
SECOND-HAND
Inventatorul segmentului
crossover, dar și cel mai vândut
crossover urban din Europa,
beneficiază de evoluții premium
semnificative. Actualizările la
nivelul designului, calității,
tehnologiei și performanțelor au
fost inspirate de feedback-ul celor
2,3 milioane de clienți. Noua
versiune de top Tekna+
completează gama modelului
Qashqai. Noul Nissan Qashqai
este disponibil, în România, cu

8

În primele 7 luni ale acestui an, au
fost înmatriculate, în România,
350.780 de mașini second-hand,
cu 69,21% mai multe față de
aceeași perioadă din 2016, când
s-au înregistrat 207.306 unități,
relevă statistica Direcției Regim
Permise de Conducere și
Înmatriculare a Vehiculelor
(DRPCIV). În ceea privește
înmatriculările de autoturisme noi,
în intervalul ianuarie – iulie 2017,
s-a înregistrat o creștere cu
aproape 22%, până la 56.343
unități, în comparație cu aceeași
perioadă din 2016. Numărul

înmatriculărilor de mașini rulate a
ajuns, astfel, de peste 7 ori mai
mare față de cel al autoturismelor
noi înregistrate în circulație. La
nivelul lunii iulie din acest an,
înmatriculările de autoturisme
rulate au consemnat un salt de
62,16%, comparativ cu luna
similară din anul precedent, până la
41.131 exemplare. La finele anului
trecut, parcul auto național din
România a depășit 7 milioane de
autovehicule, în creștere cu 6,21%
față de anul anterior. Din acest
total, peste 1,25 de milioane erau
înmatriculate în București (circa
18% din total). De asemenea, în
Capitală, majoritatea vehiculelor se
încadrau în categoria de vechime
6-10 ani (346.594 unități), urmată
de cele mai vechi de 11-15 ani
(301.648 unități) și de cele cu peste
20 de ani uzură (195.666 unități).

TRUCK PARTS BY
MERCEDES-BENZ

În luna mai 2017, Daimler Trucks a
introdus, în România și Polonia, în
premieră mondială, TruckParts by
Mercedes-Benz – cel mai nou
brand de piese de schimb
disponibile pentru camioanele
Mercedes-Benz Actros Classic,
produse între 1996 și 2013.
România a fost selectată de
Daimler pentru desfășurarea
proiectului-pilot datorită
performanțelor înregistrate în
ultimii ani în dezvoltarea serviciilor
post-vânzare, dar și a parcului
relevant de camioane din acest
segment, existent la nivelul pieței
locale. Începând cu luna mai 2017,
TruckParts by Mercedes-Benz
oferă, în România, 38 de coduri de
piese de schimb, cu rulaj mare,
esențiale pentru revizie, uzură și
coliziune, precum și 15 pachete de
servicii, ce includ piese, ulei și
manoperă. Situate la un nivel de
preț avantajos pentru posesorii de
camioane mai vechi de 4 ani, toate
piesele TruckParts by
Mercedes-Benz sunt certificate din
punct de vedere al calității și
siguranței de către
Mercedes-Benz, iar operațiunile de
service beneficiază de experiența
îndelungată și cunoștințele unice
din domeniu ale tehnicienilor din
centrele autorizate
Mercedes-Benz.
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Guvernul vrea să
majoreze cu un sfert
acciza la carburanți
De la 1 septembrie, accizele la motorină vor crește cu 24,9%, iar
cele pe benzina fără plumb, cu 22,8%, potrivit unui proiect de
Ordonanță pentru modificarea Codului Fiscal.

L

a benzina fără plumb, acciza
va crește de la 2.151,13 lei/tonă, respectiv 1.656,36 lei/1.000
litri, la 2.643,39 lei/tonă, respectiv
2.035,40 lei/1.000 litri. La motorină,
acciza urmează să crească de la
1.796,53 lei/tonă, respectiv 1.518,04
lei/1.000 litri, la 2.245,11 lei/tonă, respectiv 1.897,08 lei/1.000 litri.
Ministerul Finanțelor are ca argument faptul că „nivelurile actuale ale
accizelor practicate în România sunt
foarte aproape de limita minimă prevăzută de legislația Uniunii Europene”.
Adevărul este, însă, că Guvernul nu
are bani pentru salariile majorate ale
bugetarilor, iar, din această suprataxare, mizează pe colectarea a 1
miliard de lei până la sfârșitul anului.
Suma va permite o rectificare bugetară pozitivă, în septembrie – motiv
pentru care a și fost amânată din
august.
Patronatele din transporturi sunt
extrem de nemulțumite și amenință
că vor alimenta la benzinăriile din străinătate, unde prețurile sunt mai mici,
așa cum au procedat și când Guvernul
Ponta a impus, în anul 2014, acciza
suplimentară de 7 eurocenți/l.

Vasile Ștefănescu, președintele COTAR:

„Vor fi afectați și românii care călătoresc în țară cu autocare și microbuze,
deoarece firmele care fac transport rutier de persoane vor fi obligate să
majoreze prețurile biletelor. Statul face, deja, concurență neloială
transportatorilor rutieri de persoane, prin subvenționarea cu peste 80% a
CFR Călători și a operatorilor privați de transport feroviar de persoane, la
care s-au adăugat, de la începutul acestui an, călătoriile gratuite pentru
450.000 de studenți, suportate din bugetul statului, care doar la CFR Călători
aduc circa 18 milioane de lei lunar. În aceste condiții, o creștere a accizei la
motorină va îndrepta către faliment mai multe firme de transport”, atrage
atenția liderul COTAR.

În plus, carburanții se vor scumpi,
iar aceasta se va răsfrânge atât în
prețul biletelor pentru călători, cât şi
în cel al produselor transportate de
vehiculele de marfă.

UNTRR: Bugetul
de stat va pierde

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR)
avertizează că majorarea accizei la
carburanți ar putea aduce pierderi la
bugetul de stat. Iată argumentele: „În
România, consumul anual de carburant este de aproximativ 7 miliarde litri,

din care 5 miliarde litri motorină și 2
miliarde litri benzină. Majorarea accizei îi va obliga pe cei care efectuează transport internațional să alimenteze în afara României. Iar, prin
reorientarea alimentării a doar 15%
din volumul actual de motorină vândut
în România și a scăderii cu același
procent a alimentării cu benzină, se
anulează orice câștig ipotetic al statului român! Cei 38 de bani în plus la acciza actuală ar putea aduce statului
45,22 de bani (acciză + TVA) pentru
fiecare litru. Matematic, suma colectată suplimentar ar însuma circa 3,16
miliarde lei, presupunând că se va
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UNTRR:

menține nivelul consumului de motorină și benzină nemodificat. Realitatea
indică, însă, că aproximativ 70% din
alimentările actuale ale transportatorilor internaționali (români și străini) de
pe teritoriul României s-ar putea reorienta imediat în afară, ceea ce ar
conduce la un impact dezastruos asupra bugetului de stat. De exemplu, un
operator român care face transport
internațional cu 200 de camioane și,
în prezent, alimentează, lunar, 300.000
litri de motorină în România și 300.000
litri în afară, va alimenta, lunar, cel
puțin 500.000 litri de motorină în afara
României și sub 100.000 litri în țară”.

Încasări mai mici
și după supraacciza
lui Ponta

UNTRR reamintește că, în 2014,
Statul își propusese să încaseze 50,6
milioane euro lunar din supraacciza
de 7 eurocenți/l (circa 36 milioane euro
la motorină și aproape 15 milioane
euro la benzină, însă „statisticile au
confirmat că s-a colectat, lunar, cu
aproape 11 milioane euro mai puțin
(3 milioane euro mai puțin la motorină
și 8 milioane euro mai puțin la benzină)”.
În iulie 2014, INS indica o scădere
de 18,5% a cantității de carburanți
vândute, iar, pentru a recupera, Ministerul Finanțelor a calculat într-un
mod ingenios rata de schimb pentru
accizele la carburanți: 4,7380 lei/euro,
în loc de 4,4093. Prin acest artificiu,
a fost majorată cu 7,45% valoarea colectată în lei, lucru care a mai adăugat

aproximativ 3% la prețul final al carburanților, după creșterea de minimum
6,5% generată de supraacciză.

Returnarea accizei
suplimentare a fost
un eșec

Cât privește returnarea componentei de 4 eurocenți/l din supraacciza
de 7 eurocenți, aceasta a fost un eșec,
deoarece schema de rambursare a
funcționat cu dificultate. „Toți transportatorii rutieri români care operează
curse internaționale alimentează în
afara țării, cei din zonele de frontieră,
chiar dacă nu fac transport internațional, au preferat să alimenteze în afara
țării, iar transportatorii străini în tranzit
au renunțat complet la alimentări cu
carburant în România, sumele restituite reprezentând sub 3% din bugetele
de peste 600 milioane lei alocate,
teoretic, anual, în practica pe fluxul
de lichidități al Ministerului Finanțelor,
sumele alocate în bugetele reale fiind
disponibile la început de an și spre
final de an, la nivel de 2-3% din
bugetele teoretice”, explică UNTRR.
Iată sumele returnate în ultimii 3
ani: în 2014, din bugetul estimat de
40 milioane lei (8,44 mil. euro), doar
în luna decembrie au fost făcute plăți,
pentru doar 7 cereri, în valoare totală
de 180.844 lei (40.000 euro), adică
0,45%!
În 2015, s-a restituit ceva mai mult:
2,478%, respectiv 15,52 milioane lei
(3,43 mil. euro), pentru 615 de cereri,
deși bugetul estimat pentru acest an
a fost de 626,5 mil. lei (140,8 mil.

UNTRR:

„Prevederile Directivei 96/2003 se aplică în alte 6 țări membre ale Uniunii
Europene, unde există practica returnării accizelor la motorină pentru
utilizatorii profesioniști. Statul nu dă nimic de la el, ci restituie o sumă din
cea plătită deja. În 2014, în Ungaria acciza ce putea fi recuperată era de 17
forinți/litru (0,055 euro/litru sau 55 euro/1.000 litri), în 2015, în Ungaria era de
11 forinți/litru (0,035 euro/litru sau 35 euro/1.000 litri), în Spania - de 48
euro/1.000 litri, în Slovenia - de 74,88 euro/1.000 litri, în Italia - de 214
euro/1.000 litri, în Belgia - de 76,3 euro/1.000 litri, în Franța - de 47,4
euro/1.000 litri.”

euro). În 2016, s-au returnat 3,85%,
respectiv 24,18 mil. lei (5,4 mil. euro),
pentru 947 de cereri, deși bugetul estimat a fost de 626,5 mil. lei (140,8 mil.
euro).
„Transportatorii
români
pot
alimenta din Ungaria, unde prețul motorinei net, fără TVA, și cu acciza recuperată, este mai mic decât în România. La fel și în Austria, unde prețul
motorinei net, fără TVA, este mai mic,
iar TVA se recuperează ușor. Sugerăm
statului să restituie TVA, ușor și
predictibil, românilor și străinilor și,
astfel, să atragă consum de carburant
în țară și să colecteze aceeași acciză
de azi și TVA, dar de la un volum mai
mare”, conchid reprezentanții UNTRR.

ACTUALITATE

„Începând cu 2014, toți operatorii
de transport rutier, la schimbarea
de vehicule noi sau second-hand,
au cumpărat autovehicule cu
rezervoare mai mari, de peste 800
litri, până la 1.200 litri (pot fi de
până la 1.500 litri legal) și pot
alimenta la Viena, pentru un traseu
până la Constanța și înapoi la
Viena”.

COTAR:
Vor fi falimente
în lanț

La rândul său, Confederația
Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) avertizează că „vor fi falimente în lanț” în rândul
firmelor de transport. Iată argumentul:
„Transporturile de marfă sau de persoane se vor scumpi, astfel încât vor
duce la creșteri ale prețurilor mărfurilor, produselor finite și materiei prime,
de unde vor fi generate și creșteri ale
prețurilor de producție și ale mărfurilor
la raft. În acest mod, puterea de cumpărare va înregistra o scădere, ceea
ce va duce la scăderea nivelului de
trai al românilor, scădere economică
pe termen mediu și lung, falimente în
lanț pentru producători, distribuitori și
micii întreprinzători”.
Din datele înregistrate în perioadele anterioare, circa 70% din alimentările actuale ale transportatorilor
internaționali de pe teritoriul României
vor „migra” către statele europene cu
prețuri mai mici. Acest lucru „ar putea
genera un adevărat dezastru pentru
economia României, pentru că vânzările de carburant ar scădea, colectarea
accizei va fi mult mai mică decât în
prezent, însă prețurile vor crește pentru toate produsele și serviciile”.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

august 2017 ..................................................................................................................................................
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ACTUALITATE

Legea RCA se
aplică polițelor
emise de la 1 august
Noua Lege RCA (nr. 132/2017), aprobată de Parlament în 16 mai,
a intrat în vigoare la 1 august, o dată cu publicarea Normei în
Monitorul Oficial, astfel că se va aplica numai polițelor de
asigurare emise începând de la această dată.

„T

oate dosarele de daună
deschise în baza polițelor
RCA emise până la data
de 1 august se vor instrumenta după
Norma 39/2016 sau Norma 23/2016,
în funcție de data la care au fost emise
polițele. Din păcate, din punct de vedere a instrumentării daunei, pentru
dosarele de daună deschise deja, sau
pentru cele care se vor deschide pentru polițele RCA emise până la data
de 31 iulie 2017, se vor aplica vechile
reguli (constatarea daunei în 5 zile,
stabilirea de către inspectorul de daune a soluției tehnice etc.)”, a precizat
Cristian Muntean, președintele Asociației Societăților de Service Auto Independente (ASSAI).
Norma, aprobată inițial în 4 iulie de
Consiliul Autorității de Supraveghere
Financiară (ASF), a fost modificată
după trei săptămâni, în urma a două
runde de dezbateri publice cu actorii
din piața asigurărilor auto obligatorii:
societăți de asigurare, transportatori,
brokeri, service-uri auto, și asociații
de protecția consumatorilor.
Astfel, în urma negocierilor, sancțiunea „malus” pentru șoferii cu risc
ridicat a fost micșorată, de la 200%
la 180%. „Pentru o mai bună gestionare a pieței de asigurări de răspundere civilă auto, care sunt obligatorii
doar pentru asigurați, am negociat o
creștere a bonus-ului de la 32%, la
50%, iar pentru maximul de malus s-a
stabilit un nivel de 180%”, a declarat,
la ultima dezbatere de la Parlament,
noul președinte al ASF, Leonardo
Badea.

Consens garantat de
noul șef al ASF

Trebuie precizat că un aport important în privința consensului dintre părțile negociatoare l-a avut noul președinte al ASF, Leonardo Badea. Numit
în funcție de Parlament, după revocarea lui Mișu Negrițoiu înaintea înche-
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ierii mandatului, Badea a fost primit cu
încredere atât de asigurători, cât și
de transportatori și de reprezentantul
service-urilor auto. Reprezentanții
companiilor de transporturi s-au declarat mulțumiți de rezultatele negocierilor, precizând că „acum se încheie povestea începută la protestele din Piața
Victoriei”.
„Adoptarea normei RCA creează
premisele stabilizării și normalizării
pieței asigurărilor auto obligatorii. ASF
va urmări cu foarte mare atenție modul
în care sunt respectate noile prevederi. Vom sancționa ferm orice abatere
care ar putea afecta drepturile și interesele consumatorilor”, a declarat,
la rândul său, vicepreședintele ASF,
Cornel Coca Constantinescu.

Ce prevede Norma
RCA - Decontarea
directă

Una dintre cele mai importante
schimbări pe piața RCA este decontarea directă. „Dacă eu am asigurare

RCA și cineva îmi lovește mașina, pot
să o repar pe asigurarea mea, iar asigurătorul se va îndrepta asupra firmei
de asigurări a celui vinovat”, explică
Cristian Muntean. Este un sistem opțional și se plătește separat. Astfel,
cine nu dorește să își bată capul cu
asigurarea celuilalt, poate plăti anual
acest serviciu suplimentar și își poate
repara mașina pe propria asigurare.
Taxa suplimentară se achită la semnarea poliței, o dată pe an, iar cuantumul este de 170 de lei pentru
autoturisme, de 50 de lei - pentru motociclete și remorci, 240 de lei - pentru
autoutilitare, de 920 de lei - pentru camioane, de 340 de lei - pentru autocare, de 660 de lei - pentru autobuze
urbane și de 550 de lei - pentru
tramvaie și troleibuze.
Uniunea Națională a Societăților
de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) precizează, la rândul
său, că noua legislație prevede ca,
până la 1 octombrie, asigurătorii să
încheie un acord de reglementare a
decontării directe, pe care o vor oferta
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Lipsa RCA duce la retragerea plăcuțelor

Șoferii prinși fără RCA sau care nu doresc să-și prelungească asigurarea vor
rămâne fără plăcuțe de înmatriculare. Ei sunt obligați, prin noua lege, să
predea la Poliție plăcuțele de înmatriculare. Amenda pentru cei care nu le
depun poate ajunge până la 500.000 de lei.
În acest fel, se reduce masiv posibilitatea ca pe șosele să circule vreun șofer
fără asigurare.

Păgubitul alege
service-ul

Pe segmentul de realizare a reparației, odată cu noul cadru legal, societățile de asigurare vor fi obligate
să menționeze pe procesul-verbal
dreptul persoanei prejudiciate de a se
adresa oricărei unități reparatoare. De
asemenea, soluțiile tehnice finale de
remediere a avariilor vor fi stabilite de
service-uri, ca și până acum, în acord
cu documentația tehnică din manualul
de reparație al producătorului auto.
„Acest aspect este mai bine clarificat
de normă, de această dată, chiar
dacă, operațional, acesta funcționa și
până acum, prin procesul de reconstatare funcțional la nivel de piață.
Având în vedere că un criteriu luat în
calcul în stabilirea daunalității îl reprezintă evaluările service-urilor, este
esențial ca asigurații să fie foarte atenți
la documentele doveditoare emise de
către unitățile reparatoare și să știe
că noua lege prevede că folosirea de
piese contrafăcute se poate pedepsi
penal”, mai arată UNSAR.
Președintele ASSAI consideră că
stabilirea de către unitățile reparatoare
a soluțiilor tehnice „va determina o reducere cu aproximativ 40% a terme-

nului de indisponibilizare a mașinii în
service”.

Mașină închiriată pe
cheltuiala
asigurătorului

În plus, durata de programare a
constatării daunei scade de la 5 zile,
la 3 zile lucrătoare, sau la o dată convenită între părți. Dacă asigurătorul
nu respectă termenul, păgubitul RCA
își poate închiria o mașină - din aceeași clasă sau una inferioară autovehiculului avariat -, pe perioada reparației
propriului autoturism, pe cheltuiala firmei de asigurări.
În plus, dacă păgubitul RCA are
proces-verbal de constatare a daunelor de la Poliție, poate să meargă
direct în service și să-și înceapă
reparația mașinii. „În acest fel, nu mai
aștepți să te programeze inspectorul
de daune cele 3 zile lucrătoare. Totodată, firma de asigurare trebuie să
dea un răspuns în 30 de zile pentru
o cerere de despăgubire, și nu în 3
luni, cum era până în prezent”, a precizat Cristian Muntean.

Noul sistem
Bonus-Malus

Conform noului sistem BonusMalus, la înnoirea poliței RCA, șoferii
disciplinați în trafic pot primi reduceri
de până la 50%, în timp ce șoferii care
au produs accidente rutiere vor fi penalizați, suportând o majorare a costului poliței RCA de până la 180%. O

altă modificare importantă vizează
aplicarea sistemului Bonus / Malus:
pentru persoanele fizice se va aplica
aceeași clasă de Bonus, respectiv
Malus – „cea mai favorabilă” - pentru
toate mașinile pe care le deține.
Schimbarea este că se va lua în calcul
proprietarul, nu mașina. „În premieră,
sistemul de corectare a tarifului de primă va permite acordarea de către asigurători a unor reduceri persoanelor
cu deficiențe locomotorii”, mai precizează UNSAR.

„Asigurat
cu risc ridicat”

ACTUALITATE

obligatoriu, opțiunea cumpărării acesteia revenind clientului. „Decontarea
directă presupune ca reparația să fie
plătită de către asigurătorul RCA al
păgubitului, care își va recupera prejudiciul de la asigurătorul șoferului
vinovat”, precizează UNSAR.

Norma introduce și conceptul de
„asigurat cu risc ridicat” - persoana
pentru care cel puțin trei asigurători
RCA ofertează un tarif de „N” ori mai
mare decât tariful de referință. „Asigurații cu risc ridicat sunt cei care produc
accidente dese și cu daune ridicate.
Aici intră, de regulă, transportatorii.
Dacă un transportator are, de obicei,
un tarif de 10.000 de lei și apoi primește oferte de peste 40.000 de lei,
el intră la categoria asigurat cu risc
ridicat. Acesta are dreptul să se adreseze Biroului Asigurătorilor Auto din
România (BAAR), iar acesta are obligația de a căuta pentru el o asigurare
mai ieftină. Acestea sunt semnificativ
mai ieftine decât prețul de pe piață,
fiind subvenționat de firmele de asigurare”, precizează Cristian Muntean.
Pentru asigurații cu risc ridicat, până la 1 septembrie, Biroul Asigurătorilor Auto din România (BAAR) va stabili modul în care asigurații cu risc ridicat
vor fi preluați în asigurare. De asemenea, BAAR va calcula factorul „N”.
„Asiguratul sau potențialul asigurat
poate beneficia de alocarea către un
asigurator RCA, pe teritoriul României,
în situația în care a primit trei oferte a
căror primă de asigurare anualizată
este mai mare decât «N» înmulțit cu
tariful de referință publicat de către ASF.
De asemenea, cererea asiguratului cu
risc ridicat, în ceea ce privește încheierea contractului RCA, va trebui soluționată de către BAAR, în termen de
maximum 20 de zile, din momentul în
care acesta depune documentația completă”, subliniază UNSAR.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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STUDIU

Coface: Investițiile din
transporturile de mărfuri,
condiționate

În lipsa profiturilor suficiente, investițiile din sectorul autohton de
transporturi rutiere de mărfuri sunt, în continuare, finanțate prin
plata tardivă a furnizorilor, iar infrastructura rutieră nu a înregistrat
nicio îmbunătățire din 2013 – 2015, potrivit unui studiu Coface.

C

onform datelor financiare disponibile pentru 2015, pentru
toate companiile care activează în sectorul transporturilor rutiere
de mărfuri, acestea înregistrează venituri în creștere, care se regăsesc în
profituri insuficiente. Investițiile în retehnologizare reprezintă 39% din totalul activelor, semnificativ peste dinamica uzurii acestora, pentru al patrulea
an consecutiv, impactul fiind ușor vizibil prin prisma unei creșteri sensibile
a profitabilității consolidate.
În studiul Coface, au fost cuprinse
31.363 de companii din transporturi,
care au depus declarații financiare în
2015. Conform situațiilor financiare
publicate de Ministerul Finanțelor
Publice, firmele care au domeniu principal de activitate „Transporturi rutiere
de mărfuri” au generat, în 2015, o cifră
de afaceri totală de 34,28 miliarde lei,
în creștere cu 13% față de anul anterior. De remarcat faptul că mare parte
din avansul veniturilor a fost generat
de companiile deja existente pe piață.
Totuși, 38% din firmele din sector au
raportat venituri în scădere, în 2015.

Companiile din sectorul analizat
au menținut nivelul ridicat al creditului
furnizor, durata medie de plată a acestora fiind de 112 de zile, în timp ce
creanțele sunt colectate la 88 de zile.

Distribuția
în funcție
de cifra
de afaceri

• Aproximativ 24% dintre companiile care au depus declarațiile pentru
anul 2015 nu au desfășurat, în realitate, nicio activitate.
• Mai mult de jumătate dintre companiile active au înregistrat o cifră de
afaceri mai mică de 100 mii EUR/an
(2015), dar ponderea valorică în total
cifră de afaceri a acestui segment este
de doar 6%.
• 1.249 de companii au avut o cifră
de afaceri anuală mai mare de 1 mil.
EUR în 2015. Acest segment reprezintă doar 4% din totalul firmelor, însă
generează aproximativ 64% dintre
veniturile înregistrate la nivelul întregului sector.

„Analiza sectorului transporturilor reconfirmă ceea ce Coface a subliniat în
mod repetat: o evoluție relativ bună, însă care nu este suficientă pentru a
îmbunătăți semnificativ structura companiilor și a le asigura sustenabilitatea.
În continuare, vedem dezechilibre, perpetuate prin utilizarea resurselor pe
termen scurt, pentru investiții și achiziții de active, ceea ce face ca aceste
companii să fie expuse unor șocuri în asigurarea lichidităților. Viteza cu care
se succed ciclurile economice obligă companiile să fie mult mai realiste în
abordarea strategiei financiare, riscând să fie prinse în off-side, daca nu își
gestionează coerent resursele”, a precizat Eugen Anicescu, Country
Manager, Coface Romania.
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Cum au evoluat
profiturile

• Rezultatul net consolidat, la nivel
sectorial, pentru 2015, a fost de 4,5%,
cu o dinamică crescătoare față de nivelul din trecut, respectiv 1,5%, în
2014, și 0,5%, în 2013.
• Marginea operațională a crescut
de la 0,5%, în 2012, la 6,2%, în 2015.
• 41% dintre companii au raportat
o deteriorare a rezultatului net, în 2015,
față de anul anterior, aproximativ 12%
dintre ele trecând din profit în pierdere.
• Această dinamică s-a înregistrat
pe fondul datoriilor foarte mari contractate de către firmele autohtone,
acestea înregistrând un grad de îndatorare total de 76%. Companiile din
România care activează în sectorul
analizat au avut un nivel ridicat al investițiilor în activele fixe și terenuri,
ponderea acestora în totalul activelor
fixe fiind de 39%, superioară amortizării. Această situație este confirmată
de datele INSSE cu privire la înmatriculările noi de vehicule comerciale
(date anuale 2013 – 2015).
„În 2015, se observă un trend
pozitiv al indicatorilor la nivel
consolidat, pentru transporturile
de mărfuri din România.
Cu toate acestea, echilibrul este
unul fragil, iar îmbunătățirile nu
pot susține companiile în fața
șocurilor venite din interior
(lichiditate insuficientă,
dependentă față de recuperarea
creanțelor), respectiv din exterior
(noi poveri fiscale, creșteri de
prețuri la carburanți, prețuri RCA
instabile). Infrastructura din țara
noastră, caracterizată prin
investiții insuficiente și printr-o
stare precară a drumurilor,
continuă mai mult să
îngreuneze activitatea
transportatorilor, în loc să
contribuie la dezvoltarea ei. În
ceea ce privește riscul, doar două
din 10 companii analizate de
Coface pe parcursul anului 2016
(reprezentativitate eșantion 64%)
sunt încadrate într-un risc scăzut
de a intra în insolvență”, a precizat
Nicoleta Mărunțelu, Analist
Economic, Coface Romania.
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Cum s-au finanțat
companiile

„Anul 2015 a adus sectorului autohton al transportului de mărfuri o
îmbunătățire a termenelor de plată către furnizori și o scădere a ciclului de
conversie a banilor, fapt ce denotă o disciplinare a companiilor și o
îmbunătățire a indicatorilor de bilanț. În ciuda acestui fapt, durata medie de
plată a furnizorilor rămâne cu 16 zile mai lentă decât durata ciclului
operațional. Pe de altă parte, o treime dintre companiile din sector nu obține
profit din activitatea de bază, ceea ce, pe termen lung, poate să însemne
ieșirea lor de pe piață, nefiind capabile să se susțină singure. În plus,
companiile și-au reînnoit flotele, prin investiții în active fixe, reflectate în
înmatriculările de vehicule noi. Aparent, acest fapt le poate face mai
competitive și mai flexibile în raport cu alți competitori, deși nu trebuie
neglijat faptul că gradul de îndatorare ridicat, având o orientare a datoriilor
pe termen scurt, indică o finanțare a activelor pe termen lung prin surse pe
termen scurt, situație nesustenabilă”, a declarat Alexandru Fotia, Analist
Economic, Coface Romania.

în 2015, comparativ cu 2012, până la
112 zile (de la 132 de zile), în condițiile
în care durata cumulată de rotație a
creanțelor și stocurilor (ciclul operațional) a scăzut cu 9 zile, raportat la
2012. Practic, reducerea duratei de
plată a datoriilor pe termen scurt (scădere de 20 zile) cu 11 zile peste scăderea stocurilor și a creanțelor (scădere
de 9 zile) a încurajat companiile din
sectorul analizat să finanțeze investiții
importante pe termen lung (peste
nivelul amortizării).

Infrastructura nu a
înregistrat nicio
îmbunătățire din
2013 – 2015

• Lungimea drumurilor publice, în
2013 – 2015, a rămas aproape la fel
(84.709 km – 2013, 85.184 km – 2014,
85.920 km – 2015), deviația
2015/2014 fiind de 0,86%, în condițiile
în care creșterea PIB, în aceeași perioadă, a fost peste nivelul potențial.
• Lungimea autostrăzilor din România (747 km) reprezenta sub 1% din
totalul kilometrilor de drum, în 2015.

Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

PUBLICITATE

STUDIU

• Modalitatea de finanțare a investițiilor realizate de către companiile
autohtone nu a fost sustenabilă. Ponderea datoriilor pe termen scurt în total
capitaluri împrumutate s-a menținut
la peste 65%.
• Durata medie de colectare a
creanțelor a scăzut la 88 de zile, situația de lichiditate îmbunătățindu-se doar
marginal, în timp ce rata de acoperire
a datoriilor pe termen scurt, prin trezoreria netă, a crescut până la 20%.
În orice caz, sursa de conservare a

lichidității nu a fost una sustenabilă
pe termen lung, în condițiile în care
furnizorii au fost plătiți mai târziu.
Excedentul de lichiditate a fost utilizat
într-o destinație clasică, spre investiții
pe termen lung, în activele fixe (mașini
pentru transport), atât în 2014, cât și
în 2015, dar în defavoarea creditorilor.
În cazul furnizorilor, valoarea zilelor
de plată a datoriilor a fost ridicată,
combinată cu un ciclu negativ de conversie a banilor. În ceea ce privește
băncile, îndatorarea a fost în ușoară
scădere, la 76%.
• În România, durata medie de plată a datoriilor pe termen scurt a scăzut,

OPINII DIN PIAȚĂ

Diurnele trebuie
tratate echitabil

Reprezint o companie care își desfășoară activitatea în România,
cu taxele plătite la zi, o companie care prestează servicii de
transport pentru clienți interni. Mă lupt, în fiecare zi, cu
infrastructura locală. Plătesc taxe, într-o măsură incomparabil mai
mare decât cărăușii care abordează relații externe. Și, totuși,
statul român mă așază în dezavantaj în fața lor...

F

irmele care activează pe piața
internă sunt tratate diferit, din
punctul de vedere al impozitării, față de cele care fac transport
extern. Nivelul de aproximativ 10 ori
mai mic al diurnei deductibile ne dezavantajează puternic, așezându-ne în
situația de a nu putea plăti șoferii la
același nivel, din cauza taxelor suplimentare pe care trebuie să le plătim
către stat, ținând cont că tot ceea ce
depășește 42,5 lei pe zi diurnă este
impozitat la nivelul salariului.
De ce, pe parcurs intern, șoferul
are dreptul la numai 42,5 lei pe zi și
la 87 de euro în afara granițelor? Cei
care rămân în țară sunt șoferi de mâna
a doua, iar cei care ies peste hotare
sunt premium? Job-ul nu este același?
Din contră, aș spune. Este mult mai
greu să faci față unei curse care se
derulează pe plan intern, decât uneia
externe. N-ai autostrăzi, dar ai gropi.
N-ai parcări, dar ai ambuteiaje. Nici
măcar nu ești tratat cu respect, atunci
când te duci să descarci, sau să
încarci, la clienți. Stai cu orele... sau
cu zilele... și uneori nu ai acces nici
măcar la toaletă! Până la urmă, din
diurnă, șoferii trebuie să se hrănească.
Într-un supermarket din Germania
găsești mâncare mai ieftină decât în
România. De ce această diferență?!!!
Toți ne aflăm în același spațiu comunitar. Mă întreb, în România, mănâncă
șoferii din gunoaie?!

O cale sigură
spre exportul de
șoferi

Tot acest dezechilibru afectează,
vizibil, piața și reprezintă unul dintre
elementele care favorizează exportul
de forță de muncă. Atenție, export încurajat de statul român care, oficial,
nu agreează acest lucru. Este evident
mersul lucrurilor. Într-o primă etapă,
șoferul se angajează pe segmentul
de transport național. Este școlit, dar,
pentru că noi nu îl putem plăti la ace-
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lași nivel ca pentru transportul internațional (în mare parte din cauza diurnei deductibile mult mai mici), pleacă
la extern. Apoi cunoaște ofertele firmelor din afară, își urmează colegii și
optează pentru un angajator străin.
Noi, companiile românești care activează pe piața autohtonă, suntem defavorizate în acest context. Pierdem
competitivitate. Iar statul nu mai încasează impozitul se salariu. Sunt mulți
șoferi care au urmat acest traseu!
În condițiile în care nivelul diurnei
deductibile ar crește, măcar, până la
40-50 de euro, noi le-am putea mări
salariile cu 30-50%. Mulți ar alege să
rămână alături de familii, pentru că
diferențele de plată nu ar mai fi semnificative. Companiile care fac transport
intern s-ar așeza mai bine pe piață.
Ar putea investi în flota, deja, mult
prea învechită. Și-ar putea plăti taxele
în mod sănătos, pentru că, noi, cei
care rămânem în țară, plătim roviniete,

Mircea
Mănescu

accize în carburantul achiziționat de
la stațiile locale, TVA... Noi dăm de
muncă service-urilor locale, achiziționăm anvelope din România... și lista
poate continua.

Discriminare

Am primit, inclusiv, un punct de
vedere din partea Consiliul Național
pentru Combaterea Discriminării, care
apreciază că diferența de impozitare
este semnificativă, statul având obligația să trateze în mod identic toți șoferii, indiferent dacă efectuează transporturi în țară, sau străinătate.
Vrem condiții corecte și în ceea
ce ne privește! Ar fi normal ca statul
să nu îi discrimineze pe cei care contribuie, într-o mai mare măsură, la bugetul de stat. Oare cerem prea mult?...

Mircea MĂNESCU

Director General Ahead Logistics
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Tehnicile moderne de condus, inovațiile în materie de siguranță
activă și pasivă, legislația - contribuie toate la creșterea
siguranței în trafic. Totuși, pentru a fi înțelese, interpretate și
utilizate corect, este nevoie de un proces consistent de acumulare
a cunoștințelor.

C

ampania „ZERO Accidente”
se adresează, în mod direct,
conducătorilor auto, pentru a
le permite acestora să depășească
bariera îndoielilor.
Teme aparent simple, dar cu impact important asupra siguranței, vor
fi tratate cu profesionalism și explicate
corect, în cadrul mai multor articole,
cu scopul precis de a le face cât mai
ușor de pus în practică.
Campania își propune concentrarea asupra aspectului cel mai important în viața profesională a conducătorilor auto - șofat fără accidente.

O asemenea abordare este cu atât
mai importantă, cu cât șoferii profesioniști au fost „bombardați”, în ultimii
ani, cu informații legate de condusul
economic și aspecte legislative menite
să reducă numărul amenzilor.
Dacă, la început, a părut că fluxul
masiv de informații va avea impact
pozitiv și asupra siguranței, astăzi,
considerăm că „drumurile” trebuie să
se despartă.
Ramura legată de aspectele economice va continua să fie puternic
susținută de toți jucătorii implicați în
sectorul transporturilor, însă siguranța

rutieră merită și trebuie tratată separat.
Iar șoferii sunt primii interesați în
a păși pe acest drum. Campania
„ZERO Accidente” reprezintă un
instrument pus la dispoziția conducătorilor auto profesioniști, având
scopul de a transforma bănuielile în
certitudini. Deciziile în timpul condusului trebuie luate în cunoștință de
cauză, și nu doar ca urmare a instinctelor.

CAMPANIE

Campania
„ZERO Accidente”

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Somn ușor, șoferi!

SECURITATE

TAPA EMEA

Ediția din luna iulie a Vigilant, buletinul informativ TAPA EMEA,
atrage atenția asupra faptului că vehiculele lăsate
nesupravegheate de către șoferii obligați de noile propuneri de
regulamente UE să doarmă la hotel, în pauza de 45 de ore, au
început deja să creeze nopți albe pentru patroni și beneficiari.

S

tatisticile de la nivelul Uniunii Europene arată că
transportul rutier acoperă 74,9% din toate schimburile comerciale între statele Uniunii, camioanele
realizând 2.200 miliarde de t-km pe an. Astfel, se pune,
firesc, întrebarea: ce ne-am face fără această metodă
rapidă și eficientă de transport?
Operatorii de transport, însă, se confruntă cu o listă din
ce în ce mai lungă de provocări comerciale: margini de profit
din ce în ce mai mici, competiție în creștere, impactul crizei
migranților, o populație îmbătrânită de șoferi și efortul de
a recruta o nouă generație de tineri care să-și ducă viața
pe șosele.
În prezent, apare o nouă și importantă provocare, descrisă de către unul dintre cei mai importanți operatori de
transport rutier din Europa ca fiind cea mai mare cu care
s-a confruntat industria în ultimii 30 de ani. Aceasta determină, deja, creșteri de costuri și întreruperi în supply-chain,
precum și creșterea riscurilor, care ar putea da bătăi de
cap serioase profesioniștilor din domeniul securității.

Despre ce e vorba?

Totul pornește de la propunerea UE, concepută pentru
a împiedica șoferii din țările cu salarii mai reduse să „submineze” lucrătorii mai bine plătiți, atunci când călătoresc
în alte state membre. Astfel, se propune ca șoferii de camion care călătoresc în afara țării de origine pentru mai
puțin de trei zile să fie plătiți, încă, în conformitate cu regulile
din această țară, dar, după această perioadă, să fie plătiți
conform regulilor din țara unde livrează. UE propune, de
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asemenea, ca șoferii să nu mai fie lăsați să își petreacă
pauzele lungi de weekend în camioane, angajatorii trebuind
să plătească pentru cazare pentru șoferii lor.
În Belgia, cea de-a doua secțiune a propunerii UE este,
deja, parte a legislației naționale și autoritățile sunt din ce
în ce mai active în aplicarea de penalizări șoferilor și transportatorilor care nu se supun acestei reguli. Informații furnizate de un membru TAPA EMEA au arătat că, într-un singur
weekend, oficialii belgieni au vizat aproximativ 200 de
camioane, în portul Zeebrugge, iar șoferii au fost forțați să
plătească o amendă de 1.800 de euro fiecare. Suma totală
colectată s-a situat la aproximativ 113.000 euro.

Care este impactul?

Vigilant a stat de vorbă, despre acest subiect, cu Jason
Breakwell, vicepreședinte TAPA EMEA și director comercial
al companiei Wallemborn Transport din Luxemburg.
El spune că, la nivelul Uniunii, toate acestea constituie,
încă, o propunere, dar că, între timp, anumite state deja
au introdus-o în prevederile naționale. „Este important să
notăm faptul că expeditorul, managerul mărfii (de exemplu,
linia aeriană sau casa de expediție) și operatorul camionului
răspund solidar pentru concordanța 100% cu legislația națională respectivă și li se vor aplica sancțiuni naționale în
cazul încălcării. Șoferii și angajatorii lor trebuie să dovedească faptul că îndeplinesc toate legile, de exemplu că
nu au petrecut pauzele în camion, în mod ilegal”, a arătat
el.
De asemenea, Breakwell estimează că, într-adevăr,
costurile suplimentare pentru companii pot fi semnificative
- cazarea pe două nopți la hotel nu e acoperită de cheltuielile
standard pentru șoferi. Multe companii de transport își redirecționează camioanele și își schimbă operațiunile, pentru
a evita șederea pe teritoriul anumitor țări. Din ce în ce mai
mulți transportatori evită sau își minimizează operațiunile
în anumite țări, iar acest lucru are un impact semnificativ
asupra disponibilității capacităților și asupra prețurilor de
piață.
Majoritatea șoferilor preferă să rămână în camioane și
politica de a-i forța să plece din cabine este posibilă să
facă această meserie mai puțin atractivă, în condițiile în
care industria transporturilor este deja incapabilă să atragă
suficienți noi recruți.
Aceste măsuri au, deja, un impact semnificativ din punct
de vedere operațional și al costurilor, dar este clar că firmele
de transport nu au reușit încă să calculeze pe de-a întregul
termenii acestuia.
Multe companii Est-europene au contracte fixe cu
furnizori logistici. În cea de-a doua jumătate a anului vor
urma și mai multe efecte, prin negocierea unor noi contracte,
prin relocarea operațiunilor sau prin acordarea contractelor
unor operatori din Vestul Europei.
Reprezentantul TAPA este de părere, de asemenea, că
există și alți factori importanți care trebuie avuți în vedere.
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Parcările nepăzite - un risc major

Vigilant a stat de vorbă, de asemenea, cu Paule Mayoh,
consultant de risc la RSI Insurance, pentru a afla punctul
de vedere al asigurătorului asupra cerințelor propuse de
către UE. Acesta a declarat: „Cea mai evidentă problemă
este referitoare la regula cazării, care poate avea ca efect
lăsarea vehiculelor încărcate nesupravegheate, în timp ce
șoferul doarme într-un loc separat. Putem doar să presupunem că șoferii vor sta în case de oaspeți, moteluri sau
hoteluri, care este greu de crezut că vor accepta oprirea
camioanelor în parcările lor, sau care nu sunt capabile să
le adăpostească. Acest lucru înseamnă că există posibilitatea ca vehiculele să fie parcate pe marginea drumului
sau undeva în apropiere, în zone nesecurizate. După cum
știm, absența parcărilor nepăzite este deja o problemă, iar
acest lucru va agrava situația.”
El apreciază că acest scenariu este foarte posibil să
genereze dificultăți în conformitatea cu cerințele de asigurare, iar unele polițe vor include clauze sau garanții, care
vor exclude acoperirea daunelor în urma furturilor, în cazul
în care vehiculul este lăsat nesupravegheat, altele cerând
expres ca vehiculul să fie parcat într-o zonă securizată,
definită în cadrul poliței respective.
El adaugă: „Acest lucru va genera o creștere a schimburilor de șoferi sau de cap tractor la punctele de trecere
a frontierei. Ambele scenarii pot avea implicații privind securitatea, din cauza nivelurilor crescute de subcontractare,
cu impact asupra asigurărilor și asupra posibilității de recuperare pentru cărăușii subcontractanți în cazul unei pierderi, pentru cursele de tranzit CMR.
Însăși Convenția CMR este un aspect de care trebuie
ținut cont. În conformitate cu regulile acesteia, limitele
financiare ale răspunderii pot fi încălcate sau lăsate la o
parte în eventualitatea unei abateri intenționate sau a neglijenței. Dacă șoferii / transportatorii lasă vehiculele nesupravegheate parcate în locații neadecvate, pentru a îndeplini
cerințele și a evita amenzile care se aplică în anumite
jurisdicții, acest lucru poate fi considerat abatere intenționată
sau neglijență, ceea ce va crește taxele legale și costurile
legate de polițe. Aceasta poate conduce la prime crescute
sau la o aplicare mai largă a garanțiilor / excepțiilor, astfel
încât transportatorii trebuie să parcheze într-un loc sigur,
sau să găsească metode alternative de livrare.”
Și toate acestea fără să mai menționăm faptul că hoții
de marfă pot descoperi în această situație oportunitatea
vieții lor!

Traducerea și adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

TAPA:
Parcări
Securizate
– Un nou
standard

SECURITATE

Hotelurile nu sunt, în general, situate în apropierea unor
parcări securizate, iar camioanele încărcate nu trebuie lăsate nesupravegheate, deci este esențial ca rutele să fie
în așa fel planificate încât șoferii să nu își ia pauza săptămânală în anumite țări.
În plus față de implicațiile legale menționate, beneficiarii
transportului trebuie să fie vigilenți în privința respectării
legislațiilor naționale de către furnizorii lor. Dacă nu, camioanele pot fi oprite pe drum și șoferii forțați să lase mărfurile
nesupravegheate. Și, deoarece capacitățile de transport
pe anumite piețe au scăzut, beneficiarii trebuie să se asigure
că furnizorii lor logistici nu lucrează cu transportatori neverificați. (...)
Jason Breakwell a arătat, de asemenea, că, în plus
față de datele înregistrate de tahograf în ceea ce privește
staționarea camionului, autoritățile solicită, în cazul unui
control, dovezi că șoferul a stat la un hotel și pot solicita
date telematice care să confirme unde și când s-a aflat camionul și șoferul s-a odihnit.

C

u peste 40% din furturile de marfă în Europa,
Orientul Mijlociu și Africa, în 2016, având loc
în parcări nesecurizate, TAPA a decis lansarea
unui nou program de securizare a parcărilor ce include:
un standard dedicat - PSR (Parking Security
Requirements) și o rețea de parcări certificate la nivelul
întregii Europe. În momentul de față, TAPA derulează
un program pilot, ce include 25 de parcări securizate
din 5 țări Europene (Franța, Germania, Olanda, Spania
și Italia).
Pentru Operatorii de Parcări Securizate (PPOs –
Parking Place Operators), intrarea în acest program
și rețea înseamnă oportunitatea creșterii semnificative
a afacerii. Pentru Producători și Companiile logistice,
acest program înseamnă încă un pas crucial în
încercarea de a proteja transporturile de valoare și a
preveni atacurile planificate asupra produselor atractive
pe piață.
TAPA a inițiat construcția unei soluții software online
de vizualizare a parcărilor (în funcție de nivelul de
securitate), planificare a rutelor/opririlor și raportare a
incidentelor de securitate. Imediat ce această soluție
va fi finalizată, va intra într-un program pilot de teste.
În același timp, TAPA lucrează la construcția unui
sistem online, prin care fiecare Operator de Parcări
Securizate să se poată auto-audita, putând obține
nivelul minim de certificare.
Ionel Popa este Ambasadorul TAPA în România
pentru acest program. Pentru întrebări pe marginea
acestui program, sau intenții de a intra în acest
program, îl puteti contacta pe Ionel la adresa de e-mail:
ionel.popa@ssc-ro.com.
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Pauza de 45 ore...

CONSULTANȚĂ

A fi șofer pe TIR este mai mult decât o
meserie, este și un stil de viață

...în viziunea șoferilor și a managerilor. Șoferii de TIR sunt
persoane care abia așteaptă să fie întrebate ceva despre meseria
pe care o practică și să spună, să explice, să ajute, să dea idei,
soluții, să își expună părerea „de pe teren”, astfel că obținerea
informațiilor de la ei se realizează cu ușurință și găsesc utilă de
fiecare dată abordarea lor în anumite subiecte.

E

necesar să avem șoferi pasionați și hotărâți. Dacă nu există
pasiune pentru această meserie și te aștepți să fie altceva decât
este, nu ai cum să o faci și să fii împăcat, în primul rând, cu tine, devii
frustrat, agresiv fizic, verbal, cât și în
trafic. Am scris, în ediția din luna februarie, despre topul trăsăturilor unui
șofer de TIR. Vă dau un pont. Când
vine șoferul la interviu, îi puteți arăta
articolul și îi puteți spune: „Alege, dintre aceste caracteristici, pe cele care
reprezintă ca șofer profesionist”. Alegerea lui o să vă spună, rapid, mai
multe lucruri despre candidat. Un șofer
profesionist ar trebui să le aleagă pe
toate cele 6. O să constatați că mai
mult de o calitate șoferii nu își aleg.
Atunci e momentul să le explicați cum
trebuie să se comporte și de ce sunt
importante caracteristicile respective,
pentru ei și pentru firmă, în meseria
pe care și-au ales-o!
Subiectul pe care l-am abordat
acum a fost pauza de 45 h. Abordarea
nu a fost una științifică, ci doar practică, prin studiu de caz, pe grupuri dedicate șoferilor profesioniști. Întrebările
au fost: Cum v-ați acomodat la schimbarea camionului cu hotelul? Ce vă
este benefic și ce vă este dificil în
noua situație?
Nu mulți șoferi, atunci când tranzitează Franța, Belgia, Germania efectuează pauza de 45 h la hotel (firme
românești)... și asta pentru că, deocamdată, nu au fost amendați. Dar
cei care au făcut-o și-au exprimat
nemulțumirile și sugestiile.

Un motiv de stres

Contrar așteptărilor de a primi cu
bucurie efectuarea pauzei la hotel,
constat că foarte mulți respondenți
consideră acest lucru un stres în plus,
de la găsirea hotelului cu parcare în
apropiere, până la gospodărirea, imposibilă, de altfel, la hotel pentru următoarea săptămână, la transportul lucrurilor personale la hotel, la transferul
camion-hotel, ci, mai degrabă, își do-
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resc și preferă parcări special amenajate, cu magazine, dușuri, spații verzi,
astfel încât să se poată relaxa și plimba. Foarte mulți se gândesc cu stres
și la siguranța camionului, a mărfii și
a lucrurilor personale, atunci când
părăsesc camionul. Bineînțeles, cred
că percepția lor despre efectuarea pauzei la hotel s-ar schimba, dacă vehiculul ar fi parcat în apropierea hotelului, într-o parcare supravegheată.

Din punct de vedere psihologic,
m-aș gândi, ca o explicație la răspunsurile lor, la atașament, responsabilitate și la teama de pierdere. Gândiți-vă

că plecați cu o rulotă, având tot ce vă
trebuie în ea, și ajungeți într-o țară
unde nu vă este permisă odihna în
rulotă... Trebuie să mergeți la hotel,
pentru a vă odihni! În primă fază ar
apărea refuzul de a părăsi rulota și
teama că ar putea dispărea ceva de
pe, sau din ea, sau chiar cu totul! Nu
ați vrea să pierdeți ceva, sau să dați
de alte probleme, și nici nu ați înțelege
de ce... v-ar trebui doar duș și toaletă!
Așa că, într-un fel, gândirea lor este
de înțeles!

Atitudinea firmelor cu privire la
pauza de 45 de ore la hotel este în
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Ce spun șoferii

1. Benefic... un pat spațios, toaletă... etc. Dificil... nu există parcare
pentru TIR la hotel; dacă lași camionul
în alte parcări, riști să nu mai găsești
marfa, motorină în rezervoare, să-ți
intre în cabină și să te fure. Din ce
pot să vă spun, sigur este că șoferii
nu agreează ideea hotelului, pentru
că Europa nu este pregătită, încă,
pentru așa ceva. Nu există hoteluri
cu parcare pentru TIR, cu drumuri
accesibile și cu un minimum de
siguranță, că poți lăsa mașina fără
să existe probleme. Mulți preferă cabina, pentru că se simt mult mai în siguranță. La hotel, nu poți găti, să ai
mâncare pentru următoarea săptămână.

2. Pentru prima dată, am plecat
din țară în '97, am muncit, în general,
ascunși de autorități, din diverse motive: lipsa actelor, neconformitatea firmelor etc. Văd legea ca un pas înapoi; pentru 2 zile pe săptămână, ne
întoarcem la clandestinitate. Ascunși în spatele perdelelor, tresărind
la apariția poliției, avem impresia că
aceia care trebuiau să protejeze sunt,
de fapt, hărțuitorii noștri. Am fost cazat
4 ani la hotel în Franța... igienizam
baia și mergeam cu lenjerie de acasă.
Am muncit ca ospătar în UK, Jersey,
și am văzut lipsa de igienă din restaurante și hoteluri cu multe stele. „Ca-

bina mea” este „acasă”, acolo unde
puținul pe care îl am îmi asigură confort. Șoferia nu este doar o meserie,
este un stil de viață, o alegere de viață
și, dacă cineva creionează viața mea
de șofer, atunci aleg sa sfidez.
Cine protejează camionul, cine
înțelege oboseala mea, atunci când,
după o săptămână de muncă, trebuie
să-mi fac bagajele, să merg la hotel,
unde voi locui amestecat cu persoane
de altă naționalitate și culturi diverse?
Cine îmi asigură transportul de la și
la camion, cum organizez munca pentru următoarea săptămână etc.?

3. Nu am niciun beneficiu, dacă
fac pauza de 45 la hotel... Tot singur
sunt, departe de cei dragi... în plus,
la hotelurile la care sunt trimis, condițiile lasă de dorit, pot sta chiar 2
persoane în cameră și nu mai vorbim
de mâncare! De parcă mi s-ar schimba viața pe TIR dacă stau 1-2 zile pe
lună la hotel și restul dorm în cabină!
Legea asta nu are nimic gândit spre
beneficiul șoferilor! Să facă parcări cu
condiții !

4. Noi încercăm, pe cât posibil, să
rămânem la graniță, sau pauza de 24
h să o facem pe Germania. Cu hotelul,
apar noi probleme. Hotelurile nu au
camere cu un pat, ci cu 2 - 3 paturi.
Îți dai seama, eu mă bag la somn
la ora 20, la ora 22 intra altul în cameră, nu e ok. Apoi problema cu remorca, se pot fura multe de pe ea, de
la piese, până la marfă. Eu nu o consider o lege bună, mașina este dotată
cu absolut totul, pentru asta este concepută! Dacă stăteam într-un Autohof,
la pauza de 45 h, chiar era ok; să mai
fie și posibilitatea să poți ieși din parcare, pe jos, la o plimbare, mie chiar
nu-mi mai trebuie nimic!

5. Pauza la hotel este și nu este
bine venită. Este un stres în plus
pentru noi, nu găsești parcare la
hotel, nici cameră tot timpul acolo
unde îți propui, nu îți poți găti, nu sunt
magazine de unde poți cumpăra
mâncare... doar de la restaurant,
distanță mare de la parcare la hotel,
plus că rămâne camionul nesupravegheat o perioada lungă de timp. Cine
se respectă, poate face oricând un
duș, la descărcare, încărcare sau la
benzinării. Și mai sunt și alte
dezavantaje.

6. Pauza de 45 ore la hotel este
o idee foarte bună. Suntem oameni și
avem nevoie chiar și noi, șoferii, de
intimitățile noastre. Problema este
prost aplicată și prost gestionată.
Cât timp nu sunt parcări special amenajate, cu hotel în apropiere, aceasta
lege devine, încet și sigur, în detri-

mentul nostru: căutarea parcării, deplasarea până la parcare, lipsa asigurării mărfii și camionului... etc., după
o noapte condusă, mort de oboseală,
mă apuc să caut parcare cu hotel. În
concluzie, această lege a devenit o
grijă în plus pentru noi, șoferii.

7. Depinde de fiecare, pentru ce
a plecat de acasă; pentru cei care au
plecat să adune bani, nu este o lege
bună, deoarece într-o parcare cu
benzinărie ai toate condițiile: toaletă,
duș, poți să îți faci de mâncare pentru o săptămână, în schimb, la hotel,
o să cheltui cel puțin 100 de euro pe
mâncare și condițiile o să fie aproape
similare, că doar nu o să-ți plătească
firma hotel de 4, 5 stele. Trebuie să
îți speli haine... în aproape orice Autohof se găsește mașină de spălat și,
cu 2, 3 euro, îți speli hainele, nu le
clătești puțin la chiuvetă, la hotel, și
le întinzi prin cameră. Nu mai spun
de stresul pe care oricare șofer îl
resimte atunci când este nevoit să-și
părăsească mașina. Această măsură
are o cu totul altă motivație decât
grija pentru șofer.

CONSULTANȚĂ

mai multe feluri: de evitare a efectuării
pauzei de 45 de ore pe teritoriul Franței, Belgiei, Germaniei (făcându-și pauza în țările în care legea nu este încă
dată), de risc (mulți șoferi au primit
mesaj să-și efectueze pauza în zone
industriale cât mai retrase), sau de
asumare - în cazul în care este inevitabilă oprirea pe teritoriul uneia dintre
țările punctate, firmele mici își asumă
cheltuiala, fiind vorba doar de câteva
camioane, iar cele mari au alte posibilități și variante ajutate de traseele
fixe prin contracte, știind dinainte unde
ajung camioanele și ce trasee au, în
acest fel putând alege diferite hoteluri
/ pensiuni / case închiriate / locuri amenajate prin containere, gen birouri, ale
căror condiții sunt mai precare decât
cele din cabină.
Argumentul și dificultatea dispecerilor (ca și ale șoferilor) sunt că nu
găsesc hoteluri cu parcare pentru camioane, în zona prin care trece vehiculul, și nu pot ajuta șoferul cu coordonate sau adrese fixe, așa cum este
obișnuit, rămânând asupra șoferului
problema găsirii unui hotel cu parcare,
prin diverse mijloace: stație, GPS,
internet etc. Iată câteva opinii ale conducătorilor auto, cărora le-am păstrat
anonimatul.

8. Mie, personal, mi se pare foarte ok să faci pauza de 45 la hotel,
în ideea în care camionul e la 50100 m de hotel, așa cum se întâmplă în cazul meu. Am un duș și o toaletă la dispoziție, care timp două zile
e doar a mea și nu e nevoie să o împart cu alte 100 persoane, probabil,
cum s-ar întâmpla într-o parcare. Apoi,
nu mai e nevoie să ascult toate genurile de muzică din toate țările la nivelul
maxim pe care îl atinge casetofonul
fiecăruia. Și, apropo de furatul din camioane, păi lucrurile personale importante, gen acte, un laptop, un telefon
și ce mai ai le iei cu tine, acum, că îți
fură din vagon... poate fura și cu tine
în cabină. În concluzie, mi se pare
foarte ok pauza de 45 la hotel! (șoferiță de tir)
9. Eu numai la hotel efectuez pauza de 45 ore. Caut un hotel unde
pot parca vehiculul iar, până în prezent, m-am descurcat. Scot cardul
din tahograf și mă cazez; după ce
părăsesc camionul nu mă mai interesează ce se întâmplă cu el. Poate
să îl fure integral sau parțial. Nu mai
este problema mea.
P.S. Nu accept idei de genul „rupe
pauza”, „dormi în el”, „iei factură
de la hotel, dar stai în camion” etc.

Andreea GHEORGHE

Psiholog specializat în psihologia

transporturilor

gheorghe.andreeaioana@yahoo.com
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VIAȚA VĂZUTĂ PRIN PARBRIZ

FAMILIA versus
TRANSPORTURILE
Nu mai este o noutate pentru nimeni că, în prezent,
ne confruntăm cu o acută criză de șoferi. Este din
ce în ce mai dificil să angajezi șoferi, mai ales
șoferi competenți, atât din punct de vedere
profesional, dar și comportamental. Majoritatea
transportatorilor asociază criza de șoferi cu
ofertele tentante ale celor din Vest, cu
imposibilitatea de a oferi aceleași salarii, de multe
ori și aceleași condiții. Dar criza de șoferi nu a lovit
doar România. Criza de șoferi este manifestă în
toată Europa.

M

eseria de șofer este o meserie grea, o meserie care
presupune responsabilități,
riscuri și frustrări (nu este ușor pentru
un șofer de TIR să stea departe de
familie). Iată unul din motivele pentru
care mulți tineri nu mai vor să se îndrepte spre meseria de șofer. Poate
unul din motivele care au dus la aceasta criză. Problema este serioasă,
mai ales că, nu de puține ori, folclorul
despre șoferi îi prezintă ca pe niște
persoane neserioase, cu câte o iubită
în fiecare parcare, cu caracteristici
comportamentale defavorabile, situație în care familia se opune ca un tânăr
să se îndrepte spre această meserie.

Fondatorul
Facebook... despre
șoferi

Dar aceste lucruri nu caracterizează marea masă a șoferilor. Cu toate
acestea, una dintre problemele lor
este cea legată de familie. De curând,
în încercarea de a-i cunoaște mai bine
pe șoferi, Mark Zuckerberg, fondatorul
Facebook, rețeaua care are un rol important în viețile șoferilor profesioniști,
permițându-le să țină legătura cu cei
dragi sau cu grupurile de colegi, a
decis să petreacă un timp în compania
șoferilor profesioniști. Una din concluziile la care a ajuns Mark Zuckerberg
a fost aceea ca șoferia reprezintă un
stil de viață unic, ce adesea implică
familia.
Care este rolul familiei, cât poate
fi ea de afectată de condițiile specifice
de muncă ale șoferilor și cum putem
lupta pentru păstrarea și integritatea
acesteia încercăm să clarificăm în
rândurile următoare.
Alegerea meseriei de șofer, mai
ales a celei de șofer de TIR, poate in-
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fluența mult viața într-o familie. Activitatea unui șofer de TIR (și nu numai
de TIR) îi obligă pe soț și soție să stea
despărțiți pentru o perioadă mai lungă
de timp, cu consecințe, de multe ori,
nefavorabile și, chiar, ireversibile. Numărul divorțurilor în rândul șoferilor
este mare. Problemele de adaptare a
copiilor proveniți din familiile șoferilor
sunt din ce în ce mai diverse. Iar reabilitarea familiei, atunci când apar
tensiuni, se transformă, de multe ori,
într-o luptă epuizantă, care lasă sechele. Pentru cei tineri, constituirea
unei familii se realizează cu greutate.
Fiind mereu pe drumuri, este greu
să-ți găsești o parteneră care sa te
înțeleagă.
Cu toate acestea, sunt multe familii
de șoferi care reușesc să treacă cu
bine peste toate aceste dificultăți, au
o viață de familie normală și împlinită,
reușesc să dea o educație adecvată
copiilor.

„Numai soție de șofer
să nu fi!”

Nu este ușor să fii soție de șofer.
Nu este ușor să stai departe de soț
câteva luni, singură cu grijile casei,

„Așa cum merge
familia, așa merge
națiunea și așa merge
toată lumea în care
trăim.”
Papa Ioan Paul
al II-lea

cu educația copilului, cu temerile legate de ce face „dânsul” pe acolo, prin
Europa sau Asia.
Printre rarele mesaje transmise de
soțiile conducătorilor auto pe rețelele
de socializare ale șoferilor – iată, chiar
acest fapt arată că șoferii discută mult
între ei, dar rar despre familie și copii
– o soție trimitea un mesaj soțului,
sau, mai bine zis, își transmitea sieși
încrederea că totul trebuie să fie bine:

„... Relația dintre noi
este clădită pe
încredere, pe
dragoste și pe respect. Timpul în care
nu suntem împreună
nu schimbă cu nimic
sentimentele
noastre, din contră,
le consolidează mai
bine, făcându-mă să
te apreciez mai mult,
pentru că te sacrifici
pentru noi și copii,
pentru că muncești
pentru a ne fi nouă
bine”...

Și șoferii, la rândul lor (deși, declarativ, mai rar recunosc acest lucru),
sunt afectați de lipsa familiei, pe
termen lung. Indiferent că acum pot
comunica permanent cu familia prin
toate mijloacele moderne de comunicare (telefon mobil, video telefon, rețele de socializare etc.), singurătatea
șoferului de cursă lungă este, poate,
elementul definitoriu al acestui tip de
activitate și, în același timp, cel care
induce cel mai mult aspecte colaterale.
Paradoxal, deși pe șosea nu se află
singur – comunitatea șoferilor de TIR
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este foarte puternică și solidară, stațiile
camioanelor emițând continuu – șoferul se simte singur, cu gândurile și
conștiința lui, cu spaimele și îndoielile
sale. Singur în fața dificultăților personale, cu dorul de familie în suflet, cu
grija față soție, de copii, fără lucrurile
care, atunci când nu sunt lângă el,
devin cele mai dragi și, mai ales, indispensabile. Iată motive pentru a
deveni irascibili, pentru a nu putea,
nici când revin acasă, să se desprindă
de sentimentul singurătății. Apare o
ruptură la nivel comunicațional, care
creează un sentiment de disconfort,
de senzație că ceilalți nu-l înțeleg...
de aici și până la o ruptură definitivă,
nu mai este decât un pas.
În aceste situații, important este
ca, atunci când se află la volan, departe de familie, să nu se desprindă
de preocupările acesteia, sa aibă conștiința că se află alături de ea, până
la urmă, să simtă prezența celorlalți,
nu neapărat în sensul fizic, dar ca o
legătură permanentă. Trebuie să se
renunțe la o comunicare rigida, repetitivă, de genul „...ce faci, ești bine,
copiii sunt sănătoși? Vorbim mâine...”.
În timp, acest gen de comunicare devine o obișnuință, „o obligație”, care
își pierde cu totul valoarea afectivă.

Copiii...

O problemă extrem de importantă
este cea a copiilor. Se vorbește mult
de situația copiilor ai căror părinți lucrează în străinătate și care sunt, pe
de o parte, frustrați de dragostea și
educația părinților, pe de altă parte,
singurătatea ducând la probleme psihice uneori majore.
Nu sunt departe de această situație nici copiii șoferilor. Important este
ca, pe perioada când aceștia sunt plecați, chiar dacă fizic lipsesc, partenerele rămase acasă să-i aducă tot
timpul în discuție, pentru a le face
copiilor simțită prezența. Nu trebuie să aibă o atitudine ca și
cum celălalt nu există. Celălalt există permanent, la
fiecare masă, la fiecare
discuție, la fiecare plimbare în parc. Copilul
trebuie să aibă, per-

manent, sentimentul siguranței, conștiința că ambii părinți sunt alături de el.
Un lucru care nu trebuie ignorat: când
ajung acasă, șoferii trebuie se comporte normal cu copiii, ca și cum ar fi lipsit
doar câteva ore. Excesele, dorința
(poate dintr-un sentiment de vinovăție)
de a le face toate plăcerile, de a abdica, chiar, de la niște concepte educative de bază nu duc decât la un sentiment mai puternic de singurătate al
copiilor, când tatăl pleacă din nou la
drum. Mai mult, scade și autoritatea
mamei, momente de genul „tata îmi
dădea voie” sau „te spun eu lui tata”
fiind de natură sa afecteze relațiile
dintre cei doi.

Adevărul este la
mijloc

Să fie, oare, atât de greu să-ți întemeiezi și, apoi, să menții o familie,
dacă ești șofer? Adevărul este la mijloc. Există multe obstacole, la fel
cum există și multe modalități de
a le depăși. Cei care luptă pentru
o familie unită recunosc că seriozitatea cu care s-a întemeiat familia contează
foarte mult. Responsabilitatea, încrederea în
sine, dar și în partener, capacitatea de
a depăși momentele dificile, tactul și sinceritatea sunt

elemente favorizante. Și, peste toate
astea, este nevoie de dragoste!
Psiholog pr. Cristian SANDU
Cabinet de psihologie autorizat
E-mail:

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

PĂREREA MEA

Bariera a murit!
Trăiască
barierele!

Nu voi uita niciodată zilele în care, emoționat și cu nodul clasic din
gât pe care-l simți atunci când ți se împlinește o foarte veche
dorință, scriam editoriale despre ridicarea barierei pentru
camioanele românești, în drum spre Uniunea Europeană, la granița
cu Ungaria, pe 1.1.2007, la ora 0.

L

a figurat vorbind, cred că șanțurile din jurul frontierei trebuie
să fi fost pline de CEMT-uri și
carnete TIR, mototolite și aruncate deopotrivă de transportatori și de șoferi, la
gunoiul izolării de lumea bună a celor
cu miros de motorină. În fine, eram liberi
și în stare să ne calculam cursele fără
bacșișurile legale sau nelegale plătite
la milogirea pentru un CEMT, fără să
mai stăm la cozile interminabile pentru
autorizația unei țări interesante, fără teama că vom fi executați, dacă află careva,
pe drum, că mai tragem câte-o minciunică la completarea documentelor, în
schimb cu energia pe care ți-o dă orice
șansă de un nou început, de noi
destinații, de noi rezultate în schimburile
de mărfuri, în care orice kilogram transportat înseamnă, indiferent de direcție,
un bănuț în punguța în care, până acum,
nu-i prea găseai adunați nici măcar pe
cei 2 bani ai lui Creangă. Ce dacă, la
început, duceam castraveți încolo și ne
întorceam cu telefoane mobile? Bunăstarea se învață repede, dar se face
greu și factura vine, de regulă, în momentul cel mai nepotrivit.

Și totuși…

Camioanele românești de pe șoselele Europei sau, chiar, și dincolo de
limitele ei, au marcat, poate, unul dintre
cele mai mari aporturi la ceea ce este
România azi, o țară în drum spre prosperitate, cu o economie care - slavă
Domnului! - a învățat să producă, ignorând, cu stoicism, bâlbâiala politică a
unei clase, care, la vârful ei, este, în
continuare, moștenitoare, din tată în fiu,
de privilegii colorate. Ele, camioanele
noastre, parcurg, de exemplu, doar în
Germania, cu mult peste 1 miliard de
kilometri anual, din cele aproape 14 miliarde rulate de camioane neînmatriculate în aceasta țară. Raportat la parcul
pe care-l deține România și la distanta
față de Germania, conducem acest
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clasament neoficial, dar vizibil pentru
toți cei care privesc șoselele. Și de aici
apar problemele...

Să ne punem
în pielea altora

viciu ar trebui, încă de la aeroport, să
scoată din valiză documentele care
arată cum este el plătit pentru zilele în
care își rezolvă treaba.
Nu e de mirare că s-au înaintat,
deja, plângeri la Curtea European, pe
această temă. Dar până când aceasta
să ia o hotărâre, birocrația de punere
în practică a legilor anti-concurență
cere, de la fiecare patron și fiecare șofer,
procurarea și deținerea de hârtii concepute din ce în ce mai sofisticat juridic,
prin care și un jurist de profesie navighează cu greu, cu atât mai mult cu
cât limba română, declarată, ca și celelalte, ca fiind limbă oficială în cadrul
Uniunii Europene, este cu desăvârșire
interzis a fi folosită în respectivele acte.
Of, Europa mea, unionată mai ales
de noi, transportatorii de mărfuri care
nu mai cunosc granițe! Am învățat pe
de rost, atunci când candidam, încă,
la apartenență, capitolele despre egalitate în drepturi și îndatoriri ale membrilor. Se pare, însă, că s-a mai învățat
ceva din patrimoniul nostru istoric și
cultural, în afară de Dracula: o fabulă
de Grigore Alexandrescu:
„Eu voi egalitate, dar nu pentru
căței!”
Dan SCHNICK

dan.schnick@ziuacargo.ro

PUBLICITATE

PĂREREA MEA

Trebuie, din când în când, să ne
dăm jos ochelarii tricolori și să ne
punem și în pielea altora. Ne convine
de minune dacă piața liberă reglează
competiția de la sine, dacă cel care e
și bun, și ieftin mănâncă, de regulă, și
frișcă de pe tortul afacerii de transport,
dacă șoferul nostru e răbdător și e
gata să doarmă în cabina lui și o lună,
pentru câteva bancnote albastre în
plus, dacă nu-și vede familia cu lunile, dacă se hrănește cu conserve de
acasă, încălzite la aragazul minuscul
din lada de scule, dacă este controlat
și amendat de două ori mai mult decât
confratele ce dispune de alte simboluri
pe tăblița de înmatriculare? Ca oameni
de afaceri și patroni, poate ne convine.
Dar ajung, oare, banii plătiți în plus
pentru aceste neajunsuri, ca să ne
compenseze și datoriile morale?
Ceea ce se întâmplă, acum, în Europa, cu toate aceste legi, fie că reglează și mai strict decât până acum timpii
și locul de odihnă al șoferilor, fie plata
salariului minim pe oră, valabil pentru

țara de țintă, sau, chiar, cea de tranzit,
este un cuțit cu doua tăișuri. Sub umbrela grijii pentru bieții șoferi - o temă
la care ader imediat și necondiționat inventatorii pieței libere, din țări precum
Germania, Franța și Austria, au încercat
o reglare de piață prin nivelarea concurenței, adică prin cel mai mare păcat
față de principiile de bază ale numitei
piețe. Să ne înțelegem bine: orice leu
sau euraș câștigat prin muncă cinstită,
dar grea, la volanul unui autotren de
40 de tone, este cât se poate de just
investit. Dar orice contract de muncă
este, de fapt, un rezultat al negocierii
directe dintre angajator și angajat, purtată și încheiată în țara, și după legile
ei, în care își au amândoi domiciliul.
Plata unui salariu stabilit pentru șofer
de o țară de destinație sau de tranzit
pentru perioadă de câteva zile, sau,
chiar, ore în care se află pe teritoriul
acesteia, este o încălcare flagrantă a
legilor după care funcționează economia de piață în uniunea noastră, lege
pentru care ni s-au arătat și nouă, în
trecut, o sumedenie de degete arătătoare și dojenitoare în același timp. Și,
mai mult decât atât, este discriminatorie
față de o anumită meserie. Dacă ar
trebui aplicată uniform la toată lumea,
atunci fiecare persoană care vine - să
zicem, și cu avionul - în interes de ser-

CONSULTANȚĂ

Cum creezi
o echipă
performantă
Performanța unei echipe, rezultatele sale financiare, dar și
elementele mai puțin concrete, legate de atmosfera de lucru,
nivelul de învățare, rapiditatea deciziilor și a implementării ideilor,
reprezintă un subiect pe care îl întâlnesc în toate companiile în
care sunt prezentă. S-au scris și se scriu, în continuare, mii de
cărți, articole și se realizează conferințe pe tema aceasta - nu îmi
propun să rezolv această ecuație, în articolul de față, însă îmi
propun să contribui cu câteva idei concrete, din practica mea de
antrenare a echipelor, pentru a fi performante și autonome.

V

oi folosi, aici, un alt sistem de
referință, în care performanța
este moneda de schimb sportul. Eu nu sunt sportiv de performanță, însă mă uit la sport ca la un
sistem care a făcut din performanță o
regulă, nu o excepție, atât în termeni
financiari, cât și în termeni de limite
și recorduri depășite. De exemplu, mă
uit la fotbal, unde echipe din diferite
țări sau cluburi sportive se întâlnesc
pe teren, pentru a stabili care este
cea mai bună echipă din campionat/ligă, dar și pentru spectacol și banii ce
vin de aici: 11 jucători într-o echipă
joacă împreună, pe teren, pentru un
anumit loc în clasament și toate celelalte beneficii ce vin de acolo. Un club
sportiv este o afacere (unele sunt
impresionante: de exemplu clubul
Real Madrid a realizat 620,1 milioane
euro, în cursul sezonului 2015-2016,
iar, în România, în același sezon,
Fotbal Club Steaua a realizat o cifră
de afaceri de 25 milioane euro).
Folosind acest sistem de referință
pentru performanță, cum putem să
aducem în mediul de afaceri câteva
reguli și principii de lucru, care creează
performanță durabilă?

Liderul,
singurul care
gândește...

Foarte frecvent, întâlnesc echipe
de management, sau echipe în zone
operaționale, în care liderul / antreprenorul / managerul este singurul om
care gândește: singur ia toate deciziile,
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urmărește punerea lor în practică, face
ca toate procesele să funcționeze,
vine cu soluții, caută clienți, angajează
oameni. Imaginați-vă că, pe terenul
de fotbal, deși sunt 11 jucători în echipă, doar 1, căpitanul, face toata acțiunea: el stabilește strategia de joc,
ia mingea și o duce către poarta adversă, execută loviturile de pedeapsă
- ce performanță este posibilă pentru
acea echipă?
Am lucrat în multe organizații în
care antreprenorul a pus bazele afacerii, împreună cu câțiva oameni din
jurul său, și aceasta a fost prima echipă; timpul a trecut, afacerea a crescut,
însă antreprenorul a rămas cu această
primă echipă, în care este singurul
care poartă întreaga responsabilitate,
pentru toate acțiunile. Ceilalți din echipă sunt simpli executanți. Este un
exercițiu greu pentru un antreprenor
/ manager să învețe să aibă încredere
în oameni și să se dezvolte împreună,
implicându-i cât mai mult și permițându-le să contribuie cu ceea știe fiecare
mai bine - însă acest exercițiu a dat
rezultate de fiecare dată și a ajutat
afacerea să crească.
Am antrenat multe echipe, în industrii diverse, care nu aveau o „strategie de joc” - practic, ei atingeau
rezultate, în fiecare an, fără să urmărească o direcție comună, să aibă, în
fiecare an, câteva obiective de dezvoltare pe care să le atingă, fără să
știe ce funcționează și ce nu funcționează, repetând, într-una, aceleași
greșeli, fără să rezolve cauza și rezolvând frecvent simptomele. Cunosc

multe echipe de management care
spun că nu au timp pentru strategie:
este atât de mult de muncă, încât nu
au timp de pierdut - însă exact acesta
este efectul muncii fără gândire strategică.

Echilibru între
strategie și
operațiuni

Practica elaborării unei strategii în
fiecare ciclu de business, sau în cicluri
mai mari, de 1-3 ani, de exemplu, este
un exercițiu valoros pentru o organizație și echipă managerială: se creează imaginea de ansamblu pe care
cu toții o urmăresc, se clarifică direcția
comună, dar și obiectivele concrete
de dezvoltare, precum și reperele care
arată că se fac progrese în direcția
dorită. Când managerii fac un pas în
spate și ies din zona operațională,
având abilitățile de a vedea progresul
înregistrat pe obiectivele strategice,
obstacolele care stau în calea dezvoltării, tendințele din piață și oportunitățile pe care le pot lua, conexiunile
între diferite puncte / client / furnizori
/ probleme pot aduce valoare adăugată mult mai mare decât contribuția
lor efectivă la acțiunile de zi cu zi –
aici este competența lor de gândire
strategică. Echipele performante, indiferent dacă sunt de management sau
de specialiști, au nevoie de un bun
echilibru între gândirea și acțiunea
strategică versus munca operațională,
fără timp de a crea strategie, a vedea
trenduri și tendințe, a vedea obstacole
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Rodica
Obancea

Din experiența mea în
antrenarea echipelor
performante, atunci când
gândirea strategică a început să
fie prezentă în echipă, când
toate resursele sunt implicate și
contribuie în mod colaborativ,
premisele pentru rezultate
ambițioase sunt foarte bune.

Atunci când, în echipă, se creează,
în mod conștient, un mediu de lucru
și comunicare onestă, în care oamenii
pot spune lucrurilor pe nume, fără frica
de a fi judecați și criticați, nivelul de

inteligență al echipei este unul înalt.
Cunosc multe echipe alcătuite din oameni foarte inteligenți, buni specialiști
în zona lor de experiență, dar care, împreună, ca echipă întreagă, nu au o
inteligență foarte mare. De cele mai
multe ori, atunci când echipa se întâlnește în ședință, de exemplu, modul
în care ei comunică, dau feed-back,
spun lucrurilor pe nume, vin cu idei și
soluții, este unul defectuos – ei nu capitalizează inteligența fiecăruia dintre
ei. Ca în fotbal, atunci când echipa
are exercițiul de a se uita la modul în
care lucrează împreună, ce comportamente manifestă împreună în drumul către atingerea obiectivelor,
schimbarea devine evidentă.

Am antrenat o echipă care și-a asumat că vrea să facă trecerea de la „a
se plânge de ceea ce nu merge” la „a
găsi soluții ca să meargă”. Echipa avea
dificultăți în atingerea obiectivelor setate
- era al treilea an când ratau target-urile agreate și nu mai era prea multă
răbdare și înțelegere pentru ei, din
partea managementului de la sediul
central. Liderul echipei era foarte presat
pe acest subiect și își dorea foarte mult
să schimbe această stare de fapt.
Astfel, au început un proiect de coaching de echipă, cu scopul de a crea un
mod de lucru împreună, care să îi ajute
să atingă obiectivele dorite în acel an
și să pună bazele pentru creștere în
anul următor. Asistând la ședințele
acestei echipe, mi-a fost clar că fiecare
parte credea despre cealaltă că este
„vinovată” de rezultatele slabe: liderul
credea că membrii echipei sale nu își
respectă angajamentele și, ca atare,
el era nevoit sa compenseze acest
lucru, asumându-și, personal, mai multe sarcini și un control sporit, iar membrii echipei credeau că liderul era prea
autoritar și intervenționist, nelăsându-le
spațiu de manevră, și se considerau
demotivați. Astfel, ei au creat o polaritate, pe care o întăreau ori de câte ori
lucrau împreună - cele două părți erau
în opoziție, fiecare desemnând-o pe
cealaltă ca responsabilă pentru lipsa de
rezultate. Fiecare parte se folosea de
comportamentul celeilalte, ca justificare
și reîntărire a poziției sale, și acest mod
de lucru era vizibil peste tot. Echipei i-a
fost foarte greu să accepte că au creat
împreună un mod de operare total
ineficient și limitativ și, mai ales, faptul
ca sunt co-responsabili, pentru nereușita lor, ca echipă. Le-a luat câteva
luni de lucru împreună pentru a implementa un mod de operare diferit:
au făcut trecerea de la polaritate, la a
avea ședințe în care membrii participau
cu opinii/idei/soluții diverse, diferite, și
aveau decizii clare pentru care erau
împreună responsabili să le implementeze. În 6 luni de antrenament, au început să se vadă și primele rezultate în
direcția schimbării dorite.

CONSULTANȚĂ

și a le înlătura. Este diferența între
munca inteligentă și munca din greu.

Concret...

În concluzie...

Echipele performante nu se dezvoltă peste noapte, este un proces de
evoluție. La baza acestui proces stă
acceptarea echipei de a fi o echipă
performantă, că au o viziune pe care
o împărtășesc și au obiective comune
și procese clare de a învăța și crește
împreună.

Rodica OBANCEA

Executive & Team Coach

rodica@rodicaobancea.ro
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UTIL

Despre CMR –
contractul de transport
internațional
Necunoașterea și neatenția pot provoca pierderi importante. Care
sunt drepturile și obligațiile transportatorilor? Cum trebuie să
acționeze în diferite situații?

S

unt întrebări la care vom oferi răspuns într-o serie
de articole realizate în colaborare cu Alin Dicu,
Branch Manager Asko Assekuranz - International
Insurance Broker.
În primul articol, vom puncta și parcurge răspunderea
cărăușului din contractul de transport.

Domeniul de aplicare CMR

Convenția CMR se aplică, în mod obligatoriu, transportului internațional de mărfuri cu vehicule rutiere (autocamioane, cap tractor, semiremorci etc.), întotdeauna, pentru
contracte de transport cu titlu oneros și când locul primirii
mărfii și locul prevăzut pentru eliberare, așa cum sunt indicate în contract, sunt situate în două țări diferite, din care
cel puțin una este țară semnatară a Convenției CMR.
Trebuie menționat faptul că prevederile Convenției CMR
nu se aplică în următoarele cazuri: transporturilor conform
convențiilor poștale internaționale; transporturilor funerare;
transporturile de strămutare; transport național.

Răspunderea transportatorului

Răspunderea transportatorului presupune întotdeauna
existența culpei, fără vinovăția transportatorului nu putem
vorbi despre răspundere, în consecință pretențiile reclamantului sunt nule.
Răspunderea se referă la pierderi și deteriorări produse,
exclusiv din culpa transportatorului, între momentul primirii
mărfii și cel al eliberării acesteia (răspundere de custodie)
și/sau depășirea termenului de livrare.
Valoarea mărfii este determinată la momentul și locul
preluării pentru transport.
Reclamația trebuie să fie suficient întemeiată (bazată
pe probe) și în formă scrisă, în cazul daunelor ascunse.
Transportatorul nu are obligația de a da curs pretenției
de despăgubire, atunci când cererea reclamantului nu
este întemeiată și nu există materiale probante care să
o susțină.
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Termene de decădere

Termenele de decădere din dreptul de a pretinde despăgubire de la transportator sunt după cum urmează:
1. Daune aparente (observate la descărcare) – cu notificare imediată, la livrare, mențiuni pe CMR.
2. Daune ascunse (nu sunt vizibile la momentul descărcării) – cu notificare în maximum 7 zile.
3. Depășirea termenului de livrare – cu notificare în 21 zile.
Consecințe: în cazul în care reclamantul emite solicitarea de despăgubire cu întârziere față de termenele stipulate în lege, decade din dreptul de a emite pretenții către
transportator.

Perioadă de prescripție

Perioada de prescripție este, de principiu, 1 an.
Dacă este vorba de intenție, sau din neglijență gravă (art.
29 CMR), perioada de prescripție se prelungește la 3 ani.
Începutul perioadei de prescripție este data eliberării
mărfii, în caz de pierdere parțială, deteriorare sau întârziere
la livrare.
În cazul pierderii totale: a) 30 de zile după expirarea
termenului de livrare; b) 60 de zile de la primirea mărfii de
către transportator, dacă nu a fost convenit niciun termen
de livrare.
Suspendarea perioadei de prescripție are loc: prin
reclamație scrisă către operatorul de transport; până când
operatorul de transport respinge reclamația în formă scrisă
și returnează documentele prin care a fost notificat.

Limitarea răspunderii

În ceea ce privește daunele provocate bunurilor, se
poate ajunge la un maxim de 8,33 DST/kg (aproximativ
10,50 EUR), raportat la greutatea brută a mărfurilor
deteriorate sau a mărfurilor lipsă.
Răspunderea pentru depășirea termenului de livrare
nu poate depăși valoarea facturii de transport.
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Suplimentar, se restituie expres taxele vamale și alte
cheltuieli ivite cu ocazia transportului mărfii. Alte daune
interese pentru pierdere nu sunt datorate!
Eliminarea limitării răspunderii poate apărea în caz de
neglijență majoră și/sau culpă gravă.

Exonerarea răspunderii

Jurisprudența internațională

Iată un caz real, rezolvat, anul trecut, în instanță, în Austria.
Transportatorul A a fost contractat de firma B, pentru
transportul unui transformator. Conducătorul camionului
s-a deplasat la firma C pentru încărcarea transformatorului,
iar angajații firmei C au încărcat camionul și au utilizat
lemne de podea vechi, putrezite.
Conducătorul camionului a observat încărcarea, după
care a asigurat transformatorul cu 6 chingi. După ce s-au
parcurs 23 km, transformatorul a început „să se balanseze”
pe suprafața de încărcare, pentru că s-au folosit lemne de
podea de înălțimi diferite și putrezite.
Prin balansare, transformatorul a căzut în lateralul
camionului, pe stradă - dauna totală este de 23.399,36
euro. Verdict - transportatorul este exonerat de răspundere,
deoarece încărcarea deficitară a condus la apariția daunei,
iar încărcarea / ambalarea intră în sarcina expeditorului!
La locul de încărcare, șoferul este obligat să menționeze
daunele aparente ale mărfurilor, însă, pentru modalitatea
de încărcare efectuată de expeditor, șoferul / transportatorul
nu poate avea nicio răspundere.
Conform art. 17 alin. 4 lit. C CMR, transportatorul este
exonerat de răspundere dacă dauna a fost generată din
cauza încărcării, ambalajului, stivuirii deficitare.
Bunurile trebuie să fie în așa fel încărcate, ambalate
și aranjate în semiremorcă, încât marfa să nu se deplaseze
în timpul transportului efectuat în condiții normale. Aici se
includ, printre altele, și frânarea bruscă, manevre de evitare
a eventualelor pericole etc.
Consecință juridică: transportatorul nu trebuie să plătească daune, nu este responsabil.
Sunt numeroase situații litigioase cu care s-au confruntat
companiile de transport și încă nu au înțeles dacă, într-adevăr, au fost de vină sau nu pentru producerea prejudiciului și, dacă au fost de vină, de ce nu au fost despăgubiți
de către asigurarea CMR.
Vă invităm să trimiteți, pe adresa de email a redacției
(redacție@ziuacargo.ro), situații cu exemple clare, pentru
a vă putea răspunde în numerele viitoare.
Alin DICU

Branch Manager Asko International Insurance Broker

alin.dicu@asko24.com

De la comandă pentru cursă, până
la destinație, toate detaliile sunt
disponibile în timp real și urmărite
de către dispeceri.

T

elematica prinde, rapid, teren în Europa, oferind
promisiunea unei noi frontiere în managementul
flotelor. Cu toate acestea, volumul mare de informații pe care le furnizează își poate pierde claritatea,
generând ratarea unor oportunități, dacă datele nu sunt
colectate într-un sistem central unic și, în continuare, dacă
nu are cine să le interpreteze. „De aici și diferențele dintre
furnizorii de telematică, cei mai buni oferind beneficiarului
final informație filtrată, calibrată, adică exact ceea ce are
nevoie pentru a-și îmbunătăți performanța”, a spus Levente
Gall, directorul general al WebEye România.
Care este „traseul” informațiilor pentru beneficiarul sistemului WebEye și care este efectul lor pentru activitatea
transportatorului?
Pasul 1 - Se anunță o cursă nouă. Este momentul
primei interacțiuni cu sistemul telematic - dispecerul folosește funcția de căutare WebEye, pentru a găsi mașina
care se află cel mai aproape de punctul de încărcare.
Pasul 2 - Aplicația eControl verifică disponibilitatea
mașinii, stabilindu-se dacă șoferii au timp suficient pentru
realizarea cursei.
Pasul 3 - Stabilirea rutei - locația curentă - încărcare
- punctele de descărcare, cu identificarea informațiilor de
dislocare (kilometri derulați în gol, până la locul de încărcare) și a costului cursei. Tot acum, se verifică și nivelul
combustibilului, fiind posibilă planificarea locațiilor de alimentare cu prețul cel mai convenabil.

TELEMATICĂ

Exonerarea de răspundere apare în caz de: ambalaj
defectuos sau lipsa acestuia; stivuirea, încărcarea / descărcarea defectuoasă de către expeditor / destinatar; deformări / deteriorări ale mărfurilor transportate, din cauza
înseși naturii lor (ex.: rugină, deformări datorate diferențelor
de temperatură etc.); eveniment imposibil de evitat sau
consecințe pe care transportatorul nu le putea preveni.
Transportatorul nu poate invoca defecțiunea vehiculului
pe care-l utilizează!
În plus, conform principiului de drept „nemo censetur
ignorare legem”, nimeni nu poate invoca necunoașterea
legii, în consecință atât reclamantul, cât și transportatorul
nu pot invoca acest fapt.
Pentru a pune în discuție o despăgubire, transportatorul
trebuie să fie, în primul rând, responsabil de evenimentul
produs și, în continuare, solicitarea de despăgubire să fie
probată de către reclamant.

Fluxul
informațiilor

Alarme

Sistemul permite semnalarea abaterilor de la traseu,
prin funcția WebEye Alarm. În plus, departamentul tehnic
poate descărca, de la distanță, cardurile șoferilor, sau
memoria tahografului (eDownload), iar, în cazul în care
șoferii nu respectă timpii legali de condus și odihnă,
dispecerul este anunțat prin alarme în timp real.

Interpretare corectă

WebEye furnizează o cantitate importantă de informații,
prin urmare este esențială interpretarea corectă a datelor
oferite. Cu ajutorul eControl, se obțin informații care contribuie la reducerea întârzierilor la descărcare și la evitarea
amenzilor aferente nerespectării Regulamentului 561. O
interpretare corectă a datelor livrate de aplicația Driving
Style, care verifică și evaluează stilul de condus al șoferilor,
poate aduce reduceri substanțiale de costuri. De asemenea, prin verificarea raportului special pentru plata salariului
diferențiat (în funcție de țările tranzitate în timpul cursei),
se reduc semnificativ orele de lucru administrative, nefiind
nevoie decât de două click-uri pentru a avea un raport
complet, pentru fiecare șofer. (Meda IORDAN)
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Despre bani...

Nu puteam vorbi despre bani sau, altfel spus, despre cum poți ține
balanța financiară într-o zonă sănătoasă decât cu expert contabil.
Am aflat cum poți obține profit, inclusiv într-o perioadă de
puternică dezvoltare, și ce instrumente putem avea la dispoziție
pentru a nu pierde, pentru nici măcar un moment, controlul, de la
Elena Radu, director economic al Practicom.
Ziua Cargo: Care este rolul
managerului financiar
într-o companie aflată în
dezvoltare, care activează
în sectorul de transport și
logistică?
Elena Radu: Directorul economic trebuie să studieze necesitățile
apărute din punctul de vedere al finanțării, dar principala provocare este să
asigure, la timp, cash-flow-ul și mijloacele necesare dezvoltării. Atunci când
privești cu atenție segmentul financiar,
chiar și o dezvoltare accelerată, precum cea a Practicom, poate să fie sănătoasă. Nu poți să îți permiți să nu
îți plătești la timp furnizorii, datoriile
către stat, sau salariile oamenilor,
pentru că, altfel, nu mai au încredere
în firmă. Noi nu am avut întârzieri la
plată nici măcar o zi. De exemplu, în
ziua de salariu, angajații Practicom
știu că au cardurile încărcate în jurul
orelor 12-13.

În ce măsură datele
financiare sunt utilizate în
luarea deciziilor strategice
sau de management în
companie?
În totalitate, pentru că din situațiile
financiare ne extragem indicatorii de
bonitate și putem stabili până la ce
nivel putem merge finanțarea, pe ce
perioadă și ce instrument folosim.
Cum trebuie tratată
înregistrarea datelor
operaționale și ce
instrumente pot fi utilizate,
astfel încât să ai la
îndemână, în timp real,
informații corecte, care să
susțină deciziile?
Datele trebuie să fie introduse în
timp real. Noi utilizăm, în acest sens,
un soft foarte bun, pe care l-am dezvoltat pe măsura necesităților. În momentul în care se face ședința de
board, prezentăm situațiile. În general,
după data de 15 a fiecărei luni, vedem
ce putem face pentru luna următoare
și în perioada următoare. De regulă,
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Dacă la 1 ianuarie 2017 în parcul
Practicom se aflau 64 de capete
tractor, la 31 decembrie compania
va beneficia de o flotă de 222 de
capete tractor, care se vor adăuga
vehiculelor de distribuție, flota totală
ajungând la 472 de unități. Tot la
sfârșitul acestui an, organigrama
firmei va avea 873 de posturi.

urmărim o strategie pe termen lung,
nu „hei-rup”. În acest moment, avem
un buget consolidat până în 2020 și
vom merge undeva, poate, până în
2022. Acționariatul vrea să facem un
buget până în 2024, pentru a putea
să prindem tot ceea ce înseamnă
finanțarea dezvoltării actuale, astfel
încât să fie clar în ce pași ne putem
dezvolta și ce putem să aducem, lună
de lună, în firmă. Bineînțeles ținem
cont de solicitările clienților. De exemplu, tot ceea ce este planificat, la nivel
de achiziții, pentru 2018, este acoperit
de contract. Atâta timp cât datele sunt
furnizate și discutate în timp real, nu
avem cum să avem sincope. Totul
trebuie planificat în amănunt.

Cum ați creat disciplina
introducerii la timp a
datelor în sistem?
A fost puțin de lucru, la început.
Le-am explicat ce înseamnă și cât de

bine și ușor ne va fi mai târziu, iar timpul a certificat explicațiile mele. De
exemplu, pot ști, la orice oră, cât a
costat o anumită asigurare a unei mașini, sau ce probleme a avut vehiculul
respectiv. Softul cu care lucrăm nu
tratează numai segmentul financiar contabil, ci este dezvoltat pe toate modulele necesare activității pe care o
desfășurăm în cadrul firmei, astfel
încât, în final, datele sunt corelate și
consolidate.
Urmărim, de exemplu, EBITDA
(rezultatul brut al exploatării)
pe fiecare camion și pe
contract.

Până la urmă, partea de cost /
beneficiu o înțelege fiecare și, atâta
timp cât managerii înțeleg datele și le
transmit mai departe, și ceilalți devin
interesați. Astfel, atunci când cel care
operează sesizează o problemă pu-
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tem interveni imediat. Dacă nu există
comunicare și transparență, oamenii
nu înțeleg, iar rezultatele nu sunt cele
mai bune.

Cum negociați cu banca?
Banca îți oferă variante de creditare, dar trebuie să știi să negociezi.
Trebuie să le explici reprezentanților
băncii necesitățile pe care le ai, fiind
foarte transparent. Dialogul este extrem de important. Noi le-am explicat
că derulăm o activitate atipică și am
reușit să găsim cea mai potrivită soluție, din punctul de vedere al dobânzii
și al perioadei liniei de creditare.
Transparența financiară a companiei
te ajută să negociezi dobânzi potrivite
activității, dar și istoricul pozitiv de care
dispunem. Pentru o relație bună cu
finanțatorii, contează inclusiv să ai
mașinile frumoase, curate și personalizate, ești mai credibil astfel. Dacă, la
începutul lui 2017, aveam în parc 64
de capete tractor, în prezent am ajuns
la peste 150, la care se adaugă un al
doilea autocar, utilizat pentru transportul șoferilor. Este un efort extraordinar.

Ce sistem de finanțare
preferați, în cazul
vehiculelor?
Preferăm leasingul operațional,
pentru simplul motiv că este vorba
despre o rată de chirie, care nu încarcă postul bilanțier și nu mărește da-

Atunci când companiile se
află în dezvoltare, se pune
accentul pe creșterea
cifrei de afaceri. Se poate
pune accentul și pe profit?
Bineînțeles. Atâta timp cât există
o corelație între cost și venit, este
imposibil să nu ai în calcul și profitul.
Poți să analizezi inclusiv situația în
care, având dezvoltare rapidă, nu ai
profit pentru o perioadă, dar trebuie să
ții cont dacă în perioada următoare
poți să obții profitul scontat. Cifra de
afaceri este un indicator foarte important, dar nu ai voie niciodată să uiți de
profit, atunci când te dezvolți.

Cifra de afaceri este vanitate,
profitul este sănătate, iar
cash-ul rege.

Una dintre principalele mele sarcini
constă în a ține firma sănătoasă și a-i
face pe ceilalți să înțeleagă necesitatea acestui lucru. Atunci când, la începutul acestui an, s-au expus planurile
pentru 2017, toți au înțeles ce au de
făcut și s-au implicat cu tragere de inimă. Fiecare angajat poate sprijini firma
să crească.

Există anumite
instrumente financiare sau
operaționale pe care este
bine să le folosești?
De regulă, utilizăm tabloul de bord,
pentru că trebuie să știu exact când
are fiecare nevoie de bani, ca să pot
pregăti cash-ul. Este un instrument des
uzitat, pentru că permite o planificare,
de regulă, pe o lună, fiind vizibilă nu
numai partea operativă, ci și partea
financiară. De exemplu, știi că, în data
de 20 a lunii, îți sunt livrate 5 capete
tractor. Mașina trebuie echipată,
personalizată, iar șoferul trebuie școlarizat. Toate elementele sunt urmărite
în detaliu, astfel încât mașina să plece
conform contractului agreat cu clientul
nostru. În urma experienței dobândite,
astăzi, camionul poate să plece la 24
de ore de la livrare. Tabloul de bord
este utilizat de toate departamentele,
fiecare completându-și dead-line-urile.
În sistemul creat, chiar și o zi de
întârziere contează foarte mult. Avem
comunicări inclusiv cu clienții, pentru
urmărirea calității serviciului. În momentul în care am pornit la un drum,
ne-am asumat tot, dar, fără o echipă
sudată și fără comunicare, nu se face

nimic. În Practicom, am găsit o dorință
ca lucrurile să meargă bine. Urmărim,
de asemenea, indicatorii financiari și
de gestiune, pe care îi transpunem astfel încât să fie înțeleși de colegii noștri.
Țin foarte mult la acest EBITDA, pentru simplul motiv că este instrumentul
care îți asigură viziunea cash-ului într-o
companie.

Cum abordați rambursarea
TVA externe?
Am analizat rambursarea la 3 luni
sau un an și am ajuns la concluzia că
ne avantajează pre-finanțarea. De
asemenea, am analizat costurile cu
combustibilul, în funcție de furnizorii
cu care să lucrăm și zonele în care
să alimentăm. Avem țări dedicate
pentru fiecare furnizor de combustibil
și stații de unde alimentăm. Sunt furnizori de combustibil care asigură, în
anumite stații, și o masă de prânz
pentru șofer.

INTERVIU

Cum gestionați decalajul
dintre momentul în care
faceți plățile și momentul
în care încasați, efectiv,
facturile?
De regulă, am adoptat poziția de
credit furnizor. Cu furnizorii de carburant avem o înțelegere conform căreia
plătim la 45 - 60 de zile, care ne permite păstrarea unui echilibru. Dar,
chiar dacă sistemul credit furnizor reprezintă un instrument uzual, trebuie
să calculezi foarte bine perioada de
creditare. Dacă se întâmplă, spre
exemplu, ca unul dintre clienți să nu
îți plătească a doua sau a treia zi după
scadență, trebuie să deții o rezervă,
ca să poți face plățile, pe care, ulterior,
să o reîntregești. Totul se realizează
planificat, fiind prinse toate reperele,
zilele cu vârf de plată când se achită
salariile, taxele sau leasing-urile. Pentru ca totul să funcționeze bine, este
foarte important ca, atunci când te
finanțezi, să iei în calcul în cât timp
rambursezi și cât timp te folosești de
această facilitate financiară, astfel
încât să nu îți perturbi activitatea. Toate costurile adiționale pe care le presupune o linie de credit trebuie analizate.

toria firmei. Astfel, gradul de îndatorare
rămâne la un nivel permisibil. De asemenea, apreciem faptul că, în leasing
operațional, este asigurată partea de
mentenanță pentru vehicul, ceea ce
ne ferește de cheltuieli suplimentare
celor deja luate în calcul.

Cum a fost experiența A1?
A fost o mare provocare, pentru
că toată lumea îmi spunea „nu se
poate lua, nu se poate obține”. Am
intrat, am studiat legea, am văzut ce
este necesar. Am întocmit dosarul
conform legii și l-am depus la Casa
Națională de Pensii Publice. Am vrut
să mă ocup personal de acest lucru
și m-a ajutat foarte mult faptul că avem
toate informațiile în sistem. În aprilie,
am depus documentația și am obținut
certificatele foarte repede, iar, în acest
moment, lucrăm într-un sistem simplificat, în care dispunem de parolă și
acces pe site-ul lor, pentru a introduce
datele șoferilor, iar CNPP ne eliberează certificatele în câteva zile.

Există o rețetă financiară
ca să ții firma unde
trebuie?
Poți avea o firmă sănătoasă, din
punct de vedere financiar, numai cu
o echipă puternică și comunicare. Dar
în condițiile în care nu uiți niciodată
profitul. Este de mare ajutor urmărirea
EBITDA pe vehicul sau contract și noi
urmărim inclusiv productivitatea pe
șofer. Acum lucrăm la un P&L (profit
și pierdere) pe fiecare departament,
astfel încât fiecare să vadă cât cheltuiește și cât poate să aducă pentru
firmă. Toate achizițiile sunt planificate
în cadrul firmei. Am impus planificarea
la nivelul întregului management. Nu
există decât foarte rar cheltuieli neprevăzute, care sunt, bineînțeles, previzionate. Atunci când totul este urmărit, nu pot apărea surprize.
Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

FOTO: Ioana IORDAN
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Holleman 20 de ani

Lider pe piața transporturilor agabaritice în România și în Europa
de Est. O companie din a cărei viziune nu lipsește cuvântul
„pasiune”, care, în final, se regăsește în fiecare detaliu. O afacere
construită în jurul directorului general, George Niță, care, o dată
cu marcarea a 20 de ani a firmei, a aniversat 50 de ani.

E

ste apogeul meu ca firmă și ca persoană.
Așteptăm să vedem ce urmează. Recunoștea
George Niță, cu ocazia petrecerii de aniversare,
amintindu-și de începuturile activității sale în cadrul
Holleman. „După o colaborare pe segmentul de logistică,
am fost invitat de reprezentanții Holleman în Olanda.
Am luat masa împreună și m-au întrebat ce salariu am.
Pe atunci salariul meu reprezenta echivalentul a 150 de
dolari și era unul bun. Le-am spus, însă, că remunerația
mea este de 250 de dolari. Au râs, afirmând că este o
sumă pe care o cheltuiesc la o masă și mi-au propus să
lucrăm în România pentru același salariu. Am acceptat
și am început cu un singur camion. Am avut alături de
mine persoane care m-au ajutat încă de la început, soția
mea jucând un rol foarte important. Apoi, am crescut, am
deschis ușile clienților, am explicat ce putem face și am
încercat să nu dezamăgim.” De altfel, o parte dintre primii
șoferi de la Holleman se aflau la petrecerea de aniversare
a împlinirii a 20 de ani de prezență în România. La fel
și vechi angajați din zona administrativă.
O companie care are la bază o MISIUNE, o VIZIUNE
dar și VALORI care, alături de codul de conduită, i-au
așezat dezvoltarea pe un făgaș clar, abordând corect
provocările fiecărei perioade.
„De-a lungul timpului, am investit gradual, mai ales
după 2004 și după mutarea firmei în sediul actual, de
pe Șoseaua de Centură din Sudul Bucureștiului. Dacă,
în primii 10 ani de la înființare, provocările țineau, în
special, de atragerea unui număr mai mare de clienți,
de învățarea folosirii trailerelor și a altor echipamente
pentru transportul mărfurilor foarte grele, sau de
extinderea firmei în jurul României, în următorii 10 ani,
primordiale au devenit menținerea poziției de lider,

obținerea de proiecte cât mai complexe, în regim
combinat, rutier și naval, dar și stabilizarea șoferilor în
cadrul companiei”, a arătat George Niță.

Un traseu pe aproape un sfert de
secol...

1997 - Se înființează compania, în România, având
ca acționar majoritar firma Holleman Holding BV, o veche
afacere de familie olandeză din Breda, activă pe piață
încă din anul 1945.
Firma românească își începe activitatea cu un singur
camion Iveco TurboStar, dar beneficiind de know-how
moștenit de la firma mamă, din Olanda. Au loc investiții
specifice formării unei flote performante și se execută
transporturi complexe. Compania se execută într-un ritm
accelerat, devenind una dintre companiile de transport
importante din Estul Europei.
2001 - Transportarea Bradului de Crăciun, oferit de
România Sanctității Sale, Papa Ioan Paul al 2-lea.
Înălțimea bradului (lungimea sa pe trailer), a fost de 24
m, iar coroana a avut, la bază, înainte de împachetare,
un diametru de 9,5 m.
2004 - Fondatorul român și actualul manager al
companiei achiziționează întregul pachet de acțiuni al
Holleman Holding BV, iar jumătate din acțiunile firmei
sunt vândute companiei germane Peter Schwandner
Transport & Logistik GmbH. Prezența investitorului german
oferă un nou avânt și o altă dimensiune afacerii. Totodată,
se implementează un sistem informatizat de management
(ERP), dedicat afacerii de transporturi agabaritice.
2005 - 2006 - Are loc o evoluție importantă în dotarea
flotei: dacă, în trecut, se transportau mărfuri speciale de

În urmă cu 80 de ani, compania Holleman era înființată în
Olanda, transporturile agabaritice și grele reprezentând obiectul
principal de activitate. Specialistul olandez în transporturi
speciale a deschis o reprezentanță în România, iar afacerea a
fost preluată, ulterior, de către George Niță, care a continuat
dezvoltarea afacerii nu numai în Romania, ci și în țările vecine,
precum Bulgaria, Serbia, Ungaria, Ucraina și Moldova.
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până la 55 tone, începând cu această perioadă,
posibilitatea de transport creste la 315 tone, doar cu
echipament propriu, înmatriculat în Romania.
2006 - Are loc extinderea activității în Bulgaria, prin
înființarea companiei Holleman Bulgaria O.O.D.
2007 - Se inaugurează filiala Holleman din Republica
Moldova - Holleman East Srl.
2008 - Se inaugurează noi filiale Holleman, în Serbia
(Holleman Transport D.O.O.), Ungaria (Holleman Special
Transport Hungary) și Ucraina (Holleman Ukraine SLL).
2009 - Se împlinesc 12 ani de la înființarea Holleman
în Romania și marcarea acestui eveniment se face prin
inaugurarea unui nou sediu, pe Șoseaua de Centură a
Bucureștiului, cu birouri și hale moderne. Compania își
extinde domeniul de activitate și în segmentul de service
camioane - Holleman Service Camioane.
2010 - 2012 - Holleman este compania care a
transportat cele mai multe mori de vânt în Bulgaria și în
România.
2013 - Directorul general al Holleman România
câștigă premiul „Manageri de Top în Transportul Rutier”,
oferit de către IRU, prin intermediul UNTRR.
2014 - Se lansează divizia de comerț și transporturi
de cereale și plante oleaginoase.

... care continuă

„În prezent, Holleman România înseamnă să fii lider
de piață, să investești continuu, pentru a te ridica la
standardele cerute de către clienți, să ai alături o echipă
calificată, pasionată și capabilă să facă față unei astfel
de provocări. Ne adaptăm la o piață specifică, mereu în
mișcare și transformare, și menținem calitatea
transporturilor, în ciuda presiunii pe prețuri și a unei
concurențe neloiale”, a concluzionat George Niță.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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TERMOPORT

Două decenii
de performanță

10 ani de creștere susținută dictați de piață. 10 ani mai dificili, de
asemenea, la comanda pieței. Următorii 10 nu pot fi, pentru
Termoport, decât așa cum îi va construi, împreună cu aceiași
clienți cu care a construit piața de frig din România. Chiar și în
ciuda pieței... dacă va fi nevoie.

R

omânia a devenit, astăzi, prin
intermediul Termoport, un
exemplu pentru distribuitorii
Thermo King din Europa, în ceea ce
privește furnizarea de soluții complete,
privind asigurarea controlului temperaturii pe vehicule de distributie. Ceea ce
a început să se pună la punct, pe plan
local, în urmă cu 15 ani, reprezintă,
astăzi, o cerință la nivel european. Este
motivul pentru care reprezentanți ai
distribuitorilor Thermo King din Europa
au vizitat, în ultimii doi ani, Termoport,
pentru schimb de experiență. La acest
nivel se află, în prezent, liderul național
pe segmentul sistemelor de control al
temperaturii pentru transport.
Decebal Ștefănescu, directorul general Termoport, pune succesul companiei, în mare parte, pe seama clienților,
cu care echipa companiei împarte reușitele. „Pentru mine, relația pe termen
lung cu clienții noștri reprezintă cea mai
mare satisfacție. Faptul că, o dată cu
furnizarea soluției frigorifice, nu marcăm
o simplă tranzacție, ci debutul unui drum
împreună, și-a pus amprenta pe
afacerea pe care o conduc. De multe
ori, atunci când încheiem o tranzacție,
vorbim, deja, despre ce va presupune
colaborarea noastră în anii ce urmează.
Uitându-ne în urmă, clienții cu care am
început să lucrăm acum 20 de ani sunt,
astăzi, companii de succes, cu care
împărțim rezultatele pozitive.”

Distribuția domină
piața de frig

Piața de frig s-a construit, în România, în jurul Termoport, ca distribuitor al Thermo King pe plan național.
Compania a oferit, din 1997, posibilitatea de a fi achiziționate echipamentele cunoscutului producător, direct

Termoport a aniversat, la sfârșitul
lunii iulie, la restaurantul Diesel, din
București, o vârstă rotundă: 20 de
ani de la înființare.

din România, furnizând, în același
timp, un know-how important. Dacă,
imediat după 1990, predominante
erau vehiculele grele destinate transportului mărfurilor cu temperatură controlată, ulterior, raporturile s-au schimbat, mult mai numeroase devenind
vehiculele de distribuție.

Decebal Ștefănescu, director general Termoport:

„În cei 20 de ani, am evoluat o dată cu piața, împreună cu clienții noștri.
Avem clienți cu care am început activitatea, în 1997, cu un vehicul sau două
și care operează, acum, parcuri de vehicule frigorifice de zeci de unități.”

34

„În România, se înmatriculează,
la fiecare semiremorcă frigorifică nouă,
7 vehicule frigorifice de distribuție noi”,
a precizat Decebal Ștefănescu. Tocmai companiile de distribuție au fost
cele care au determinat echipa Termoport să inoveze, să nu mai ofere
simple agregate, ci o soluție completă.
„Am fost obligați să gândim o astfel
de soluție încă de acum 15 ani, pentru
că, în acea perioadă, distribuția reprezenta singura piață în creștere. Am
vrut să oferim soluția potrivită pentru
fiecare aplicație, însoțită, ulterior, de
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serviciile potrivite. În ceea ce privește
serviciile post-vânzare, cred că suntem singurii în măsură, la momentul
actual, să oferim servicii unitare, printro rețea service proprie, cu șase centre,
răspândite în toate colțurile țării, ceea
ce, mai ales pentru clienții mari, care
operează flote în toată țara, este de
o mare însemnătate.” Concret,
Termoport are centre de service în
București, Cluj, Timișoara, Bacău,
Brașov și Constanța, toate dotate cu
unități mobile.

Investiția în frig
are „secretele” ei

Investițiile în autovehicule care să
asigure transport de mărfuri cu temperatură controlată sunt mai complexe
decât par la prima vedere. „Sunt multe
aspecte care trebuie luate în considerare: de la investiția în echipamente,
până la investiția în capitalul uman, nu
este deloc simplu. Dacă echipamentul este nou, sunt multe opțiuni ale
sistemului frigorific care pot fi adăugate în cazul în care configurarea
semiremorcii frigorifice se discută și
cu noi. Dacă se merge pe varianta de
semiremorcă frigorifică second-hand,
trebuie acordată o mare atenție stării
de funcționare a sistemului frigorific,
valabilității certificării ATP și, nu în
ultimul rând, asistenței service disponibile în zona de operare. În ceea ce
privește capitalul uman, de la dispecer
și până la șofer, este nevoie de un set
de cunoștințe mai ample, pe care noi
încercăm sa le «predăm» la fiecare
livrare. Modul de împachetare a paletului, care poate obstrucționa fluxul de
aer, pre-răcirea compartimentului de
marfă înaintea încărcării, durata deschiderii ușilor, regimul de temperatură optim pentru fiecare produs transportat în parte sunt numai câteva din
cunoștințele esențiale pe care oricine
are legătură cu transportul în regim de
temperatură controlată ar trebui să le
știe. Chiar dacă nu par lucruri foarte
complicate, fiecare amănunt poate
avea o mare însemnătate”, a subliniat
directorul general Termoport.
Piața s-a schimbat, în ultimii 10 ani.
Dacă un prim val, format după intrarea
în criză, a vizat o conversie a transportatorilor de mărfuri generale în transporturi frigorifice, un al doilea val a adus
cu sine o atenție mai mare arătată
calității serviciului de transport frigorific.

„Am lucrat, permanent, timp de 20 de ani, ca să schimbăm în bine lumea
transporturilor frigorifice din România, dar ne-am schimbat și pe noi înșine,
explorându-ne permanent limitele, încercând să oferim în permanență ceva
nou, ceva deosebit, în linie cu ultimele dezvoltări tehnologice din domeniu,
cu nimic mai prejos decât în alte zone, mai dezvoltate, din Europa.”

„A apărut necesitatea de a monitoriza
independent temperatura. Am înregistrat un val de vânzări de sisteme independente de monitorizare a temperaturii, cu instalare retrofit, prin intermediul
cărora transportatorii puteau furniza
tichete cu evoluția temperaturii pe
timpul transportului. În prezent, apare
nevoia de monitorizare a temperaturii
online, drept pentru care ne aflăm în
faza în care implementăm aplicații mobile pentru monitorizarea temperaturii.”

Acum, însă, poți să ai
totul sub control...

Altfel spus, viitorul este al aplicațiilor mobile. „În prezent, trecem de la
diagramele de temperatură, la sisteme
de monitorizare integrate cu sistemul
de monitorizare al camionului. Astfel,
se poate urmări online evoluția temperaturii, cunoscându-se în timp real atât
starea mărfii, cât și orice defecțiune
tehnică sau eroare de operare. În epoca tehnologiei, a smartphone-urilor,
Thermo King poate furniza aplicații
prin intermediul cărora sistemul frigorific poate fi monitorizat și controlat
din cabină, astfel încât șoferul să nu
mai fie nevoit să coboare. Astfel,
eventualele disfuncționalități ale
sistemului frigorific sunt semnalizate
instant, pe telefonul mobil, oferind
posibilitatea operatorului de a interveni
imediat, pentru a preveni deteriorarea
mărfii.” Decebal Ștefănescu a menționat, în plus, că legislația impune,
în acest moment, însă numai în Vestul
Europei, inclusiv o limită de zgomot

„Îmi doresc să constituim un pol al expertizei transportului frigorific în
România, în așa fel încât, în momentul în care un întreprinzător va dori să
abordeze acest segment, să vină la Termoport să se sfătuiască pe ce cale să o
ia. Pornind de la propuneri și sugestii, să putem să creăm, într-un final, acea
stare de confort și siguranță care să îi permită clientului nostru să se ocupe de
gestionarea afacerii sale, astfel încât să poată obține profit. Și noi să obținem
profit. La fel și clientul clientului nostru. Numai în acest fel putem asigura o
dezvoltare durabilă a sectorului de transporturi frigorifice din România.”
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pentru distribuția pe timpul nopții în
marile orașe. „Prin intermediul aplicațiilor mobile Thermo King și al monitorizării online, sistemele frigorifice au
posibilitatea de a-și reduce, automat,
turația și, implicit, nivelul de zgomot,
în momentul în care autovehiculul intră
în zona cu nivel de zgomot restricționat, indicată de legislație.” Iar funcționalitățile suplimentare care pot fi puse
la dispoziția beneficiarilor o dată cu
sistemul frigorific nu se opresc aici.

...și costuri fixe

Toate aceste aplicații vizează creșterea calității transportului frigorific, în
condițiile în care costurile se pot reduce, transformându-se dintr-o necunoscută, în parametri aflați sub control.
„Ca și în alte domenii, și în domeniul transportului în regim de temperatură controlată viitorul aparține acelora
care vor avea o viziune clară asupra
costurilor, nu numai în prezent, ci și
în viitor (...cât mai îndepărtat). De
exemplu, cheltuielile de întreținere și
reparații reprezintă un parametru critic
în fixarea acestor costuri, unde noi
încercăm să oferim soluții concrete,
prin intermediul tehnologiei de care
dispune Thermo King la ora actuală.
Pe lângă această tehnologie, serviciile
Termoport vin să susțină și ele acest
concept, încercând să ofere posibilitatea clienților noștri de a-și susține
tarifele ofertate, în condiții competitive,
pe termen cat mai lung. Aceasta a
fost, de la bun început, și este, în continuare, filozofia Termoport și îmi
imaginez că aniversarea de 25 de ani
ne va găsi împreună cu marea majoritate a clienților actuali, elaborând
împreună soluții cât mai eficiente...,
împărțind succesul!” a concluzionat
Decebal Ștefănescu.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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E xis tă un algo rit m
pen tr u cons um ul
opt im d e ca rbur an t?

Chiar dacă nu există o rețetă general valabilă pentru a obține
rezultatul optim cu privire la costurile privind combustibilul, există
câteva elemente comune, pe care le aplică transportatorii cu o poziție
solidă pe piață. Configurarea corectă a camionului, instrumentele de
monitorizare utilizate, atitudinea în relație cu șoferul, instruirea lui –
sunt câteva dintre cele mai importante aspecte.

Ș

i toate acestea trebuie privite
într-un context mai larg, din care
elementele de protecție a mediului nu trebuie să lipsească. În privința costurilor pe termen lung, nu
trebuie uitat că pachetul de mobilitate
prezentat, în această vară, de Violeta
Bulc, comisarul european pentru
transporturi, prevedea o reducere
drastică a taxelor pentru camioanele
care nu produc emisii. „Vehiculele cu
emisii zero vor beneficia de taxe de
infrastructură reduse cu 75%”, se
menționează în proiectul citat.

Mircea Mănescu,
director general
Ahead Logistics
Alocăm motorină pe
fiecare cursă

„Pentru a putea avea o gestiune
corectă a consumului de carburant,
alocăm motorina pe fiecare cursă,
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calculând norma de consum în funcție
de consumul pe gol, la care se adaugă
o cantitate suplimentară pentru fiecare
tonă de încărcătură. Pentru a obține
rezultate mai bune pe acest segment,
am schimbat sistemul GPS și beneficiem, în acest moment, de informații
privind comportamentul șoferului în
trafic (cum ține pedala accelerație, cât
de mult acționează frâna și cât de tare
apasă pe accelerație și pe frână).
Încercăm să imprimăm șoferilor un stil
de condus economic, prin exemplificarea unor situații. Iar, pentru a-i motiva în această direcție, îi premiem pe
cei care obțin cele mai mici consumuri.
Din păcate, nu cred că se poate elimina furtul de combustibil, dar se
poate limita. Estimez că ponderea
pierderilor de motorină în total consum
este de 3-4%. Nu avem în vedere utilizarea de carburanți alternativi, pentru
că, momentan, nu există rețele de
stații dedicate.”

Alexandru Păun,
director general
Blue River
Celui mai bun șofer
i-am oferit
posibilitatea să își
configureze camionul

„Avem mult prea multe probleme,
pentru a ne mai gândi la gestionarea
consumului de carburant. Tot ce facem
este să măsurăm consumul, fără a
stabili o normă sau alte măsuri administrative. Avem informația exactă
privind alimentările la pompă, cunoaștem diferențele (abaterile) pe care le
înregistrează fiecare mașină în parte
și, din punctul nostru de vedere, nu
avem pierderi - este vorba despre
transportul pe Comunitate. La intern,
există un anumit grad de «pierderi» șoferii mai «ciupesc» din rezervor -,
dar sunt destul de mici și nu merită
să depunem eforturi în acest sens.
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„Avem camioane Scania și avem
încredere în ceea ce înregistrează,
iar ceea ce transmite bordul camionului, atât trebuie să alimenteze șoferul.
De exemplu, la o cursă de câteva mii
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Florin Tudose,
director general
Denis Spedition
Camioane
performante,
carburant de calitate
– consum mediu 25,5
l/100 km

PUBLICITATE

Avem o flotă compusă din mai
multe brand-uri de camioane și, pentru
fiecare, am folosit sistemul telematic
al constructorului. Astfel, putem monitoriza stilul de conducere al șoferilor.
De câteva luni, am apelat la sistemul
dezvoltat de WebEye, care înglobează
toate mărcile de camioane. Informațiile
sunt precise și, până acum, nu am
avut diferențe între consum (calculat
de computerul de bord al mașinii și
transmis prin sistemul telematic) și
alimentări. Astfel, ne asigurăm că nu
există furturi și nu stresăm șoferii, în
legătură cu carburantul. Urmărim stilul
de condus și, cu ajutorul trainerului
nostru, îi sprijinim să corecteze eventualele greșeli.
Ținta noastră este să responsabilizăm șoferii, și nu să le impunem o normă de consum. Nu este un câștig pentru
nimeni dacă nu conduc economic câștigul de timp este nesemnificativ, iar
șoferii noștri nu sunt plătiți la km.
Pe lângă pregătirea șoferilor, profi
driver-ul nostru se ocupă inclusiv de
configurarea camioanelor achiziționate.
Dorința noastră este ca autovehiculele
achiziționate să dispună de cât mai
multe dotări menite să asigure un
consum cât mai mic de carburant, iar
acest lucru să fie influențat cât mai puțin
de aptitudinile conducătorului auto.
În plus, șoferii care punctează bine
la stilul de conducere primesc un bonus.
Cel mai bun șofer, care, pe lângă stilul
de conducere, este apreciat și pentru
comunicarea cu diferitele departamente
ale firmei, primește în plus 150 de euro
pe lună. Există un clasament și pentru
tot anul, iar celui mai recent câștigător
i-am oferit posibilitatea să își configureze
camionul așa cum a dorit. Practic, capul
tractor a avut un cost de achiziție cu
12.000 euro mai mult decât într-o
configurație standard.
Suntem convinși că, în viitor,
putem scădea, în continuare, consumul mediu, cu cel puțin un litru pe 100
km, la nivelul întregii flote. Astăzi, suntem la puțin peste 29 l/100 km, în
condițiile în care transportăm marfă
grea. Pentru un viitor mai îndepărtat,
așteptăm camioanele autonome.”

de km, bordul arată un consum mediu
de 24,5 l/100 km. La finalul cursei,
când se predau documentele și se
calculează alimentările, se confirmă
informația oferită de camion. Nu am
avut niciodată abateri. La fiecare cursă, se resetează de la zero camionul
și toate alimentările se fac pe card.
Nu avem normă de consum, iar șoferii
noștri sunt foarte bine pregătiți. Astfel,
înregistrăm un consum mediu de 25,5
l/100 km pentru întreaga flotă, și asta
pentru că avem în flotă și camioane
cu motoare V8, care consumă 27-28
l/100 km, fiind dedicate unor trasee
mai dificile. Șoferii se motivează unii
pe alții să conducă economic - a devenit ca un concurs, existând și bonificări financiare. Este o întrecere care
stârnește multă pasiune și fiecare
dintre șoferi încearcă să stea cât mai
mult pe primul loc. Toți avem acces la
performanțele tuturor - este un sistem
deschis.
A fost ideea mea și s-a dovedit corectă - să nu ascunzi nimic șoferilor,
să fii cât se poate de deschis față de
ei. Am observat, în timp, că unii șoferi
și-au îmbunătățit stilul de conducere
cu ajutorul celorlalți. Vorbesc între ei
și își dau sfaturi.
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Am avut ambiția să ating cel mai
mic consum posibil cu aceste camioane performante și cu ajutorul unor
șoferi foarte buni, de care sunt mândru.
Pentru a obține un consum foarte
bun, trebuie, de asemenea, să utilizezi
un carburant de calitate și, în acest
sens, trebuie să alegi cu grijă furnizorii.
De când am deschis firma, în
2007, nu m-am gândit și nici nu am
să mă gândesc vreodată că șoferii
fură motorină. Știu ce oameni am angajat, îi cunosc bine și am încredere
în ei. Consider că proprietarii de camioane care stabilesc normă de consum
încurajează furtul – atunci când normează consumul, de fapt, stabilesc o
normă pentru furt.”

Loredana Dan,
Europe Business
Development
Manager
Internațional
Alexander
Am investit în
instructorii proprii

„Având parteneriate pe termen
lung, am reușit să stabilim un consum
ce ar trebui menținut pe fiecare rută
și, chiar, client, diferențele fiind generate, în principal, de tonaj și de ruta
parcursă.
Proiectele fixe ne-au ajutat să optimizăm consumul de carburant. S-a
creat un istoric și am putut eficientiza
costurile, prin reducerea consumului
de carburant și, evident, prin a putea
agrea, chiar și cu șoferii, un consum
constant.
Indicatorii pentru consumul de carburant reprezintă o medie între calculatorul mașinii și consumul generat
de sistemul GPS, în cazul nostru
FleetBoard. Această evidență este
atent analizată de un departament
specializat, care, în momentul în care
sesizează neconcordanțe, investighează cauzele. Nu am reușit să sta-

bilim un consum standard, ci doar să
menținem un echilibru, factorii principali de diferențiere fiind: tonajul, dificultatea traseului, drumuri naționale
versus autostrăzi, condiții meteo.
Pentru a îmbunătăți consumul,
directorul general al companiei a decis
să investească în instructori proprii, ce
au fost instruiți direct de Daimler, toată
flota International Alexander fiind alcătuită din camioane Mercedes-Benz.
Instructorii noștri au reușit, atât
prin parte teoretică, cat și practică, să
învețe șoferii să conducă eficient, în
acest fel reducând consumul de carburant, dar și ameliorând calitatea serviciilor oferite și, nu în ultimul rând, diminuând cheltuielile de întreținere a
flotei.
Șoferii sunt, în mod clar, un element cheie în orice companie de
transport, iar bonusurile financiare reprezintă răsplata pentru performanțele
realizate.
Este greu de crezut ca, într-o companie cu sute de șoferi angajați, să
putem elimina în totalitate furtul de
motorină. Însă, avem un departament
de Securitate, care ne-a sprijinit cu
succes în reducerea acestor cazuri
și, progresiv, sperăm să înlăturăm categoria de șoferi ce nu își doresc să
lucreze cinstit.
Raportul dintre numărul de kilometri efectuați și consumul generat
de flotă ne-ar situa undeva în jurul a
5% diferență nejustificată.
Suntem mereu deschiși către
situații alternative și vom alege mereu
varianta care ni se potrivește cel mai
bine, în modul de lucru.”

Ionel Cipere, director
Practicom
Folosim ERP și fleet
management

„Gestionăm consumul de carburant prin intermediul sistemelor ERP
și fleet management. Calculăm norma
de consum prin metode specifice, iar,

în ultimii doi ani, am investit în trainingul șoferilor și gestiunea fotelor. Folosim bonusurile, pentru a motiva șoferii să conducă economic și credem
că am eliminat furtul de motorină, în
condițiile în care estimăm consumul
nejustificat la sub 1%. Nu utilizăm carburanți alternativi și nici nu avem în
vedere.”

Ciprian Cristea,
director Rotir
Am achiziționat
camioane LNG,
consider că
reprezintă viitorul

„Prin intermediul softului de transport și al soluției de monitorizare a
camionului, avem evidență asupra alimentărilor, consumurilor, sau a diferenței din rezervor. Astfel, știm în orice
moment situația exactă a consumului
sau variațiile apărute. Alimentările se
fac doar din rețeaua unde avem contract, iar, în interfața lor, putem compara datele pe care le preluăm de pe
camioane cu situațiile din pompă.
Avem un precalcul, unde, în funcție de rută și tonaj, rezultă un consum
mediu, care poate avea variații, generate de factorii de mediu (ploaie, vânt,
zăpadă etc.).
Facem, trimestrial, un program de
training pentru șoferi, în urma căruia
aceștia deprind abilități de conducere
economică și ecologică.
În funcție de performanță, ei sunt
dați ca exemplu pentru ceilalți, o parte
din ei devenind traineri pentru colegii
mai noi.
Pentru șoferii noștri, conducerea
economică a devenit un criteriu de
performanță și un motiv de mândrie
față de colegii lor care încă nu au
deprins aceste abilități.
Noi nu am trăit și nu trăim cu ideea
că șoferii noștri fură, noi încercăm să
le creăm un mediu de lucru cât mai
plăcut și o remunerație adaptată la
piața internațională, astfel încât să nu
fie nevoiți să își completeze veniturile
prin vânzarea de motorină.
Ultimele achiziții făcute sunt camioane pe LNG, unde furtul se exclude din start, prin natura combustibilului.
Politica noastră este ca parcarea
camioanelor să se facă în parcări autorizate și cu sisteme de supraveghere, eliminând, într-o proporție foarte
mare, posibilitatea ca cineva să îi fure
motorina. De asemenea, camioanele
sunt dotate cu sistem de localizare și
sonde litrometrice, astfel încât și dispecerul poate sesiza asemenea evenimente.
Estimăm un procent de maxim 7%
definit consum nejustificat, cauzat în
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mare parte de stilul de condus neeconomic, dar, prin programele de training, încercăm să îl corectăm.
În perioada următoare, avem în
vedere lărgirea flotei cu mai multe
unități pe LNG (gaz natural lichefiat).
Din punctul nostru de vedere, viitorul
în transporturi se va duce spre camioane cu carburanți alternativi, mai
puțin sau deloc poluanți. La nivelul
Uniunii Europene, se discută despre
facilități acordate unor astfel de flote.”

Rareș Retegan,
Managing Partner
Routier European
Transport
Am vrut să testăm un
camion „verde”, dar
nu am găsit unul
înmatriculat în
România

„Pentru a gestiona consumul de
carburant, utilizăm inele, și nu carduri,
fiind verificat atât pe Dynafleet, precum
și la fiecare cursă. Nu avem o normă
de consum, însă abaterea consumului
real față de cel dat de Dynafleet nu
poate depăși un anumit procent. Am
investit în camioane noi, am oferit
șoferilor cursuri de conducere și îi
premiem pe cei cu un stil de condus
economic. În funcție de rezultatele furnizate de sistemul Dynafleet, premiem, în fiecare lună, primii 10 șoferi.
Cu siguranță, nu am eliminat furtul de
motorină în proporție de 100%. Am
încercat să luăm în teste un camion
care utilizează carburanți alternativi,
dar nu am găsit niciunul înmatriculat
în România, pentru a-i putea face
copie conformă.”

EVW Holding propune
instruire și
monitorizare

Strategia „DAF Transport Efficiency” stă la baza comercializării tuturor
camioanelor DAF. Ea se bazează pe
o gamă largă de soluții: consiliere în
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selectarea corectă a modelului potrivit
de camion, instrumente electronice
de control de ultimă generație, optimizarea permanentă a motoarelor, pachete de servisare și mentenanță și
instruire pentru șoferi și administratorii
parcurilor auto.
În ceea ce privește optimizarea consumului de carburant, DAF a conceput
un pachet de măsuri care cuprind atât
elemente de design aerodinamic ale
camionului, instrumente de bord, cum
ar fi funcțiile Predictive Cruise Control
și Predictive Shifting, funcțiile EcoRoll
și EcoDrive cât și, bineînțeles, pachete
de instruire pentru șoferi.
Elementele principale pe care
operatorii de transport ar trebui să le
ia în seamă pentru reducerea consumului de carburant sunt instruirea șoferilor și monitorizarea flotei, utilizând,
de exemplu, DAF Connect.
Pe lângă aceste elemente, un operator de transport trebuie să achiziționeze camioane dotate cu opțiuni destinate sporirii confortului în cabină. Un
șofer care se simte confortabil și relaxat în mediul în care își desfășoară activitatea va reuși să obțină întotdeauna
cele mai bune consumuri de combustibil.
Noile modele DAF vin cu modificări semnificative, în comparație cu
modelele Euro 6 produse anterior.
Focusul principal, în conceperea acestor modele noi, a fost reducerea emisiilor de CO2. Știm cu toții că reducerea
emisiilor de CO2 este direct proporțională cu reducerea consumului de
combustibil, deci o mare parte din
aceste modificări are un efect benefic
asupra consumului de combustibil.

Tehnică pentru
reducerea costurilor

Atât motoarele MX11, cât și motoarele MX13 au suferit modificări semnificative: creșterea puterilor; modificarea
rapoartelor de compresie și a sistemului
de injecție; optimizarea turbinelor cu
geometrie variabilă; introducerea unei
pompe de ulei variabile, care are rolul
de a limita suprapresiunile din sistemul

de ungere și de a proteja componentele
din sistemul de ungere; introducerea
unei pompe de apă cu viteză variabilă
care are posibilitatea de a furniza agent
de răcire doar atât cât este necesar
(aceasta are un efect benefic in reducerea consumului de combustibil); introducerea unei pompe de direcție cu
volum variabil, care are rolul de a limita
suprapresiunile din sistemul de direcție
și, astfel, de a elimina pierderile inutile
de energie; modificarea sistemului de
frânare auxiliară MXEB; introducerea
noului sistem de tratare a gazelor EAS4
care este mult simplificat în comparație
cu sistemul EAS3 și care este cu 40%
mai mic decât sistemul EAS3 (cu toate
acestea intervalul de înlocuire a filtrului
de particule crește de la 500.000 km la
540.000 km); reducerea turațiilor
motoarelor – s-a realizat împreună cu
CV TRAXON și modificarea rapoartelor
din puntea spate (în acest moment, la
o viteză de 85 km/h în ultima treaptă,
un vehicul configurat corect trebuie să
ruleze cu aproximativ 1.000 rpm.
Modelele vechi rulau la 85 km/h cu
aproximativ 1.200 rpm).
Împreună cu noua cutie de viteze
TRAXON, aceste motoare pot livra un
cuplu motor în priză directă și/sau supra priză mai mare decât în celelalte
trepte. Consecința este foarte benefică
pentru că, în acest moment un șofer
care rulează în ultima treaptă de viteză
folosește un cuplu mai mare decât în
treptele inferioare, ceea ce îi permite
acestuia să mențină ultima treaptă la
turații reduse un timp mai îndelungat.
Setările software care vin împreună cu noua cutie de viteză TRAXON
(ECO-Combustibil sau ECO-Performanță) oferă clientului posibilitatea de
a opta pentru un vehicul care se concentrează pe reducerea consumului de
combustibil, sau pentru un vehicul care
se concentrează pe obținerea celor mai
bune performanțe, în orice moment.
Alte schimbări: introducerea unei
rețele CAN complet modificate și
updatate la noile cerințe; introducerea
unui sistem de control al climatizării
în cabină inteligent (acest sistem are
integrat inclusiv încălzitorul auxiliar
care este, de asemenea, un sistem
nou) - sistemul de control al climatizării
poate utiliza căldura rămasă în sistem
pentru situațiile de opriri scurte, fără
a cupla încălzitorul auxiliar, chiar dacă
șoferul folosește butonul de pornire a
sistemului de încălzire auxiliară, iar,
în momentul în care căldura furnizată
de motorul cald nu este suficientă pentru șofer, sistemul de încălzire auxiliară
se cuplează automat.
Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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DKV Euro Service se îndreaptă cu pași repezi spre soluția unui
aparat de bord unic, pentru toată Europa.

KV Euro Service a făcut, anul
acesta, pași importanți în direcția introducerii unui nou
sistem de decontare a taxei de drum
pentru toate țările din Europa care
folosesc sisteme de taxe de drum prin
satelit. Încă de anul trecut, compania
a anunțat Toll4Europe, un joint-venture
al DKV Euro Service GmbH cu T-Systems International GmbH și Daimler
AG, iar, anul acesta, entitatea fondată
de cei trei parteneri și-a început activitatea operațională, după ce toate
autoritățile competente și-au dat acordul pentru formarea acestui joint venture.
Nou înființata companie, Toll4Europe
GmbH, are ca obiectiv să diminueze
complexitatea procesului dintre entitățile naționale responsabile cu colectarea taxelor de drum și furnizorii de
servicii. Platforma Toll4Europe GmbH
va permite furnizorilor de servicii,
indiferent de mărimea lor, să ofere
clienților lor serviciul EETS în calitate
de distribuitor. Toll4Europe va fi guvernat de T-Systems, o companie cu
peste 14 ani de experiență în domeniul
taxei de drum și care, pe lângă tehnologie, este responsabilă și de partea
de management a partenerilor de vânzări. Daimler contribuie pentru integrarea viitoare a unității On-Board în
vehicul. DKV contribuie cu experiența
sa de peste 25 ani în domeniul taxelor
de drum, precum și cu know-how-ul
privind decontarea a 30 de sisteme
de taxe de drum la nivel european,
pentru cei 140.000 clienți din prezent.
Introducerea noii soluții este planificată pentru anul 2018 și va fi posibilă prin intermediul unui aparat de
nouă generație, Sitraffic Sensus Unit,
produs de Siemens. Aparatul este
echipat cu o tehnologie hibrid pentru
taxele de drum, astfel că poate înregistra și calcula atât taxele bazate pe
sistemul DSRC (Dedicated Short-Ran-

ge Communications), cât și cele în
sistem GNSS (Global Navigation
Satellite System). Utilizatorul poate
instala singur unitatea la bord și o
poate muta între autovehicule. Nu este
necesară o instalare care consumă
timp sau modificarea dispozitivului
într-un atelier de specialitate. Înregistrarea taxei și activarea pentru o anumită țară sunt realizate ușor, prin intermediul portalului online DKV. Datele
sunt transmise prin conexiune fără fir
către unitatea OBU, iar aparatul nu
mai trebuie înlocuit în cazul schimbării
vehiculului.
Unitatea de bord va acoperi, inițial,
Belgia, Germania, Franța, Austria și
Polonia. Planul este să integreze Italia,
Portugalia, Spania și Ungaria chiar de
la lansare, sau imediat după aceea.
Pe termen mediu, obiectivul este acela
de a colecta toate taxele de drum, de
poduri și de tunel prezente, dar și viitoare, utilizând același dispozitiv unic.

Decontarea taxei de
drum din Croația

DKV caută, permanent, soluții să
eficientizeze activitatea clienților și să
completeze soluțiile de taxe pe care
le oferă. Astfel, o altă etapă importantă

în acest sens a fost reprezentată de
decontarea taxelor de drum din Croația în sistem post-pay, DKV Euro
Service fiind primul furnizor care
asigură acest serviciu.
Croația este o țară importantă de
tranzit pentru mulți transportatori
români și internaționali, care traversează statele din Balcani, pe parcursul
a numeroase drumuri internaționale,
ce încep sau se termină în diverse
țări din Europa.
Din al doilea trimestru al acestui
an, DKV Euro Service a devenit primul
furnizor oficial de carduri de combustibil și de servicii care decontează taxele de drum ale operatorilor de autostrăzi HAC și ARZ. Acest lucru le va
permite clienților să evite cozile lungi
și să-și diminueze costurile. Clienții
DKV pot obține unitatea de bord ENC
pentru vehiculele cu greutatea totală
admisă de peste 3,5 tone, dar și pentru autocare. Prin acest serviciu, primesc înapoi până la 35% reducere
de la operator. În plus, pot utiliza benzile ENC de la cabinele de taxare,
care economisesc timp.
Toate categoriile de vehicule din
Croația sunt obligate să plătească taxe
de trecere, dar cele pentru vehiculele
din categoriile III și IV pot fi plătite prin
intermediul DKV. Unitatea de bord
poate fi obținută după un proces de
înregistrare rapid și simplu, la un punct
de vânzare, utilizând cardul DKV, și
poate fi atașată imediat în interiorul
vehiculului.
DKV Euro Service, unul dintre liderii locali în materie de servicii de
mobilitate, va continua să dezvolte și
să actualizeze permanent portofoliul
de soluții pentru taxe de drum.
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Alternativa CNG

Pentru observatorii atenți, piața gazului natural pentru vehicule
evoluează cu repeziciune. Desigur, viteza fenomenului este
diferită, în diverse zone de pe glob și, chiar, între diverse țări
europene.

P

entru România, impresia este
că lucrurile sunt în mișcare
mai mult decât oricând, iar „fotografia” momentului surprinde mai
multe aspecte.
Cel mai important este, probabil,
faptul că a fost publicat pentru dezbatere publică, pe site-ul Ministerului Energiei, Cadrul National de Politică (CNP)
pentru Dezvoltarea Pieței privind Combustibilii Alternativi în domeniul Transporturilor și pentru Instalarea Infrastructurii Relevante, pe care îl puteți găsi
accesând link-ul http://energie.gov.ro/
transparenta-si-integritate/anunturi/. Documentul este o consecință directă a
cerințelor Directivei privind Infrastructura
Carburanților Alternativi (DAFI), și a Legii
nr. 34/2007, urmând să stabilească strategia, obiectivele și planul de măsuri necesare dezvoltării pieței carburanților
alternativi în România și, implicit, pentru
infrastructura și vehiculele pe gaz
natural.

62 stații CNG

Printre obiectivele legate de gaz
natural comprimat (CNG), cu termen
31 decembrie 2020, regăsim înființarea a 32 stații de alimentare CNG în
aglomerările urbane. Dintre acestea,
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10 ar urma să fie în București și câte
una în Bacău, Brașov, Brăila, Galați,
Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași,
Oradea, Ploiești, Timișoara, Baia
Mare, Pitești. Din păcate, aglomerările
urbane de tip C nu sunt pe lista de
obiective. Alte 30 de stații CNG pentru
vehicule sunt prevăzute pentru rețeaua rutieră TEN-T centrală. Pentru
realizarea în termen a celor 62 de
stații, va fi necesară accelerarea celor
mai multe măsuri propuse în CNP,
începând cu constituirea cât mai rapidă a organismului însărcinat cu îndeplinirea acestor măsuri – Consiliul de
Coordonare pentru Dezvoltarea Pieței
pentru Combustibili Alternativi.
Principalii actori care susțin demersurile de dezvoltare ale pieței vehiculelor pe gaz natural sunt – Antares
Group, ENGIE România și IVECO
România care, la inițiativa Asociației
Producătorilor si Utilizatorilor Gazului
Natural Comprimat – CNG (APUGNC)
au constituit o alianță, ei trimițând autorităților care au lucrat la CNP puncte
Râmnicu Vâlcea va fi primul oraș
din România care va beneficia de
transport local cu autobuze cu
podea joasă pe CNG.

de vedere comune și care vor continua să militeze împreună și pentru
optimizarea CNP. Demersurile sunt
susținute activ de NGV Systems Italy.

Infrastructura CNG

În România, funcționează, în prezent, două stații publice de alimentare
cu CNG pentru vehicule, una la Râmnicu
Vâlcea (operată de Denisson Energy –
membră Antares Group) și cealaltă în
comuna Pantelimon, lână București
(operată de CNG Logistic Group). Următoarea stație se va da în folosință, probabil, în septembrie 2017, în București,
și va fi operată de ENGIE România.
Dintre proiectele existente, cel mai
avansat este CNG România, derulat
de Denisson Energy și APUGNC, cu
cofinanțare de la Comisia Europeană,
de creare a primei rețele CNG de la
noi din țară, formată din nouă stații,
din care, pentru primele cinci, s-au
achiziționat terenurile necesare, procedura de obținere a autorizațiilor fiind
în diverse stadii, pentru viitoarele stații
de la București, Constanța, Timișoara,
Pitești și Arad. Până la sfârșitul anului,
va începe și pentru stațiile de la Sibiu,
Deva, Craiova, Drobeta procesul de
stabilire a amplasamentelor.
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Cătălin
Văluțanu

Parcul de vehicule
pe gaz natural

Conform statisticilor RAR, în România era omologat, în aprilie 2017,
un număr de 1.390 de autovehicule cu
CNG, față de numai 950 în februarie
2016. Acesta este, în mare parte, un
potențial neutilizat, deoarece marea
majoritate a acestor autovehicule circulă, în mod uzual, pe carburantul de
rezervă, din lipsa infrastructurii de alimentare cu CNG. Previziunile de creștere sunt, însă, optimiste, dacă remarcăm trendul existent: între ultimele 2
statistici ale RAR, a existat o rată de
creștere de 46,31% a numărului de
autovehicule omologate cu alimentare
pe CNG și statisticile care arată dezvoltarea rapidă a parcului în zona în
care s-au deschis stații.

Transportul public
de persoane

Utilizarea autobuzelor pe CNG a
fost inițiată, în domeniul transportului
județean și interjudețean, de către Antares Transport SA, care deține și operează, din 2015, prima flotă de 20 de
autobuze interurbane IVECO Stratos
pe CNG din România. Acestea au
adus nu doar reduceri semnificative de
costuri, ci și reducerea amprentei de
carbon. Analizând impactul utilizării
CNG, Expert CO2 a certificat faptul că
s-a redus amprenta de carbon cu
16,18%, respectiv 192,98 tone CO2

Service CNG

În domeniul conversiei de vehicule
pe gaz natural și servisarea acestora,
s-au înregistrat, de asemenea, pași importanți. Antares Motors a înființat și
operează, la Râmnicu Vâlcea, prima
stație de verificare ITP din România
autorizată de RAR să facă verificări și
pentru autovehicule alimentate cu
CNG. De asemenea, firma este în procedură de autorizare a primului service
auto pentru instalații CNG auto și lucrează la aducerea în România a unor
sisteme de conversie din Italia. În
București, se prefigurează, de asemenea, deschiderea de capacități de
service pe instalații CNG. O dată cu
punerea în funcțiune a stației ENGIE,
se așteaptă să-și producă efecte și
contractul prin care ENGIE a achiziționat 20 de autovehicule Opel (marca
de autoturism CNG cea mai răspândită
în România), pentru care această stație va fi bază de alimentare. Contractul prevede și asigurarea service-ului
acestor autovehicule.
Foarte interesantă este și informația despre Automobile Dacia SA,
care a obținut, în 4 mai 2017, din partea ANRE, autorizația de înființare
instalații GNCV pentru Mioveni, permițând presei să speculeze că producătorul român de autovehicule se
pregătește pentru lansarea de autovehicule pe CNG. Dacia este, desigur,
foarte atentă la tendințele internaționale.
O tendință în Europa (dar nu
numai) este adoptarea de către tot
mai multe municipalități a soluției
CNG pentru transportul public
urban, orașele din Franța și Italia inclusiv capitalele - excelând la
acest capitol, însă și Spania este
puternic reprezentată de Madrid și
Barcelona. Unul din cele mai
recente exemple vine, însă, dintr-o
țară nordică. În aprilie, Movia,
operatorul local din Copenhaga,
anunța că desfășoară 41 de
autobuze MAN articulate pe rutele
din nordul capitalei daneze.

Tendințe
internaționale

Pe plan internațional, se observă
mai multe tendințe care favorizează
dezvoltarea carburanților alternativi
mai ecologici și, în special, a gazului
natural. Una dintre ele este interzicerea motoarelor pe motorină și benzină.
Principalele exemple: la întâlnirea bienală a liderilor orașelor, New Mexico,
decembrie 2016, Paris, Atena, Madrid
și Mexico City au anunțat că vor stopa
utilizarea tuturor autoturismelor și camioanelor propulsate cu motorină,
până în 2025, pentru îmbunătățirea
calității aerului.
În Europa, tendința este marcată
de acțiunile Olandei și Norvegiei (cu
perspectiva interzicerii comercializării
mașinilor pe motorină și benzină începând din 2025), ale Germaniei unde parlamentul federal a cerut CE
să analizeze posibilitatea ca, începând
cu 2030, cel târziu, să fie permise în
UE doar autoturismele fără emisii, iar,
recent, ale Franței (unde, în vederea
decarbonizării până în 2050, planurile
sunt ca, din 2040, autoritățile să interzică toate vehiculele pe benzină și
motorină) și ale Marii Britanii, al cărei
guvern se angaja, în iulie a.c., ca, nu
mai târziu de 2040, să interzică vânzarea de noi autoturisme alimentate
cu diesel și benzină.
Ca urmare a acestui trend, a crescut și orientarea către producția de
autovehicule CNG. Cel mai semnificativ exemplu este Grupul Volkswagen, prin declarațiile publice ale top
managerilor (cea mai recentă fiind a
liderului SEAT), în susținerea alternativei CNG, dar și prin declarația comună a VW și a operatorilor de stații CNG
și cei de rețele de gaz natural din Germania, finalizată cu obiective ambițioase pe plan național, cu termen
2025: înzecirea numărului de autoturisme pe CNG și ajungerea la un
parc de 1.000.000 de unități și dublarea numărului de stații, față de cele
1.000 existente. De asemenea, firmele
VW, Audi și Seat fac pași concreți în
direcția diversificării gamei de autoturisme pe CNG oferite. Demersurile
IVECO pe piața autovehiculelor
comerciale alimentate cu CNG, LNG
și bio-gaz sunt bine-cunoscute și nu
voi aminti aici decât noul Stralis NT.
Practic, majoritatea marilor producători
de autovehicule anunță noi modele
CNG, ceilalți încercând să țină pasul.
Ca urmare, nu cred că mai poate fi
considerată o surpriză știrea din Rusia
că Lada va scoate pe piață modelul
Vesta CNG.
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În afară de stațiile deschise pentru
public, mai există și stații domestice
(pentru alimentarea autoturismelor la
domiciliu) sau stații operate de diverse
firme, pentru consumul propriu. Exemplu: stația de la Bragadiru a firmei
Comanto 94, cu un debit de 20 Nmc/h
și un stocaj de 1.120 litri. Astfel de
stații se pare că mai funcționează la
Iași, Brașov etc., dar numărul lor este
dificil de stabilit, din cauza lipsei de evidențe/date statistice.

pentru distanța de 2 milioane de km
parcursă de cele 20 de autobuze.
Comanto 94 a urmat, curând, acest
exemplu și a achiziționat 4 microbuze
IVECO pe CNG, pe care le alimentează, însă, de la propria stație de incintă,
începând din aprilie 2017.
Relativ recent, a avut loc o nouă
premieră pentru transportul public urban. În urma licitației publice organizate pe SEAP de către ETA SA,
operatorul de transport de la Râmnicu
Vâlcea, s-a semnat, în luna mai 2017,
contractul pentru achiziția a 3 autobuze urbane cu podea joasă marca
IVECO.

Cătălin VĂLUȚANU

director dezvoltare Denisson Energy
catalin.valutanu@antares-group.ro

august 2017 ..................................................................................................................................................
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P i oni eri pe
d r umu l e ficie nț ei
Renault Tr ucks

Renault Trucks își reafirmă eforturile în direcția dezvoltării unor
vehicule mai eficiente și mai ecologice, fiind recunoscut ca pionier
în acest domeniu, prin intermediul vehiculelor sale - laborator, la
care lucrează, deja, de mai multe decade.

U

n consum de combustibil mai
redus și o protecție a mediului ridicată, aceste deziderate
sunt comune tuturor constructorilor de
vehicule comerciale, care își transpun
cercetările în realitate cu fiecare model
nou lansat. Însă Renault Trucks se
distinge printr-o serie de proiecte speciale, care merg cât de departe se
poate pe această cale. Iată cele mai
recente laboratoare create de către
constructorul francez.

Optifuel Lab 2

Optifuel Lab 2 este urmașul primului vehicul laborator creat de către
Renault Trucks. După o perioadă îndelungată de testare, care a însumat
echivalentul a peste 20.000 km, rezultatele obținute de Optifuel Lab 2 au
dovedit o scădere a consumului de
combustibil de 22%, comparativ cu
un vehicul de serie Renault Trucks T.
Aceasta înseamnă că, la fiecare 100
km, vehiculul consumă cu 7,2 l de
combustibil mai puțin, obținând, de
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asemenea, o reducere de 194 g a
emisiilor de CO2 pentru fiecare kilometru rulat. Optifuel Lab 2 a fost echipat
cu nu mai puțin de 20 de tehnologii
de ultimă oră, de natură să facă față
provocărilor legate de managementul
energiei, aerodinamică, rezistența la
rulare și asistența șoferului.
Proiectul a fost dezvoltat cu sprijinul Agenției pentru Controlul Mediului
și al Energiei (ADEME) și în colaborare cu opt parteneri: Plastic Omnium,
Michelin, Sunpower, Renault, IFP
Energies Nouvelles, CEP-Armines,
CETHIL-INSA și Școala Centrală
Lyon.

Consum redus în
mediul urban

Urban Lab 2, proiectat pe baza
unui vehicul Renault Trucks D WIDE
Euro 6, de 19 t, are în vedere sectorul
de distribuție urbană și regională. Camionul dispune de o tehnologie dezvoltată împreună cu șase parteneri,
și anume Valeo, Lamberet, Michelin,

BeNomad, INSA Lyon (LamCoS) and
IFSTTAR (LICIT). Urban Lab 2 este
rezultatul proiectului EDIT (Efficient
Distribution Truck), finanțat de către
Fondul Inter-Ministerial Unic, la care
participă Regiunea Auvergne RhôneAlpes, autoritățile metropolitane din
Lyon, consiliul departamental Ain și
FEDER.
Combinând tehnologii inovatoare
în domeniul aerodinamicii, hibridizării
motorului, al anvelopelor și al infrastructurii de comunicații, au fost obținute economii de combustibil de 13%.
Scopul este de a oferi inovații accesibile până în anul 2020, concentrându-se pe patru zone cheie: aerodinamica, lanțul cinematic, conectivitatea
și anvelopele.
Pentru a reduce coeficientul de
frecare al Urban Lab 2 - și, deci, și
consumul de combustibil - inginerii au
lucrat asupra fluxului de aer de-a
lungul vehiculului. Lamberet și Renault
Trucks au adaptat cabina, șasiul și
caroseria frigorifică, în funcție de recomandările specialiștilor în aerodi-
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Pentru aceasta, Michelin a mobilizat o gamă largă de tehnologii, în
special cea denumită Infini-Coil, pentru
a garanta anduranța anvelopelor și siguranța. În primul rând, profilul autogenerant asigură o tracțiune durabilă
de-a lungul vieții anvelopei și, în al
doilea rând, silica utilizată ca agent
de ranforsare în cadrul profilului îmbunătățește compromisul între longevitate și rezistență la rulare.

Șoimul
transporturilor
grele

Proiectul FALCON a fost demarat
pentru dezvoltarea unei combinații
complete pentru transport greu de
marfă, cu scopul de a demonstra un
potențial ambițios de reducere a consumului de combustibil și, deci, a emisiilor de CO2, prin intermediul unui design inovativ.
În linie cu proiectele Optifuel Lab
1 și Optifuel Lab 2 și, mai recent,
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namică, îndeplinind, în același timp,
cerințele legale și operaționale care
vizează transportul sub temperatură
controlată.
Pentru a reduce consumul de
combustibil, Urban Lab 2 se dovedește a fi inovativ și în ceea ce privește
designul motorului, cu un sistem care
combină tehnologia Stop&Start cu cea
a micro-hibrizilor, dezvoltat în colaborare cu Valeo.
Urban Lab 2 dispune de tehnologie pentru a sprijini șoferii în timpul
conducerii, prin conectarea vehiculului
cu infrastructura. Lucrând împreună
cu compania BeNomad, inginerii au
dezvoltat un software special de navigație capabil să ofere o astfel de conectivitate.
Nu în ultimul rând, deja partener
în cadrul proiectelor Optifuel Lab 1 și
2, Michelin lucrează, din nou, împreună cu Renault Trucks, pentru a dezvolta anvelope pentru economia de
energie, special proiectate pentru vehiculele de distribuție.

Urban Lab 2, care a implicat vehicule
de distribuție, Renault Trucks a abordat, acum, dezvoltarea unei noi combinații experimentale, proiectate să
consume cu 13% mai puțin combustibil decât un ansamblu standard,
tractat de către un Renault Trucks T.
Proiectul FALCON („Flexible & Aerodinamic Truck for Low CONsumption” - Camion Flexibil și Aerodinamic
pentru Consum Redus) este condus
de către Renault Trucks, în cadrul unui
consorțiu de parteneri, care include
nume precum Faurecia, Michelin,
Total, Fruehauf, Wezzoo, BeNomad,
Styl'Monde, Polyrim, Enogia, IFPEN,
Școala Centrală din Lyon (LMFA) și
IFSTTAR (LTE, LESCOT). Proiectul
primește sprijin financiar din partea
Statului, prin intermediul fondurilor
regionale FUI.
Dezvoltările tehnice țintesc către
atingerea unui ROI (return of investment - amortizare a investiției) în maximum doi ani, în condiții normale de
operare, cu perspectiva de începere
a producției pe termen mediu. Dezvoltările se concentrează pe optimizarea aerodinamicii camionului și
combinației de trailere, pe utilizarea
unor anvelope cu rezistență redusă
la rulare, pe funcțiuni de asistență la
conducere și de management al
combustibilului predictive, de natură să
scadă consumul energetic, alături de
un nou lanț cinematic, utilizând o nouă
generație de sistem de recuperare a
căldurii, de tip Rankine, precum și de
formule optimizate de lubrifiere. Cu
excepția sistemului Rankine, această
tehnologie va fi integrată într-un vehicul demo și testată în condiții reale de
operare, la sfârșitul anului 2018.
Proiectul FALCON, care se va
încheia în 2020, oferă producătorului
Renault Trucks un nou laborator pe
roți, nu numai pentru evaluarea tehnologiilor care au ca scop o reducere
și mai mare a consumului camioanelor
cu remorcă, dar și pentru pregătirea
pentru reglementările viitoare, din
cadrul UE, în privința emisiilor de CO2
ale vehiculelor grele, precum și a
volumelor, dimensiunilor și anvelopelor.

Know-how-ul dezvoltat și testat în
cadrul acestor programe îi va ajuta
pe specialiștii de la Renault Trucks să
adapteze cele mai bune tehnologii
pentru vehiculele de serie. În acest
context, este demn de menționat faptul că, lansat în 2013, modelul Renault
Trucks T a încorporat jumătate dintre
tehnologiile utilizate pe primul vehicul
Optifuel Lab, introdus cu patru ani mai
devreme.
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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G l o b e t r o tt e r C l u b

Edițiile speciale Volvo
te invită în Africa!

Anul acesta, Globetrotter Club și Volvo Trucks au pregătit o nouă
vacanță de vis pentru clienții lor, care pot cunoaște lumea plină de
aventuri a Africii de Sud, dar și luxul unei stațiuni exclusiviste din
Mauritius, în perioada 30 noiembrie - 10 decembrie 2017. Pentru
a-și rezerva biletul de călătorie, clienții pot alege una dintre cele
două variante de achiziție: fie un camion Volvo FH 500 CP, Ediția
Volvo Ocean Race, fie trei camioane Volvo FH 460 CP, Ediția
Globetrotter Club. Astfel, clienții pot îmbina utilul unor camioane
care reprezintă adevărați parteneri eficienți de lucru, cu plăcerea
unei a doua vacanțe de vară, în pragul iernii.

V

olvo FH, alături de fratele său
mai mare, Volvo FH16, este
disponibil într-o nouă versiune
exclusivă, inspirată de competiția nautică Volvo Ocean Race, care va lua
startul în această toamnă - la Alicante.
Ediția Limitată Volvo Ocean Race 20172018 combină nivelul excepțional de
confort și echipare cu un design unic.
Designerii Volvo și-au bazat limbajul pe caracteristicile rutei Volvo Ocean
Race, exprimate prin hărți și modele
marine. Atât portul de unde se dă startul cursei, orașul Alicante, cât și cel de
sosire, Haga - au reprezentat surse de
inspirație pentru schema coloristică
interioară și exterioară a cabinei.
La exterior, conexiunile camionului
cu Volvo Ocean Race sunt subliniate
prin utilizarea unor decorațiuni expresive, în cadrul cărora un model roșu în
zig-zag contrastează cu detalii negre și
cromate, care atrag imediat atenția. Numele „Volvo Ocean Race” este clar afișat atât la nivelul semnului Globetrotter,
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cât și pe o emblemă poziționată pe
ambele laterale ale cabinei. În completare față de paleta clasică de culori a
gamei Volvo, sunt disponibile două
nuanțe metalizate - un nisipiu cald,
denumit Shimmering Gold, și un albastru de gheață - Cool Breeze Metallic.
Motivele unitare de culoare și design își găsesc ecoul și în mediul de
lucru al șoferului, care combină confortul premium cu materialele de înaltă
calitate și cu atenția la detalii. Treapta
de acces, mânerele de susținere, panelurile ușilor, covorașele, volanul, compartimentele de depozitare și elementele textile, toate au fost proiectate în
conexiune cu marea și navigația. De
exemplu, scaunul șoferului, ventilat,
este tapisat în piele naturală de culoarea nisipului, cu accente albastre și
cusături roșii discrete, în zig-zag.
Spătarul este decorat cu o hartă care
indică porturile de start și de sosire
pentru ediția din acest an a cursei Volvo
Ocean Race. Aceeași hartă stilizată

este reprodusă pe draperii, iar manșetele acestora copiază designul în zigzag al cusăturilor.

Un adevărat campion
al eficienței

Modelul FH Volvo Ocean Race
care vă poate oferi vacanța mult visată
vă propune:
• Cabină de dormit Globetrotter XL.
• Motor de 13 l, Euro 6 SCR+EGR,
500 CP, 2.500 Nm.
• Schimbător automatizat I-Shift, cu
program pentru transport internațional.
• Frână de motor, VEB+.
• Pachet de deflectoare (cabină, laterale spate cabină, șasiu).
• Suspensie pneumatică spate cabină.
• Aer condiționat de parcare integrat, cu compresor acționat electric 150
V DC).
• Nivel echipare cabina DRIVE++
(oglinzi retrovizoare cu încălzire și
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PROGRAM DE CĂLĂTORIE
30 noiembrie - 10 decembrie 2017

Zilele 4-6:
- Rezervația Entabeni - observarea celor Cinci Magnifici elefantul african de savană, bivolul african, leopardul
african, leul african, rinocerul negru.
Zilele 7-9:
- Relaxare în Mauritius - ieșire pe mare, pescuit
subacvatic, gastronomie locală - care include fructe de
mare proaspete-, plajă și răsfăț.

reglare electrică; trapă din sticlă cu acționare electrică; climatizare automată
cu senzor de calitate a aerului și filtru
carbon; interior vinil și scaune tapițate
cu piele; volan și tapițerie cotieră din
piele; vopsire completă a cabinei.
• Pachet vizibilitate+ (Faruri Bi-Xenon, spălător de faruri, schimbare automată lumini de zi cu faza scurtă, proiectoare pentru viraje, senzor de ploaie).
• I-See cu memorare date GPS.
• Pilot automat cu I Cruise și Eco
Roll.
• Program electronic de Stabilitate
(ESP).
• Pachet siguranță preventivă (Avertizare coliziune, ACC și frânare automată, Asistență pentru păstrarea
benzii, Sistem alertă șofer).
• Noul Pachet media cu suport pentru Dynafleet și Navigație (ecran color
cu touch, intrare stereo 3,5 mm,

conexiune USB, dual Bluetooth, WiFi,
Voice control, Internet Browser etc)
• Aplicația My Truck - conectare camion cu smartphone.
• Serviciile Dynafleet Online „Combustibil și Mediu” și „Poziționare” - abonament preplătit pentru 1 an.

Cei trei Globetrotter-i

Cea de-a doua ofertă care vă garantează călătoria în Africa de Sud și
Mauritius propune achiziționarea a trei
camioane Ediție Specială Globetrotter
Club:
• Cabină de dormit Globetrotter.
• Motor de 13 l, Euro 6 SCR+EGR,
460 CP, 2.300 Nm.
• Schimbător automatizat I-Shift,
cu program pentru transport internațional.
• Frână de motor, VEB+.

PREZENTARE

Zilele 1-3:
- Cape Town - muzică, gastronomie și distracție pe Long
Street, cumpărături în zona comercială V&A Waterfront,
excursie la Table Mountain, degustări de vinuri.
- Capul Bunei Speranțe - observarea focilor la Cape Point.
- Volvo Ocean Race - vizită în satul VOR din Portul Cape
Town, întâlnire cu echipajele, vizionarea yaht-urilor de
competiție.

• Pachet de deflectoare (cabină, laterale spate cabină, șasiu).
• Nivel echipare cabină DRIVE.
• Pachet vizibilitate+ (faruri Bi-Xenon, spălător de faruri, schimbare automată lumini de zi cu faza scurtă, proiectoare pentru viraje, senzor de ploaie).
• I-See cu memorare date GPS.
• Pilot automat cu I Cruise și Eco
Roll.
• Program electronic de Stabilitate
(ESP).
• Avertizare coliziune + frânare automată.
• Sistem de asistență pentru păstrarea benzii de circulație.
• Noul pachet media cu suport
pentru Dynafleet: (ecran color cu
touch, intrare stereo 3,5 mm, conexiune USB, dual Bluetooth, WiFi,
Voice control, Internet Browser etc).
• Serviciile Dynafleet Online „Combustibil si Mediu” și „Poziționare” - abonament preplătit pentru 1 an.
• Aplicația My Truck - conectare
camion cu smartphone.

Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Volvo Ocean Race

Volvo Ocean Race este una dintre cele mai dure
curse de yaht-uri și totodată, unul dintre cele mai
spectaculoase evenimente sportive din lume.
Pe parcursul a nouă luni, ambarcațiunile și
echipajele parcurg aproximativ 72.000 km pe cele
mai înșelătoare mări din lume, având zece escale,
pe cinci continente. Fiecare yaht are un echipaj
de nouă membri, care navighează zi și noapte.
Nu se pot lua la bord alimente proaspete, iar
membrilor echipajului li se permite să ia cu ei doar
un schimb de haine.

august 2017 ..................................................................................................................................................
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Iveco Truck Services Alba

„Centurionii” au cucerit
cetatea Apoulon...

... în mod pașnic! Nu, nu este vorba despre o rescriere a istoriei, ci
despre decizia italienilor de la Iveco de a inaugura un nou Centru
de vânzări și service Iveco Truck Services, la Vințu de Jos, Alba.

P

anglica de inaugurare a noului
centru a fost tăiată de Vincenzo Nicolò, Business Director
IVECO, și de Iulian Costea, Director
General IVECO Truck Services, împreună cu Ion Iosif Josan, primarul localității Vințu de Jos.
Centrul de vânzări și service Iveco
Truck Services Alba dispune de o suprafață construită de peste 2.000 metri
pătrați, care adăpostește birourile comerciale și un service pentru asistența
vehiculelor, și cu o parcare anexă de
3.000 metri pătrați.
Prin acest amplasament strategic,
Iveco își dorește să cucerească regiuDe la stânga, la dreapta:
Vincenzo Nicolò, Business
Director IVECO, Ion Iosif Josan,
Primar al localității Vințu de
Jos, Iulian Costea, Director
General IVECO Truck Services.
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nea și inimile clienților. Conform celor
declarate de către reprezentanții producătorului, centrul din Vințu de Jos
va fi un adevărat punct de referință
pentru vehiculele noi și rulate Iveco de
pe tot teritoriul țării și va gestiona numeroase activități, printre care consultanță comercială și financiară oferită
clienților, inspecție tehnică a vehiculelor, asistență tehnică, vânzare de
piese de schimb. Asistența în cazul
necesității de servisare este acordată
de către o echipă de tehnicieni Iveco
bine instruiți și cu o vastă experiență,
folosind cele mai avansate instrumente de diagnosticare.

Prin activitățile noului centru, Iveco
își susține obiectivul lărgirii ofertei
către clienții proprii, prin intermediul
celor mai bune vehicule și servicii destinate clienților finali.

„Colonie
romană” de
importanță majoră

Această inaugurare a fost, de asemenea, o oportunitate de a confirma
rolul strategic jucat de România în cadrul Iveco și în ceea ce privește sectorul de vehicule comerciale. Iveco
operează în această țară de peste 20
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de ani și este prezent în teritoriu cu
18 puncte de vânzare și 27 puncte de
service, gestionate direct, sau prin
antreprenori locali.
Vincenzo Nicolò, IVECO Business
Director în România, a comentat: „Ambiția noastră este să oferim cea mai
bună asistență clienților, împreună cu
o excelentă acoperire teritorială. Împreună cu dealerul nostru de proprietate, Iveco Truck Services, și cu partenerii noștri de business, avem ca țel
crearea unei rețele specializate de
vânzări și service în România. Acest
nou sediu va îmbunătăți serviciile
oferite clienților noștri.”
Și, pentru a marca acest important
eveniment și a reconfirma „cucerirea”
vechii cetăți dacice de către latinii din
Peninsulă, în cadrul ceremoniei de
inaugurare au fost livrate, către compania Trans Prima din Alba, trei unități
„de cavalerie”, Stralis AS440S48 T/P,
primul lot dintr-un contract mai amplu.
Alin pop, acționar principal al acestei
companii, a primit cheia unuia dintre
cele trei vehicule, în mod simbolic, de
la Vincenzo Nicolò.
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

„Centurioni” cu instinct pentru afaceri

Legiunea a XIII-a
Gemina, pregătită de
demonstrație.

Cu ocazia inaugurării Centrului Iveco Truck Services din Vințu de Jos, am avut ocazia să facem cunoștință mai
îndeaproape cu câțiva dintre „Centurionii” Iveco, aceștia însoțindu-ne de la București, la Alba Iulia, demonstrându-și
eficiența la drum lung: câteva vehicule Iveco Daily, profesioniștii distribuției.
* IVECO DAILY FURGON 35C16V (2 unități)
- Volum: 18 mc
- MMA: 3.500 kg, MTMA: 7.000 kg
- Motor: 2.287 cmc, 4 cilindri în linie, putere maximă: 160
CP/3.500 rpm, cuplu maxim 380 Nm/1.400 rpm
- Cutie de viteze: manuală, 6 trepte

* Iveco Daily cu benă basculabilă

* IVECO DAILY 70C18 - PLATFORMĂ CU OBLOANE ȘI
MACARA
- Masa totală: 7.200 kg
- Motor: 2.998 cmc, common-rail, turbină cu geometrie
variabilă, 180 CP, 430 Nm
- Cutie de viteze: 6+1 trepte, priză de putere
- Cabină: 2+1 locuri
* Iveco Daily - autospecială de intervenții stingere
incendii, aflată în activitate la Pompierii din Alba.

august 2017 ..................................................................................................................................................
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„Cârpeli
interminabile” pe
șantierul Lugoj - Deva
Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a pornit în inspecție pe
șantiere și descoperă cu uimire doar câțiva muncitori și utilaje, în
condițiile în care, până la sfârșitul anului, ar trebui să dea gata cei
90 de kilometri de autostradă promiși.

„A

m inspectat, inopinat, lucrările Autostrăzii LugojDeva și am constatat, cu
mare dezamăgire, că antreprenorii
Tronsoanelor 2 si 3 se pot «lăuda»
doar cu o proastă mobilizare și cu o
metodologie deficitară, cauzată de
cârpeli interminabile. Nu voi accepta
asemenea situații și nu vreau să fac
niciun fel de concesii. Dacă cei doi
antreprenori, italian și spaniol, nu au
cum să respecte termenele de finalizare a lucrărilor, voi rezilia contractele
și voi căuta firme serioase!”, a amenințat Răzvan Cuc.
Ministrul s-a mai îmbunat când a
ajuns la Lotul 4, unde a constatat că
„situația se prezintă în parametri normali, iar antreprenorul român a reasumat termenul de finalizare a lucrării
pentru finele lui 2017”.

Surpare de
terasament la Lotul 3

Pe șantierul Lotului 3 a apărut, însă, o surpare a terasamentului pe o
lungime de 70 de metri și o lățime de
11 metri. O echipă de control de la fața locului a CNAIR „urmează să evalueze situația, în vederea stabilirii cauzelor care au produs evenimentul, și
să prezinte un raport”. Până în prezent, au fost desfășurate acțiuni de
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control privind calitatea lucrărilor (echipe formate din specialiști ai CNAIR
SA și CESTRIN) pe șantierele autostrăzilor Lugoj-Deva și Sebeș-Turda.
„Principalele probleme identificate
au fost: calitatea slabă a materialelor,
mobilizarea insuficientă a constructorilor și calitatea neconformă a unora
dintre lucrările executate. Au fost emise rapoarte cu problemele constatate
și s-au dispus măsuri contractuale de
remediere. CNAIR SA a adus, cu
această ocazie, la cunoștința Constructorilor și Consultanților că, în
cazul în care nu remediază rapid deficiențele, măsurile contractuale de
penalizare pot merge până la rezilierea contractelor din culpa Antreprenorilor. Acțiunile de control vor continua și vor fi dispuse inclusiv în urma
sesizărilor din partea cetățenilor și a
presei”, a avertizat și Ștefan Ioniță,
directorul general interimar al CNAIR.

Fonduri europene

În tot acest haos de pe șantiere,
a venit și o veste bună: Autostrada
Lugoj - Deva și DN66 Rovinari - Petroșani vor primi fonduri europene și în
actualul exercițiu financiar european,
după ce au pierdut banii din perioada
2007 - 2013. Contractele de finanțare
nerambursabilă, alocată în cadrul Pro-

gramului Operațional Infrastructură
Mare 2014-2020, au fost semnate, în
data de 21 iulie, de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - în calitate de Autoritate de management
pentru POIM -, de Ministerul Transporturilor - Organism Interimar pentru
Transport - și de CNAIR - Beneficiar.
Valoarea totală a contractului „Construirea Autostrăzii Lugoj-Deva Lot 2,
Lot 3, Lot 4 (Sectorul Dumbravă-Deva)
Faza II” este de 2.489.115.781,48 lei
(fără TVA) și va fi cofinanțat 75% din
Fondul de Coeziune, din valoarea totală eligibilă aprobată, respectiv
1.491.619.008,58 lei, restul de 25%
rămânând în sarcina Guvernului României. Perioada de implementare a proiectului este de 86 de luni, între
01.01.2014 și 01.03.2021, la care se
adaugă, dacă este cazul, și perioada
de desfășurare a activităților proiectului
înainte de semnarea Contractului de
Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
Cât privește contractul pentru
„Reabilitarea DN66, Rovinari-Petroșani, km 48+900-km 126+000- Faza
2”, valoarea acestuia este de
118.867.308,63 lei (fără TVA). Cofinanțarea F.E.D.R. va fi de 75% din valoarea totală eligibilă aprobată, respectiv 72.039.639,15 lei. Perioada de
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Centura Satu-Mare
intră în lucru

Amplasamentul pentru construcția
Variantei Ocolitoare Satu Mare a fost
predat, la sfârșitul lunii iulie, Antreprenorului (Asocierea Itinera SpA -Collini
Lavori SpA - Via Design SRL), care
are la dispoziție cinci luni pentru elaborarea Proiectului Tehnic și 18 luni
pentru finalizarea obiectivului, informează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere
(CNAIR). Cu o lungime de 19,540 km,
Varianta Ocolitoare va fi construită în
Sud-Vestul municipiului Satu Mare,
între DN 19A (km 41+900) și DN19
(km 135+960).
La intersecțiile cu DN 19A și DN
19, vor fi construite sensuri giratorii,
iar intersecția cu strada Parc Industrial
va fi de tip T. Pentru intersecțiile cu
DJ 194, DN 19, DN 19A și DJ194,
sunt prevăzute noduri rutiere și bretele
rutiere de acces spre și dinspre Varianta de Ocolire Satu Mare. Drumul
va avea 4 benzi pe sens, pe o lungime
de aproximativ 14 km, 10 pasaje și
două parcări de scurtă durată.
Construirea Variantei Ocolitoare
Satu Mare va costa 304.790.869,19 lei,

fără TVA, și va beneficia de finanțare
din fonduri externe nerambursabile,
aferente cadrului financiar 2014-2020.

Autostrada Suplacu –
Borș, licitată pe
bucăți

Ministrul Transporturilor, Răzvan
Cuc, a decis, împreună cu directorul
interimar al CNAIR, Ștefan Ioniță,
licitarea pe trei loturi - de 5 km, de 25
km și de 30 km - a finalizării sectorului
Borș - Suplacu de Barcău - Borș din
Autostrada Transilvania, după ce acesta a fost abandonat de firma Bechtel. „Proiectul, în valoare de un miliard
de lei, va fi împărțit în trei secțiuni și
se vor licita separat, pentru a nu mai
avea și pentru a întâmpina problemele
pe care le-am avut anii trecuți, când
am avut un constructor neserios”, a
declarat ministrul Răzvan Cuc, prezent
la Oradea.
El a adăugat că va schimba tactica: „Acesta este mecanismul cu care
vom lucra de acum înainte, în cadrul
Ministerului Transporturilor. Nu ne vom
opri aici, vom mediatiza foarte intens
inclusiv lista contestatarilor de meserie. Vom ține la termen și calitatea lucrărilor, nu mai facem rabat la acestea
în relația antreprenor – stat”. Ministrul
a precizat că „firma neserioasă” se
află pe lista neagră și nu va mai putea
participa la licitații timp de doi ani. Este
vorba despre consorțiul românospaniol Corsan - Corviam Construccion SA, Consinit SRL, Road Consulting & Design Solution SRL și Via
Design SRL, care a câștigat licitația
în 31 martie 2015, iar, două luni mai
târziu, în 14 mai, a semnat contractul

cu CNADNR (actuala CNAIR). De
atunci, au trecut, însă, 1 an și două
luni - începutul lunii august 2016 până când antreprenorul să reușească
ultima variantă a proiectului tehnic, pe
care a transmis-o pentru avizare la
CNAIR. CNADNR a plătit avansul, dar
contractul cu vechiul constructor a fost
reziliat în noiembrie 2016, pentru că
acesta nu a mobilizat utilajele pe șantier.
Ștefan Ioniță, șeful CNAIR, a prezentat împărțirea autostrăzii în trei
loturi, „cu mare atenție pentru racordarea cu viitoarea autostradă ungară”.
„Noi spunem că, prin termenele
pe care le-am impus (...) pentru un
prim sector de cinci kilometri, care să
facă legătura între graniță și Biharia,
cu descărcare în Biharia, în DN 79,
să fie gata chiar înainte ca partea ungară să ajungă la graniță, urmând
celelalte sectoare, de 25, respectiv 30
de km. Un prim sector, Suplacu de
Barcău – Chiribiș, este într-o stare de
50%, are ca termen șase luni pentru
proiectare, 18 luni execuția. Le-am
gestionat în așa fel ca să avem succes, termenele sunt stipulate clar în
contract. Am avut autorizație de construcție când a fost antreprenor Bechtel, de aceea cred că și autorizația va
merge mai repede. Estimăm că, până
la finele anului, vom avea antreprenori,
astfel încât, coroborate termenele, în
24 de luni, să avem întreg sectorul
gata. Între Oradea și Cluj, așa cum
v-a spus și domnul ministru, vom circula până la finele anului 2020”, a declarat Ștefan Ioniță.

INFRASTRUCTURĂ

implementare a proiectului este de 60
de luni, între 01.01.2014 și 31.12.2018.
Alte 62 milioane de euro din bani
europeni vor fi utilizate pentru reabilitarea unei secțiuni din DN6 ce leagă
orașele Alexandria și Craiova, iar aproximativ 9 milioane de euro vor finanța
construirea secțiunii de drum dintre
orașele Timișoara și Lugoj, precum și
a unei variante ocolitoare în zona
Timișoara.

Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

august 2017 ..................................................................................................................................................
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Autostrada Sibiu Pitești va costa dublu

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere
(CNAIR) confirmă că Autostrada Sibiu - Pitești va costa 3,34
miliarde de euro, în loc de 1,673 miliarde euro, cât este prevăzut în
Master Planul General de Transport.

C

ostul dublu a ieșit la lumină
după ce Guvernul a aprobat
indicatorii tehnico-economici,
în valoare de 15,061 miliarde de lei
(3,34 miliarde de euro), ai acestui sector de autostradă, care va întregi Coridorul IV Paneuropean.
Precizările reprezentanților CNAIR
au venit cu lux de amănunte: „Între
valoarea de 3,3 miliarde euro și cea
de 1,673 miliarde euro nu există termen de comparație, deoarece prima
se referă la valoarea totală de investiție, inclusiv valoarea TVA (...). Această valoare este calculată conform devizului general și a rezultat în urma
unei analize detaliate, și nu doar pe
baza standardelor de cost”.
Alte argumente sunt că valoarea
de 1,673 miliarde euro se referă la un
traseu mai scurt cu aproximativ 6 km
(116 km, față de 123 km, în prezent),
fără a include TVA, și „se bazează pe
estimarea unor standarde de cost,
care nu ține cont de constrângerile
reale din teren și fără a se raporta la
o analiză de detaliu a proiectului”. „În
cadrul referinței privind Situația costurilor pe km de autostradă, din proiectele în curs de execuție, nu este
cuprinsă nicio evaluare privind o auto-

stradă care să traverseze o zonă montană, întrucât, la momentul evaluării,
nu exista o astfel de referință la nivel
național”, mai justifică cei din conducerea CNAIR.
De asemenea, estimarea de 1,673
miliarde euro nu include următoarele
costuri: cu obținerea terenurilor; 10%
diverse și neprevăzute; 5,5% costuri
cu proiectarea, asistența tehnică și
consultanța; costurile suplimentare legate de constrângerile din teren, privind relieful accidentat și aspectele
de mediu, mai spun reprezentanții
Companiei Naționale.

În Master Plan n-a
fost luată în calcul
zona muntoasă

„Având în vedere situația reală din
teren, respectiv o zonă muntoasă cu
relief foarte accidentat, referința standardelor de cost uzitate în Master
Plan, care se raportează la valorile
medii de costuri, nu prezintă o fundamentare corespunzătoare în cazul
unei autostrăzi care traversează Munții
Carpați. Constrângerile de traseu, în
special pe secțiunea 1 și 5, care, potrivit îndrumării Jaspers, au condus la

Lucrările încep în 2019

Lucrările de proiectare și execuție a primelor două loturi (1 și 5) ale
autostrăzii sunt scoase la licitație, în prezent, iar reprezentanții CNAIR
estimează ca, în iarnă, să fie semnat contractul, în anul 2018 să înceapă faza
de proiectare, iar, în 2019, execuția. Cât despre loturile 2, 3 și 4, abia se află
la faza de documentație tehnică, urmând ca proiectele tehnice să fie gata
până la sfârșitul anului, pentru a fi licitate.
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modificări de traseu și la soluții tehnice
mai complexe, vizează, în principal,
Siturile Natura 2000 și ponderea aspectului de mediu în analiza multicriterială care a stat la baza alegerii traseului, din nou sub îndrumarea
Jaspers. Subliniem că toate aceste
constrângeri nu puteau fi reflectate în
evaluarea pe baza standardelor de
cost”, mai justifică reprezentanții
CNAIR.
Mai mult, „lucrările de consolidare
prin natura terenului sunt mult mai
numeroase și mai puțin justificate de
utilizarea unor construcții medii de
referință considerate prin standardele
de cost aplicate la nivel de Master
Plan General de Transport. Totodată,
lucrările de artă sunt mult mai numeroase și nu pot fi estimate în mod
corespunzător prin raportare la costurile medii de referință vizate în standardele de cost aplicate la nivel de
Master Plan”.
Conducerea CNAIR subliniază că
„toate aceste aspecte specifice au fost
evidențiate în anul 2008, când s-a
realizat Studiul de fezabilitate al proiectului”. „Comparând cele două momente, 2008 și 2017, rezultă o majorare de sub 3% față de costul estimat
inițial, diferență care rezultă, în principal, din rata inflației din acest interval
de timp: 2.431.610.000 euro, fără TVA,
la nivelul anului 2008, și 2.494.568.140
euro, în anul 2017”, conchid reprezentanții CNAIR.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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Pall-Ex

P l an u l d e
investiții continuă

ȘTIRI

Testele realizate în depozitele
companiilor care fac parte din
Juriul Concursului
Echipamentul Anului în
România - Ediția 2017
continuă. Echipa Elbi Electric

INS: 5,8% CREȘTERE
ECONOMICĂ ÎN S1

Creșterea economică a fost de
5,8%, pe serie brută, și de 5,7%,
pe seria ajustată sezonier, în primul
semestru (S1) din acest an, potrivit
datelor comunicate, în 16 august,
de Institutul Național de Statistică
(INS). În trimestrul II, față de
aceeași perioadă din anul 2016,
produsul intern brut a înregistrat o
creștere cu 5,9%, pe seria brută, și
cu 1,6%, pe seria ajustată sezonier.
Față de același trimestru din anul
2016, produsul intern brut a
înregistrat o creștere cu 5,7%. În
semestrul I 2017, PIB-ul a crescut
cu 5,7%, comparativ cu intervalul
similar din 2016. „Ca urmare a
revizuirii seriei brute, prin
includerea estimării Produsului
Intern Brut pentru trimestrul II 2017
în seria trimestrială, seria ajustată
sezonier a fost recalculată, indicii
de volum fiind revizuiți față de a
doua variantă provizorie a
Produsului Intern Brut pentru
trimestrul I 2017, publicată în
comunicatul de presă nr. 171 din 7
iulie 2017. Astfel, rezultatele
trimestrului I 2017, comparativ cu
trimestrul IV 2016, au fost revizuite,
de la 101,7%, la 101,8%”,
precizează INS.
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& Lighting formată din Petre
Gîrcu, stivuitorist, Romeo
Dumitru, Logistics Manager
și Florian Bălăianu,
stivuitorist (de la stânga la
dreapta).

TVA AFECTEAZĂ
IMM-URILE

Liderii patronatelor și experții fiscali
acuză că introducerea plății
defalcate (în cont separat) a TVA
va duce la creșterea costurilor
birocratice și la complicarea
relațiilor de afaceri ale firmelor
vizate. Un proiect de ordonanță,
lansat în dezbatere publică în data
de 4 august, de Ministerul
Finanțelor, prevede că firmele își
vor deschide un cont separat, în
care vor vira, defalcat, Taxa pe
Valoarea Adăugată (TVA), măsura
fiind opțională, de la 1 septembrie,
și obligatorie, de la 1 octombrie
2017. Consiliul Național al
Întreprinderilor Private Mici și
Mijlocii din România (CNIPMMR)
avertizează, într-un comunicat, că
modificarea Codul fiscal și
reglementarea mecanismului
privind plata defalcată a TVA va
avea „efecte negative
semnificative” asupra IMM-urilor.
Vor apărea, astfel, potrivit
CNIPMMR, „costuri suplimentare
generate de modificarea sistemelor
informatice contabile; costuri
bancare suplimentare cu noul cont,
comisioane bancare suplimentare;
afectarea cash-flow-ul și blocarea
banilor, deoarece pentru

procedurile ANAF nu sunt
prevăzute termene de aprobare și
sancțiuni; dublarea numărului de
plăți, măsuri suplimentare de
verificare și de management pentru
TVA (obligația contribuabililor de a
determina / verifica contul de TVA,
obligația de a vira direct la bugetul
de stat suma reprezentând TVA
aferentă achizițiilor de la furnizorii /
prestatorii care nu le-au comunicat
un cont de TVA și de a notifica
acest fapt furnizorilor /
prestatorilor); eforturi semnificative
de implementare tehnică, având în
vedere termenul foarte scurt:
instituirea plății defalcate a TVA
obligatoriu începând cu 1
octombrie 2017; neclarificarea
tuturor aspectelor procedurale, de
exemplu pentru factoring, rețineri
de garanții de bună execuție, sume
achitate pe baza facturilor de
decontare, în numele și contul altei
persoane impozabile sau
compensări”.

PROIECT DE
MODIFICARE A CODULUI
FISCAL

Guvernul vrea să modifice Codul
fiscal printr-o ordonanță, astfel: nu
vor mai fi impozitate veniturile
realizate de persoanele fizice din
dividende distribuite începând cu 1
ianuarie 2018; se elimină impozitul
pe dividende pentru
microîntreprinderi și pentru cele
date între persoanele juridice
române; medicii nu vor mai plăti
impozit pe venit, de la 1 ianuarie
2018; se vor scuti de impozit
terenurile agricole lucrate și se
măresc impozitele pentru terenurile
agricole nelucrate, timp de 2 ani
consecutiv, cu până la 100 lei/ha,
prin hotărâre a consiliului local; se
elimină impozitul pe mijloacele de
transport și utilajele agricole
deținute de către persoanele fizice
autorizate, care obțin venituri din
această activitate, precum și de
către persoanele juridice care
îndeplinesc, cumulativ, următoarele
condiții: au prevăzut în statut ca
obiect de activitate „agricultură” și
au înregistrate în evidența
contabilă, pentru anul fiscal
respectiv, venituri și cheltuieli din
această activitate; se stabilește o
nouă regulă privind încadrarea
veniturilor din activități
independente ca fiind obținute din
România sau din străinătate;
impozitul anual al reprezentanțelor
firmelor străine se transformă din
euro în lei.
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300.000 mp de spații industriale au făcut, în prima jumătate a
anului, obiectul prelungirilor de contracte sau al contractelor noi.
Până la sfârșitul anului, este de așteptat ca această cifră să
ajungă la 500.000. Dar potențialul de creștere este mult mai mare.

P

rima jumătate a anului a mers
așa cum preconizam încă de
la începutul lui 2016, când
spuneam că acesta va fi anul în care
se vor livra cele mai multe spații logistice, a arătat Laurențiu Duică, Associate Director, Industrial Agency,
Colliers International precizând că,
pentru 2017, se preconizează tranzacționarea a 500.000 mp.
De asemenea, spațiile aflate în
construcție prezintă o ușoară creștere,
cele mai multe fiind proiectate standard, astfel încât să poată adaptate
atât pentru operațiuni logistice, cât și
pentru industria ușoară.

Laurențiu Duică,
Associate Director,
Industrial Agency,
Colliers International:

„Amazon este în discuții avansate
pentru închirierea unui spațiu de
10.000 mp de birouri în București,
decizia privind logistica fiind
stopată de infrastructura precară.
Totuși, este un fapt încurajator. Au,
deja, birouri la Iași, au fost
mulțumiți de calitatea serviciilor
prestate de români și probabil că
nu va mai dura mult până vor
deschide și un depozit. Este posibil
ca Brexit-ul să crească timpii de
livrare pentru țări precum România,
Bulgaria sau Ungaria, iar, în acest
context, România ar putea deveni
interesantă, ca nod logistic.”

Potențial și tendințe

Înregistrăm un minim istoric de sub
2% al spațiilor disponibile în București,
fapt care îngrădește posibilitatea de
extindere în parcul existent. „Ca potențial, în România se poate ajunge lejer
la 5-6 milioane mp. Acum, însumează 3,3 milioane, în condițiile în care,
pentru finalul anului, sunt estimate 3,5
milioane mp de spații industriale.
Comparativ, în Ungaria, s-a ajuns la 7
milioane mp, în Cehia la 6,2 milioane
mp, iar în Polonia la 12 milioane mp”
a menționat Laurențiu Duică.
Din cauza lipsei de spații disponibile, chiriile au o ușoară tendință crescătoare. „În România, costul pe metrul
pătrat construit este mult mai mare
decât în Germania sau Polonia. Producătorii de materiale de construcții
sunt în aceleași număr, dar cererea a
crescut exorbitant în ultimii doi ani,
dezechilibrul dintre cerere și ofertă
generând scumpiri, care afectează
costurile finale. Există, în plus, și o
anume presiune din partea dezvoltatorului, care își dorește o amortizare
cât mai rapidă a cheltuielilor și încearcă să folosească la maximum avantajul cererii ridicate. În perioada următoare, este posibil ca, datorită majorării

PIAȚĂ

Efervescență
pe piața spațiilor
industriale

suprafețelor alocate spațiilor logistice
și a intrării pe piață a unor noi jucători,
să se ajungă la un vacancy rate echilibrat, ce ar permite mai multe extinderi”, a apreciat reprezentantul
Colliers. Până atunci, însă, mulți
logisticieni au ales să își construiască
sau să își extindă propriile depozite
logistice, exemple recente ar fi
H.Essers sau FM Logistic.

Punctele „fierbinți”

Ca zonă de interes pentru logistică, distribuție sau FMCG, Nordul Capitalei, partea lipită de Centură și de
Autostrada A3, este numărul 1. „În acest moment, cererea pentru acea zonă este foarte mare, fiind, deja, demarate câteva proiecte logistice, iar
„Chiar dacă, în ultimii ani, piața a
trecut printr-o serie de
transformări, lucrurile nu s-au
stabilizat, încă. Este iminentă
sosirea unor nume importante din
afară.”

discuțiile pentru altele se află în curs.”
O altă zonă „fierbinte” este cea de la
kilometrul 13 de pe Autostrada A1, la
care se adaugă interesul la fel de crescut pentru kilometrul 23. Din cauza
infrastructurii, pe zona de Sud a Capitalei se stă foarte rău, cel mai mare
proiect fiind de 15.000 mp, iar cererea
foarte mică.
„În restul țării, sunt cereri pentru
Cluj Napoca sau Sibiu, dar, pentru
logisticieni și pentru dezvoltarea de
hub-uri, aș recomanda Deva. Zona
de Vest rămâne, în continuare, una
extrem de atractivă pentru producție,
dar deficitul de forță de muncă își spune cuvântul. Pentru Yazaki, mutarea
la Brăila s-ar putea dovedi una câștigătoare și este posibil să îl urmeze
acolo și alți producători. Totodată, nu
trebuie să neglijăm nici zona Bacău Roman, și chiar Iașiul, unde producătorii se uită cu mare atenție” a concluzionat Laurențiu Duică.
Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro

august 2017 ..................................................................................................................................................
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Viitorul sosește
cu trenul
Pentru H.Essers, transportul combinat s-a transformat, deja, într-o
etichetă care așază compania într-un loc special. Astăzi, BelgiaRomânia nu se mai face decât cu trenul, iar spre China pleacă,
săptămânal, o garnitură feroviară, din Germania. În același timp,
specializarea din punctul de vedere al serviciilor logistice s-a
accentuat, investindu-se într-un depozit nou, dedicat sectorului
pharma, domeniu care a adus clienți noi companiei, în 2017.
Despre ce înseamnă să deservești un domeniu ultraspecializat, am
discutat cu Jeroen Fabry, director general al H.Essers România.

Ziua Cargo: Ce ne puteți
spune despre dezvoltarea
H.Essers din ultima
perioadă?
Jeroen Fabry: În urmă cu o
lună, am început construcția unui nou
depozit destinat sectorului pharma, cu
o suprafață de 5.000 mp, care va fi
finalizat în luna octombrie a acestui an.
Suprafața se va adăuga depozitului
de 5.000 mp pe care îl operăm deja
și sperăm ca, anul viitor, să construim
încă 5.000 mp, ceea ce va duce suprafața dedicată industriei farmaceutice la 15.000 mp.
Acum o lună, am cumpărat
150.000 mp de teren, ajungând să deținem la km. 23 pe A1, 260.000 mp.

Jeroen Fabry

Ne propunem să avem, în
final, un depozit de 130.000
mp, lângă București; acum
construim până la 43.000 mp.

Anul acesta, avem o creștere
enormă, prin clienți noi și ca urmare
a creșterilor de volume înregistrate în
cazul celor vechi. Majorarea înregistrată în primele șase luni, pe partea
logistică, este de 35%, în comparație
cu anul trecut. Depozitul este plin până
sus. Clienții noi au venit din pharma
și din domeniul chimic. Anul acesta
înregistrăm o creștere substanțială în
domeniul produselor farmaceutice. La
începutul anului, aveam 2 clienți în
depozit, iar acum avem 8.

Cum evoluează piața de
depozitare pentru produse
chimice?
În ceea ce privește produsele chimice, piața nu este încă stabilă. Este
încă în vigoare, în România, o lege
care îți permite să utilizezi până la 5%
din suprafața totală a unui depozit de
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orice fel, pentru produse chimice de
anumite tipuri. Asta înseamnă că la
fiecare 10.000 mp poți avea 500 mp.
Este o practică obișnuită pe piață vânzarea celor 500 mp către mai mulți
clienți, astfel încât, în final, tot depozitul
este plin de produse chimice, fără să

fie nevoie de licențiere specială și investiții.
În astfel de cazuri, și clienților ar
trebui să le pese. De aceea, cei mai
mulți dintre clienții noștri sunt companii
multinaționale, care au seturi uriașe de
reguli, coduri de conduită etc. și au
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nevoie de un depozit certificat
SEVESO.

Salvatorii, 15-20 de persoane,
sunt antrenați, o săptămână
pe an, la Petroșani, în cadrul
unicului centru de training din
țară specializat în intervenții în
domeniul produselor chimice.

Echipa de stingere a incendiilor
este antrenată intern. La fiecare șase
luni, facem câte un exercițiu, împreună
cu brigada județeană de pompieri, în
care simulăm o situație de urgență,
cum ar fi o scurgere chimică în depozit, un accident sau un incendiu.
Problema este că, desigur, există
o diferență de preț. Prețurile noastre
sunt cam cu 20-30% mai ridicate decât cele ale unui depozit normal, dar
merită, pentru că, în calitate de client,
știi că marfa ta este pe mâini bune,
riscurile producerii unui incident care
să implice marfa și să afecteze imaginea companiei fiind mult reduse.

Ce evoluție ați înregistrat
pe segmentul de
transport?
Și la transporturi, înregistrăm o
creștere, în Estul Europei, de 10-20%,
în special datorită dezvoltării clienților
existenți. Avem noi destinații, și din
România, către toate țările care au ca
sufix -stan (Turkmenistan, Tadjikistan
etc.), pentru produse farmaceutice. În

În prezent, grupul nostru are
săptămânal 50 de camioane
care merg în Germania, pentru
ca, apoi, containerele să fie
încărcate pe tren spre China.

Cu trenul, perioada de tranzit se reduce la jumătate față de maritim, durând aproximativ 20 de zile. Vindem
acest transport ca un serviciu combinat, peste tot în Europa. Se transportă
containere, pentru orice tip de marfă,
inclusiv sub temperatură controlată.
Estimez că această linie o să crească.
Am început în octombrie, anul trecut,
de la zero, iar acum suntem, deja, la 50
de containere pe săptămână, iar, către
sfârșitul anului, vrem să ajungem la 100.
Din punctul de vedere al transporturilor Belgia - România, ele se desfășoară 100% pe tren. Aceasta este
direcția de urmat, din punctul nostru
de vedere.
Am ajuns în situația de a avea
timpi de tranzit și mai multă
stabilitate pe tren; de
exemplu, traseul BelgiaRomânia, de la terminal la
terminal, se face în 36 de ore.

În același timp, utilizăm din ce în
ce mai mult feribotul, soluții scurte de
transport maritim. De exemplu, anul
trecut mergeam din Belgia până la
Curtici pe tren, apoi până la Istanbul
pe rutier. Astăzi, utilizăm foarte mult
feribotul din Italia direct către Istanbul,
evitând infrastructura rutieră deficitară
din această regiune. Pe linia Belgia Curtici, avem cinci trenuri pe săptămână pe import și cinci pe export, dar
am decis strategic să folosim feribotul,
pentru că se așteaptă foarte mult la
frontiera cu Turcia, iar clientul solicită
timpi scurți de tranzit. Cu soluția RoRo zilnică Veneția-Istanbul, obținem
timpi mult mai buni.

Ce flotă are H.Essers în
România?
H.Essers are, în prezent, o flotă de
400 de vehicule în utilizare internațională. De asemenea, rulăm 100 de
van-uri, dar numai 5 sunt ale noastre,
restul fiind ale colaboratorilor. În
activitatea de distribuție, am atins

12.000 de expediții pe lună. Derulăm
transporturi în România, ca prelungire
a celor internaționale.

Care sunt principalele
provocări?
Cea mai mare problemă o constituie, ca de obicei, șoferii. Trebuie să
găsim oameni care să vrea să facă
această meserie, avem o școală în
Oradea pentru pregătirea lor și am
început să ne gândim inclusiv la angajarea de șoferi din alte țări.
La nivelul personalului din depozit,
acum avem aici, în București, 180 de
persoane, ceea ce nu este foarte mult
pentru o suprafață de 33.000 mp. Am
lucrat foarte mult la sisteme, pentru
creșterea eficienței, am investit în
training etc. Cei vechi rămân, cu cei
noi este mult mai dificil.

INTERVIU

Care sunt particularitățile
unui depozit specializat pe
produse chimice?
Nu numai că depozitul este acreditat, dar modul în care sunt construite
clădirile, precum și exteriorul, sunt
concepute special. De exemplu, apa
de ploaie, sau cea provenită dintr-o
eventuală scurgere din depozit, trece
prin trei filtre de dimensiuni mari, situate sub zona de parcări, și este neutralizată, după care se varsă într-un bazin
special și este refolosită la irigarea
spațiului verde.
La nivelul depozitelor, toate elementele și materialele au un punct de
ardere și un grad mai înalt calitativ,
deoarece factorul de incendiu este
mai mare. Instalația de sprinklere este
100% pe bază de spumă, deoarece
este vorba despre materiale care nu
pot fi stinse cu apă. Fiecare palet dispune de un astfel de dispozitiv, nu
există numai sprinklere de tavan.
De asemenea, avem o echipă de
stingere a incendiilor, compusă din 20
de persoane, și o echipă de salvatori,
de intervenție în cazul producerii unui
dezastru, indiferent că este vorba despre unul chimic, cutremur sau inundație.

prezent, ponderea se schimbă, de pe
aerian, pe rutier, deoarece, astfel, poți
să ai întregul supply-chain sub control,
se poate monitoriza temperatura în
orice moment, poziția camionului și
când va ajunge la destinație.
Am pus la punct o conexiune
Vestul Europei - Asia, am început cu
un tren pe săptămână către trei destinații din China, cu plecare din Germania, Duisburg.

Am schimbat întregul pachet
salarial, anul trecut, pentru
lucrători.

În total, le-am crescut salariile cu
30-40%; am crescut valoarea bonurilor
de masă, am crescut și salariul în sine,
am implementat un sistem de bonusare (atât pe baza performanței sau
a volumului de activitate, cât și pe
baza erorilor - cât mai puține posibil).
Le-am oferit, de asemenea, o asigurare de sănătate veritabilă, nu un abonament pentru analize, tuturor celor
800 de angajați pe care îi avem, în
prezent, în România. Până la urmă,
n-am putea să facem ceea ce facem
fără oameni, iar investiția în factorul
uman este extrem de importantă pentru noi. Datorită măsurilor pe care le
luăm, am scăzut de la 60% fluctuație
de personal pe an, la 20%.

Cum vedeți viitorul în
domeniul în care activați?
Eu văd transporturile ca pe o
combinație de feroviar cu rutier. Am făcut
un calcul pe linia Belgia - România și
am ajuns la concluzia că, dacă am face
acest transport pe rutier, am avea nevoie
de 600 camioane în plus. Pentru a avea
o creștere sustenabilă, este nevoie de
transport feroviar. Nu este numai vorba
de protecția mediului, ci și de eficiență,
o creștere strategică. În prezent, avem
o cifră de afaceri la nivel de grup de
aproximativ 600 milioane de euro. Până
în 2020, ne dorim să atingem o cifră de
afaceri de 1 miliard. Pentru a realiza
acest lucru, trebuie să descoperim
modalități de creștere organică, nu
numai prin achiziții. Iar trenul, cu care
am început în 2006, ne-a susținut foarte
mult dezvoltarea.
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihăilescu@ziuacargo.ro
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EVENIMENT

Planul de investiții
continuă

În această vară, Pall-Ex, unul dintre jucătorii principali de pe piața
autohtonă de distribuție, a inaugurat, în Capitală, un nou terminal
de cross docking, în parteneriat cu Delamode. Dar planul de
dezvoltare nu se oprește aici.

D

atorită facilităților oferite de
noua locație din București, va
crește viteza operațiunilor
efectuate, precum și capacitatea de
transbordare. Designul noului hub a
fost proiectat având la bază experiența
anilor de operare și a fost realizat pentru a asigura un nivel ridicat de eficiență. Dacă, până în prezent, s-a lucrat cu 5 stivuitoare și un număr mediu
zilnic de 650 de paleți, o dată cu deschiderea hub-ului de Sud, capacitatea
de transbordare poate crește, cu ușurință, la 1.000 de paleți zilnic, în timp
ce se pot încărca și descărca simultan
16 camioane. Depozitul măsoară
2.100 mp, la care se adaugă încă o
suprafață de 1.500 mp, sub copertină.
Aici se pot transborda cu ușurință volume adiționale de marfă. Printre facilitățile oferite de noul depozit se pot
enumera: capacitate de depozitare
pentru 15.000 paleți, o înălțime utilă
de 11,5 m, sisteme informatice pentru
managementul depozitelor și transporturilor, sisteme de securitate, iluminare interioară și exterioară LED, detectoare fum și incendii, sprinklere în
rafturi cu stingere apă și spumă, certificare de depozitare pentru mărfuri
ADR pentru clasele 2-6, 8 și 9, plus
porți automatizate ignifuge.

Evoluția Pall-Ex

De-a lungul celor cinci ani parcurși
de la înființare, compania a crescut,
s-a dezvoltat, intrând în liga marilor
jucători pe piața serviciilor de transport
expres de mărfuri paletizate. Pall-Ex
asigură o distribuție de 100% la nivel
național, în regim premium (24 h) și
standard (48 h), numără 34 de membri

Danor Ionescu (dreapta) prezintă vizitatorilor noul hub.

și deține cea mai întinsă rețea de depozite, fiind prezentă în 34 de locații
din întreaga țară.
Prin intermediul rețelei, marfa
transportată poate beneficia de asigurare de până la 15.000 de euro pe
palet, fără costuri suplimentare pentru
client. Pall-Ex mizează, în viitor, pe o

Danor Ionescu, CEO Pall-Ex:

„Construcția noului terminal cross-dock a făcut parte din strategia de
dezvoltare, fiind un proiect major, ce a fost finalizat cu succes. Atitudinea și
toate proiectele noastre sunt orientate strategic către a oferi clienților o
experiență îmbunătățită a soluțiilor Pall-Ex și un «last mile experience».
Planul de investiții continuă, avem în vedere deschiderea de alte două noi
hub-uri, în timp ce, operațional, focusul este pe menținerea calității și
creșterea notorietății brandului, introducerea de servicii noi pentru retaileri și
producători. De asemenea, Pall-Ex susține inovația și digitalizarea, prin
introducerea unor soft-uri care permit o vizibilitate crescută a etapelor din
serviciul oferit și a partidelor de marfă. Acestea sunt motive relevante, pentru
care beneficiem de aprecierile pozitive ale partenerilor și ale pieței.”
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Adrian Nica, GM
Logistics Division
Delamode România:

„Acest proiect, cu o investiție de
peste 5 milioane euro, este parte a
strategiei noastre de dezvoltare și
expansiune, aducând un plus de
valoare calității serviciilor logistice
și de distribuție, dar și suport
pentru consolidarea viitoarelor
parteneriate”.

creștere stabilă, extinderea suprafeței
de depozitare, mărirea portofoliului de
clienți și investiții în programe de perfecționare ale angajaților.
Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Noutățile MAN

ȘTIRI

LICITAȚIE PENTRU CLIMATIZARE
ÎN AUTOBUZELE RATB

RATB achiziționează, prin
licitație, sisteme de
climatizare pentru 150 de
autobuze Mercedes Benz
Euro 3. Anunțul, publicat pe
SEAP, prevede încheierea
unui acord-cadru cu un
singur agent economic, pe o
durată de 24 de luni și cu o
valoare estimată la
11.042.017 lei, fără TVA.
Furnizorul trebuie să își ia
„angajamentul ferm” că
sistemele de climatizare vor
funcționa în autobuze în
condițiile meteo din
București și să realizeze

LINII PREORĂȘENEȘTI
PRELUNGITE

RATB a prelungit traseul liniilor
preorășenești de autobuze 402 și
414, de la terminalul „Romprim”,
pe Șos. Olteniței, str. Ion Iriceanu,
Șos. Berceni, până la Piața
Sudului, cu întoarcere pe str.
Netea, Șos. Olteniței, apoi
traseele actuale până în
localitatea Popești - Leordeni.
Liniile 402 și 414 funcționează în
baza contractului de transport
încheiat între Primăria Popești
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„reomologarea de tip la RAR
a autobuzelor pe costurile și
răspunderea sa, în condițiile
legii”. Criteriul de atribuire a
contractului va fi prețul cel
mai scăzut, iar finanțarea va
fi asigurată din bugetul
local. Termenul-limită pentru
primirea ofertelor este 13
septembrie, ora 16.00, iar
data-limită de evaluare a lor
este 9 octombrie, ora 18.00.
Primarul general Gabriela
Firea a recunoscut că numai
jumătate din cele 1.000 de
autobuze ale RATB sunt
dotate cu aer condiționat.
Leordeni și Regia Autonomă de
Transport București.

CF SIMERIA - CURTICI FRONTIERĂ, LA
REABILITARE

Răzvan Cuc, ministrul
Transporturilor, a semnat
autorizația de construire pentru
reabilitarea liniei de cale ferată
(CF) Simeria - Curtici - Frontieră,
tronsonul cuprins între km 614 km 470 (Simeria), pe teritoriile

județelor Arad și județul
Hunedoara. Investiția face parte
din proiectul de modernizare a
rutei nordice a Coridorului IV
Paneuropean (Constanța București - Brașov - Alba Iulia Curtici) de pe teritoriul românesc,
care poate fi considerată Axa
principală de transport feroviar
dintre țările Vest europene și
Marea Neagră (portul Constanța).
„Realizarea lucrărilor aferente
acestui obiectiv are, pe lângă
importanța macroeconomică, și
un impact benefic asupra calității
mediului, prin dezvoltarea
transportului feroviar. Autorizarea
executării lucrărilor de construcții
s-a făcut conform Legii nr.
50/1991, cu actualizările și
modificările ulterioare”, precizează
Ministerul Transporturilor.

TAP PORTUGAL A
REVENIT ÎN ROMÂNIA

Tap Portugal a revenit, din iulie, în
România, cu zboruri directe pe
ruta Lisabona - București și
estimează că va transporta, până
la finalul anului, 70.000 de
pasageri. O dată cu relansarea
rutei, turiștii români vor beneficia
de legături foarte bune cu zone
turistice unde, până acum,
ajungeau foarte greu. În prezent,
aproape 3.500 de turiști români
ajung, în fiecare lună, în
Portugalia. Sunt șase zboruri pe
săptămână spre Lisabona.
Aeronavele Airbus, de tip A319 și
A320, pleacă de pe Aeroportul
Internațional „Henri Coandă” în
zilele de luni, miercuri, joi,
sâmbătă și duminică, la ora 7:00.
În zilele de vineri, zborurile
București - Lisabona au loc la ora
17:30. Compania preconizează că
zborurile vor deveni zilnice, din
vara anului 2018.
Turiștii români pot beneficia și
de legături foarte bune spre
Madeira, Azore și Gran Canaria.
Via Lisabona, TAP Portugal
acoperă rute și spre 11 destinații
din Spania, precum Asturias,
Sevilla, Bilbao, La Coruna și Vigo
și, bineînțeles, către toate
destinațiile importante
portugheze, precum Porto, Faro,
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CURSĂ CĂTRE TEL
AVIV, DIN 30
OCTOMBRIE

Compania Wizz Air va opera, din
30 octombrie, o cursă regulată, de
la Aeroportul Internațional „Traian
Vuia” Timișoara, spre Tel Aviv și
retur, de două ori pe săptămână,
în zilele de luni și vineri. Astfel,
Timișoara va avea, în luna
octombrie, curse aeriene directe
(confirmate până la această dată)
spre 23 de destinații, iar Tel Aviv
va fi prima destinație operată cu o
cursă aeriană regulată în afara
Europei, accesibilă direct de la
Timișoara.

ZBOR ZILNIC, DE LA
TIMIȘOARA, LA
FRANKFURT-AM-MAIN

Începând cu data de 29
octombrie, compania aeriană
Lufthansa va deschide o cursă
regulată cu frecvența zilnică, pe o
nouă rută: Timișoara – Frankfurtam-Main și retur, operată cu o
aeronavă de tip Embraer 190.
Durata zborului este de
aproximativ 2 ore, iar timpul de
transfer mediu este de încă 2 ore.
Aeroportul Frankfurt-am-Main, cu
peste 60 de milioane de pasageri
înregistrați în anul 2016, este
aeroportul numărul 1 al Germaniei
și principala bază de operare a
companiei Lufthansa, dar și unul
dintre cele mai importante hub-uri

aeroportuare mondiale. Strict
pentru regiunea de captare a
orașului Frankfurt-am-Main,
rămâne de interes și destinația,
operată cu zboruri low-cost, pe
aeroportul Frankfurt-Hahn.

TRAFICUL AERIAN A
CRESCUT CU 63%, LA
TIMIȘOARA

Aeroportul Internațional „Traian
Vuia” Timișoara a fost tranzitat, în
primul semestru, de 764.103
pasageri, cu 63% mai mulți față
de aceeași perioadă a anului
precedent (469.847 pasageri).
Wizz Air a înregistrat o rată de
creștere de 4%, iar compania
aeriană Lufthansa, de 3%.
TAROM a avut o scădere de 23%
a numărului de pasageri
îmbarcați/debarcați, în primul
rând, din cauza renunțării la
zborul cu sosire la Timișoara la
ora 22:30 și decolare a doua zi
dimineața la ora 06:20. Un număr
considerabil de pasageri,
275.757, au ales Ryanair, atât pe
ruta internă cu destinație
București Otopeni, cât și pe cele
internaționale. Alți 27.621
pasageri au optat pentru Blue Air
pentru destinații interne - Iași, Cluj
și Constanța. Ryanair și Blue Air
nu au operat anul trecut pe
aeroportul din Timișoara, astfel că
datele statistice nu pot avea
termeni comparativi. O creștere
însemnată, de 40%, a înregistrat
și numărul de mișcări aeronave, la
8.454. În ceea ce privește situația
economică, în S1 se estimează o
creștere a cifrei de afaceri cu
48%, iar a profitului brut, de patru
ori.

TRENURILE REVIN PE
RUTA ILVA MICĂ –
RODNA VECHE

Începând cu data de 1 august
2017, trenurile CFR Călători revin
pe ruta Ilva Mică – Rodna Veche
și retur, ca urmare a
numeroaselor solicitări și
demersuri din partea cetățenilor și
a autorităților locale. Distanța Ilva

Mică – Rodna Veche și retur va fi
parcursă în aproximativ 45 de
minute de 6 trenuri Regio, tip
Săgeata Albastră, 3 trenuri pe
direcția dus și alte 3 trenuri pe
retur. Garniturile vor opri în gările
din Anieș, Maieru, Cormaia,
Sângeorz Băi și Semnal Ilva Mică,
graficul de circulație fiind realizat
astfel încât intervalele orare să
răspundă nevoii de mobilitate a
localnicilor. Prețul unui abonament
pe ruta Ilva Mică – Rodna Veche
este de 92,40 lei/adult și 46,20
lei/elev.

VÂNZĂRILE TUI
TRAVELCENTER AU
CRESCUT CU 52%,
ÎN S1

ȘTIRI

Funchal, Porto Santo, Ponta
Delgada și Terceira. TAP Portugal
are zboruri proprii către 10 orașe
din Brazilia și destinații în Africa,
precum Capul Verde, Sao Tome &
Principe, Mozambic, Senegal,
Ghana, Togo, Angola și Coasta de
Fildeș. De asemenea, operează
spre ambele aeroporturi
importante din New York (JFK și
Newark), spre Miami, Boston și,
din iunie anul acesta, către
Toronto. În plus, este singura
companie de linie ce oferă 3
destinații din România către
Maroc: Casablanca, Marrakech și
Tanger.

TUI TravelCenter, rețeaua de
agenții de turism a Grupului
Eurolines, a încheiat primul
semestru (S1) al anului 2017 cu o
creștere de 52% a vânzărilor de
produse turistice, comparativ cu
S1 din 2016. De asemenea,
vânzările totale, respectiv cele de
pachete turistice, servicii de
transport rutier și/sau aerian ale
lanțului de agenții TUI
TravelCenter și Eurolines au
depășit 53 milioane de euro în S1
2017, plus 32% față de S1 2016.
„Creșterile TUI TravelCenter din
primul semestru al anului 2017
depășesc cu mult evoluția pieței și
ne confirmă faptul că turiștii
români pun un accent deosebit pe
siguranță și încredere, atunci
când achiziționează servicii
turistice. O parte semnificativă a
vânzărilor se referă la charterele
organizate de NOVA Travel, touroperatorul Grupului Eurolines, în
parteneriat cu reprezentanții TUI
din Turcia, Spania și Grecia”,
declară Dragoș Anastasiu,
președintele Eurolines Group
România. NOVA Travel
organizează, în acest an, curse
charter marca TUI către cele mai
apreciate destinații estivale,
respectiv către insulele grecești
Creta, Rhodos, Corfu, Santorini și
Zakynthos, către Turcia (Antalya)
și Spania (insulele Tenerife,
Mallorca și Gran Canaria). Sunt
programate până la 23 de plecări
pe săptămână, din București, Iași,
Cluj-Napoca și Timișoara. NOVA
Travel a încheiat, recent, o poliță
de asigurare în caz de
insolvență/faliment în valoare de
150.000 USD, triplând, astfel,
benevol suma minimă prevăzută
de lege.
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ACTUALITATE

București - Ilfov,
regiune Smart

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, președintele Consiliului Județean
Ilfov, Marian Petrache, și primarii localităților din Ilfov au semnat
actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de
Transport Metropolitan București (ADITMB) și zona adiacentă.

P

rintre primari, s-a numărat, evident, și cel al orașului Voluntari, Florentin Pandele, soțul
Gabrielei Firea, el rămânând în sală
până la finalul ceremoniei.
Gabriela Firea a punctat că „prin
decizia noastră comună, ne dorim să
punem bazele unui proces profund de
reorganizare și modernizare a sistemului și infrastructurii de transport,
pentru toți cetățenii din București și
cele 40 de localități din Ilfov”.
„Regiunea noastră este cel mai
puternic centru economic din țară, are
un PIB de peste 125% din media UE,
asigură aproximativ 25% din totalul
de locuri de muncă din țară, are o
bună prognoză de creștere economică
și demografică și, zilnic, se desfășoară
peste 6 milioane de călătorii în București și Ilfov, acest număr fiind în creștere, conform previziunilor Planului de
Mobilitate. În acest context, modernizarea și reorganizarea sistemului de
transport pe întreaga zonă București
- Ilfov reprezintă obiective prioritare,
sistemul actual nefiind adecvat pentru
dezvoltarea economică și socială a
capitalei României și a județului Ilfov”,
a adăugat ea.

Extinderea
transportului public
de călători

Gabriela Firea a explicat că înființarea ADITMB „creează cadrul instituțional și legislativ pentru extinderea
transportului public de călători din București spre localitățile din Ilfov și invers,
cât și posibilitatea realizării unui sistem
de transport eficient, integrat, durabil și
sigur”. Ea a anunțat că, din această
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toamnă, va fi introdus tichetul unic pentru călătoria cu mijloacele de transport
în comun ale RATB, metrou, dar și cu
microbuzele care efectuează curse
între localitățile din Ilfov și Capitală.
La rândul său, președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache,
a declarat: „Ca să vă dați seama ce
poate să facă o asemenea asociație
de dezvoltare, mă întorc la Asociația
de Dezvoltare București - Ilfov, cea
care a făcut din ISU București - Ilfov
cel mai dotat serviciu din țară. Am
făcut investiții pe fonduri europene, în
comun, București - Ilfov, de peste 30
de milioane de euro. Atât ne permitea
legislația la acel moment. (...) Am mare
încredere că PMUD, la care s-a lucrat
foarte, foarte mult timp, este cel care
va rezolva problema de mobilitate atât
pentru persoane, cât și pentru mărfuri,
în această regiune”.

Prefecții de
București și Ilfov
acordă tot sprijinul

La evenimentul de semnare, din
20 iulie, au fost prezenți atât prefectul
Capitalei, Adrian Petcu, cât și prefectul
Județului Ilfov, Marius Cristian Ghincea. Adrian Petcu a felicitat-o pe Gabriela Firea că a reușit să finalizeze

acest proiect, să se semneze și să se
consemneze constituirea Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară de
Transport București - Ilfov, „un lucru
solicitat de foarte mult timp atât de
cetățenii din București, cât și de către
cei din județul Ilfov”. „Vreau să vă asigur că, așa cum am făcut-o și până
acum, voi sprijini și voi susține tot ceea
ce ține de instituția prefectului București, pentru realizarea obiectivelor
acestei asociații”, a adăugat el.
La rândul său, prefectul județului
Ilfov, Marius Ghincea, a declarat că
„pasul făcut de noi, astăzi, va fi un
salt uriaș pentru utilizatorii transportului public din regiunea București Ilfov. Nu putem vorbi de dezvoltarea
acestor două unități administrative,
fără să luăm în considerare că ele
sunt interconectate, și nu numai în
transport, ci în toate domeniile”.
„Transportul reprezintă un domeniu
important al activității economice sociale. În sfârșit, s-au pus bazele pentru
un transport de calitate la standarde
europene. Toți edilii și toate unitățile
administrativ-teritoriale au făcut politica
cetățeanului, nu s-a mai făcut politică
de grup, ceea ce este un mare câștig”.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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Din această toamnă, va fi introdus tichetul unic de transport pentru
călătoria cu vehiculele RATB, metrou și microbuzele private de
pasageri din Ilfov, către și dinspre București.

A

nunțul a fost făcut de primarul
general al Capitalei, Gabriela
Firea, la semnarea, împreună
cu președintele Consiliului Județean
(CJ) Ilfov, Marian Petrache, și cei 40
de primari ai localităților din județul
Ilfov, a actului constitutiv al Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară de
Transport Metropolitan București
(ADITMB) și zona adiacentă.
„Împreună cu Metrorex și CFR,
vom implementa, începând din această toamnă, programul tichetului unic
de transport. Acest bilet unic se va
adresa atât companiilor de stat - mă
refer aici la RATB, Metrorex, CFR -,
dar și societăților care au fost create
de unitățile administrativ-teritoriale,
precum și firmelor private. Noutatea
este că un călător din București sau
Ilfov, cu același bilet, poate să urce și
într-un autobuz RATB, poate să meargă și cu metroul, poate să urce și într-un microbuz al unei firme private
licențiate în zona București - Ilfov”, a
precizat Gabriela Firea.
Gabriela Firea a explicat că înființarea ADITMB „creează cadrul instituțional și legislativ pentru extinderea
transportului public de călători din București spre localitățile din Ilfov și
invers, cât și posibilitatea realizării

unui sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur”. Această structură este prevăzută în Planul de mobilitate, aprobat de toate autoritățile
locale, ca o etapă de bază în implementarea proiectelor prevăzute în
plan.

În acest sens,
asociația va avea
atribuții extrem de
importante, printre
care:

- Coordonarea implementării
PMUD-BI 2016-2030 și actualizarea
planului, ori de câte ori este necesar.
- Elaborarea programului integrat
de transport și circulație la nivelul regiunii pentru transportul public de călători și monitorizarea implementării lui.
- Asigurarea integrării tarifare și
introducerea sistemelor moderne de
e-ticketing și management de trafic și
transport.
- Elaborarea de norme, proceduri,
standarde pentru toate tipurile de
transport, ținând cont de practicile
europene și noile tehnologii.
- Încheierea contractelor cu operatorii de transport public de călători

și monitorizarea realizării acestor contracte și a indicatorilor de performanță.
- Asigurarea dispecerizării și monitorizării transportului.
- Efectuarea plăților compensatorii
către operatori și urmărirea eficientizării cheltuielilor publice.
- Urmărirea implementării proiectelor de investiții.
- Coordonarea înființării unui centru de instruire, formare și dezvoltare
profesională pentru lucrătorii din
domeniu.

ACTUALITATE

Tichet unic pentru
RATB, metrou și
microbuzele din Ilfov

„Ne dorim ca, împreună, prin decizia noastră de astăzi, să creăm cadrul
pentru un transport modern, la standarde europene, pentru toți cetățenii.
București - Ilfov trebuie să devină o
regiune Smart, nu numai prin oamenii
ei, dar și prin calitatea sistemului de
transport”, a spus Gabriela Firea.
De asemenea, primarul general a
explicat că Primăria Capitalei aplică
deja, ca și localitățile din județul Ilfov,
prevederile din PMUD. „Am început,
deja, achiziționarea, în contextul dezvoltării transportului în comun, a 400
de autobuze noi, Euro 6, și a 100 de
autobuze electrice, ceea ce considerăm că va ridica nivelul și calitatea
transportului public în comun din regiunea București – Ilfov”.
„Avem, împreună, o mare responsabilitate, este vorba despre aproape
3 milioane de cetățeni ai României, care
locuiesc în regiunea București - Ilfov, iar
în PMUD sunt înregistrate aproape 6
milioane de călătorii efectuate zilnic,
deci, iată, încă o dată, greutatea și
importanța documentelor semnate
astăzi”, a adăugat Gabriela Firea.
La rândul său, președintele CJ
Ilfov, Marian Petrache, a declarat:
„Sunt convins că, prin crearea acestei
asocieri, vom dezvolta un serviciu public pentru cetățeni, astfel încât distanțele care ni se par mari astăzi să
devină și mici, și confortabile în transportul public”.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

august 2017 ..................................................................................................................................................
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Noutățile MAN
Noul MAN Lion's Coach, un nou model Neoplan Tourliner, noua
generație MAN Lion’s City – constructorul german atacă toate
segmentele de piață, cu o nouă generație de autovehicule, mai
eficiente, mai sigure și cu un design impresionant.

T

oate informațiile au fost prezentate cu ocazia unui eveniment desfășurat, în luna iulie,
în Polonia.

MAN Lion's Coach –
eleganță și eficiență

Având programată lansarea oficială la Kortrijk, în cadrul expoziției
Busworld 2017, noul autocar promite
noi standarde pentru fiabilitate și eficiență, iar la capitolul design... imaginile sunt grăitoare.
Noile standarde privind siguranța
la răsturnare, ECE R66.02, au reprezentat un bun prilej pentru „modernizarea” MAN Lion's Coach, care a
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primit o caroserie mai rigidă, noi motorizări și un nou concept pentru
design.
Pentru creșterea eficienței, a fost
realizată o nouă strategie pentru
schimbarea treptelor de viteză, totodată fiind utilizate mai multe sisteme
de asistență și îmbunătățiri la capitolul
mentenanță. De asemenea, aerodinamicitatea autovehiculului a fost îmbunătățită cu 20%, iar farurile pot fi în
totalitate LED.
Este remarcabil noul „limbaj” MAN
în materie de design - brand-ul este,
în continuare, recunoscut cu ușurință,
însă imaginea generală este una
modernă, atractivă, potrivită cu tehnologiile moderne care echipează, as-

tăzi, autocarul. S-a încercat o demarcare clară a zonelor funcționale, postul
de conducere, zona pasagerilor, compartimentul bagajelor și motor. Această abordare aduce beneficii și în ceea
ce privește mentenanța, eventualele
elemente lovite putând fi înlocuite ușor
și cu costuri reduse.
Noi materiale și procese de producție fac autovehiculul mai ușor și
mai robust.
Autocarul poate fi comandat cu
două și trei punți, fiind disponibil în
trei variante de lungime: 12.101 mm,
13.361 mm și 13,901 mm.
La finalul acestui an, va fi disponibilă și o variantă de 13 m lungime
(13.091 mm) cu două punți. Acest
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MAN Truck & Bus dezvoltă un nou serviciu de consultanță pentru flote și
soluții de transport, ce utilizează sisteme de propulsie alternative.
Constructorul german va crea o echipă de consultanți specializați în
sistemele alternative de propulsie, pentru autocare și camioane, cu scopul de
a oferi sfaturi individualizate pentru companiile de transport și operatorii de
flote. De asemenea, companiile vor primi suport în ceea ce privește
configurarea vehiculelor, modul de operare și infrastructura necesară, alături
de service și mentenanță.

Printre sistemele de asistență care
echipează autocarul amintim: Idle
Speed Driving pentru mers la viteze
mici, MAN EfficientCruise (recunoașterea topografiei drumului), Adaptive
Cruise Control, Lane Guard System
și MAN Attention Guard.
Prize USB sunt disponibile
pentru toți pasagerii.

Neoplan Tourliner –
utilitate și confort

Tourliner își continuă drumul de
succes, lansând noi modele și sisteme
care echipează autocarul.
Un nou model, de 13 m lungime,
pe două axe, va completa familia Tourliner, care, astfel, cuprinde patru
variante de lungime. Totodată, farurile
LED intră în echiparea de serie.

LANSARE

Consultanță pentru carburanți alternativi

În cadrul evenimentului desfășurat
în Polonia, în luna iulie, a fost organizată o ședință consistentă de drivetest cu Neoplan Tourliner, iar autocarul
și-a dovedit calitățile pe toate tipurile
de drum – autostradă, drum național,
localități... Acest autovehicul reprezintă
imaginea utilității, în viziunea constructorului german. Autovehiculul poate fi
utilizat, fără probleme, atât în transportul regional, pe distanțe mai scurte,
cât și în transportul turistic, pe distanțe
lungi. Confortul oferit pasagerilor, dotările autocarului, precum și accesibilitatea foarte bună în interior asigură
rețeta pentru acest autocar multifuncțional.
Noul model de 13 m, ce va fi lansat
oficial cu ocazia Kortrijk 2017, oferă
o capacitate de până la 59 de pasageri
și 14,3 mc cală pentru bagaje.
Podeaua dreaptă a autocarului
oferă numeroase posibilități pentru

model oferă șase scaune suplimentare față de cel de 12 m.
Excluzând toaleta, MAN Lion's
Coach oferă, în funcție de model, o
capacitate maximă de 53, 57, 59 sau
63 de pasageri, iar cala de bagaje are
un volum cuprins între 11,7 și 14,3
mc.
Noua generație de motoare EURO
6 asigură un plus de putere și cuplu
(creștere cu 20 CP și 200 Nm), iar
retarder-ul este mai eficient. De asemenea, frâna de motor a devenit mai
puternică.
Cutia de viteze MAN TipMatic,
standard pe modele cu motoare de
460 CP și mai mari, este optimizată
pentru motoarele D26.
august 2017 ..................................................................................................................................................
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configurarea autocarului, în funcție de
operațiunile la care va fi utilizat.
Postul de conducere este comod,
iar comenzile sunt poziționate clar și
la îndemână. Spațiile de depozitare
sunt, de asemenea, un element important pentru confortul șoferului.
Designul exterior, pe lângă calitățile estetice, oferă și o importantă îmbunătățire a aerodinamicității, cu 20%
(noile oglinzi laterale joacă un rol important).
Motoarele cu performanțe îmbunătățite asigură, de asemenea, o reducere a consumului cu până la 10%.
Noua generație de MAN EfficientCruise intră, de asemenea, în
echiparea Tourliner.
La capitolul siguranță, autocarul
este dotat cu numeroase sisteme, la
fel ca toate autovehiculele Neoplan:
MAN AttentionGuard, asistență la
frânarea de urgență (EBA), Adaptive
Cruise Control (ACC), monitorizarea
presiunii în pneuri (TPM).
Sistemul MAN AttentionGuard
recunoaște momentele în care
capacitatea de concentrare a
șoferului scade și lansează un
avertisment, dacă este
necesar. Sistemul analizează
numeroase date, inclusiv cele
primite de la sistemul Lane
Guard Assistance (LGS).

Fabrica MAN din Starachowice,
Polonia, produce aproximativ
1.500 de autobuze pe an.
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MAN își propune să demareze producția de serie a autobuzului
electric alimentat cu baterii, începând cu anul 2019. Anul viitor,
va fi prezentată o flotă demo de autobuze electrice.

Noua generație MAN
Lion’s City

MAN anunță o nouă eră pentru
autobuzele urbane Lion’s City. Această
nouă generație de autobuze a fost
proiectată de la zero și s-a concentrat
pe eficiență, confort și ergonomie, iar
lansarea oficială este programată în
primăvara anului viitor. Cu ocazia
evenimentului din Polonia, jurnaliștii
prezenți au avut acces la primele
informații legate de noul autobuz.
Farurile LED sunt unul dintre elementele care atrag atenția la exterior.
La interior, autovehiculul este elegant

și spațios. Geamurile mari contribuie
la confortul pasagerilor. Postul de conducere a fost complet redesenat, pentru o utilizare cât mai precisă și sigură.
Scaunul șoferului a fost ridicat, pentru
a îmbunătăți poziția acestuia în relație
cu pasagerii care urcă la bord. MAN
Lion’s City va începe să fie utilizat în
luna septembrie, o dată cu primele
teste practice, care au loc în mai multe
orașe europene. Lansarea oficială va
avea loc în martie 2018.

Radu BORCESCU,
Varșovia, Polonia

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Primăria Municipiului București (PMB) a preluat, în sediul său,
Centrul de Management al Traficului, pe care l-a dotat cu
tehnologie de ultimă generație.

A

u fost executate legături noi
de fibră optică între noul centru, data center și nodurile de
legătură din trafic, iar echipamentele
de procesare și stocare a datelor, precum și aplicațiile care gestionează traficul, au fost mutate și instalate în Centrul de management integrat pentru
situații de urgență. Primarul general,
Gabriela Firea, a arătat că mentenanța
va fi asigurată tot de către angajații
Primăriei.
„Este prima etapă din strategia de
dezvoltare a Planului de Mobilitate Urbană a Bucureștiului pe zona de trafic.
Centrul are comandă unică, integrată,
pentru sistemul de management al
transportul public, sistemul de control
al traficului urban și sistemul de supraveghere video. Este un prim pas către
transformarea Bucureștiului într-un
smart city și ne dorim ca acesta să fie
continuat, astfel încât, în următorii ani,
să putem spune că orașul nostru este
cu adevărat smart. În acest moment,
avem un sistem care este adaptat noilor
descoperiri în ceea ce privește sistemele hardware și software”, a precizat
Firea, la inaugurarea noului centru.
Deocamdată, sunt centralizate aici
informații din 215 intersecții semaforizate, din totalul de 450 existente,
însă primarul general promite că, până
la sfârșitul anului, vor mai fi racordate

la acest sistem inteligent 60 de intersecții, iar, până la mijlocul anului viitor,
restul.

Dotări de
260.000 de euro

În cadrul Centrului, activează reprezentanți ai Brigăzii Rutiere, ai Poliției Locale și ai Administrației Străzilor. Sistemul a presupus o investiție
de 260.000 de euro, pe care Gabriela
Firea a apreciat-o ca fiind „mică, în
comparație cu efectele foarte mari pe
care le va avea, în ceea ce privește
managementul traficului”.

Gabriela Firea,
Primar General:

„Practic, în această încăpere, cu
ajutorul ecranelor, avem comandă
unică pentru următoarele informații:
transportul public, transportul urban
și supravegherea video. Avem 280
de camere video amplasate în
Capitală, atât în zona intersecțiilor,
cât și în principalele puncte
strategice.
În momentul în care, într-o
intersecție, apar blocaje, la nivelul
centrului se ia imediat decizia, se
transmite Poliției Rutiere, iar cel mai apropiat echipaj ajunge la fața locului.
Există și posibilitatea ca, împreună cu Brigada Rutieră, să se decidă asupra
semafoarelor. Nu poți interveni neapărat să faci culoarea verde, dar poți interveni
asupra timpilor care se corelează, mai departe, cu acele intersecții care duc către
nodul final. Centrul va funcționa șapte zile din șapte, 24 de ore din 24”.

FOCUS

Centrul de Management
al Traficului s-a mutat
la PMB

Potrivit estimărilor făcute de specialiști, traficul ar putea fi fluidizat cu
20-30%, prin activitatea noului centru
de management. Adevăratul test va
avea loc, însă, la toamnă, când se va
intensifica traficul, o dată cu încheierea
concediilor și începerea școlii. Primarul general a precizat că, de la începutul anului, au apărut aproape 50.000
de mașini noi în Capitală.

Contractul cu UTI,
reziliat

Contractul cu firma UTI, care gestiona, inițial, Sistemul de Management
al Traficului, a fost reziliat de Municipalitate.
„Atunci când am preluat mandatul
de Primar General, aproximativ 100 de
intersecții din cele semaforizate erau
integrate într-un sistem de management al traficului, care era depășit, ca
uzură morală și fizică, și nu putea să
facă față sub nicio formă cerințelor.
Am realizat de la zero contractul, iar,
pe investiţia Primăriei Capitalei, prin
Administraţia Străzilor, vorbim acum
despre un centru de management al
traficului gestionat de angajaţii noştri,
iar informaţia merge direct la cei care
fluidizează traficul”, a precizat Gabriela
Firea.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

august 2017 ..................................................................................................................................................
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Muzeul de Istorie
Națională și Arheologie
Constanța (I)

Cred că fiecare dintre noi a fost, cel puțin o dată în viață, în
concediu pe litoralul românesc, chiar dacă mulți îl hulesc și îl
consideră mult prea scump pentru serviciile oferite. Nu o să
comentăm, de această dată, aceste aspecte, ci o să ne întoarcem
privirea către unul dintre cele mai frumoase și mai bogate muzee
de istorie din țară, și anume cel din Constanța. Care, fără îndoială,
merită vizitat și, chiar, studiat, atunci când vacanța sau o deplasare
ocazională te aduce în zonă și îți lasă ceva timp la dispoziție.

C

onform celor consemnate pe
web-site-ul propriu, Muzeul
de istorie națională și arheologie Constanța are o istorie de peste
o sută de ani. „După 1877, lucrările
de extindere ale orașului Constanța
au dus la descoperirea unor însemnate vestigii ceramice, statuare, epigrafice, numismatice etc., toate atestând locul anticului Tomis în istoria
veche a țării. Constatarea că multe
piese antice intrau în colecții particulare și alcătuiau material de speculă,
a trezit îngrijorarea edililor în viziunea
cărora s-a născut ideea unui Muzeu
de arheologie. În anul 1878, Remus
Opreanu – primul prefect al administrației românești în Dobrogea – propunea Academiei Române ca materialele
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arheologice adunate la Prefectură,
prin grija sa și strădania inspectorului
școlar Ion Bănescu, să formeze un
muzeu. Propunerea s-a materializat”,
relatează site-ul MINAC.
Inițial, muzeul a funcționat chiar
în sediul Prefecturii, dar incendiul din
1882, care a distrus clădirea, a dus și
la dezorganizarea acestuia.
Între 1881 și 1908, Grigore Tocilescu a strâns și publicat peste 600
de inscripții. Toate monumentele găsite de el au fost duse la București. În
ședințele Academiei Române tot mai
multe voci cereau aducerea tuturor
monumentelor din Constanța la București. În opoziție cu Bucureștiul apar
eforturile Prefecturii Constanța de a
consolida poziția muzeului local,

printr-un act acceptat de către Minister. Astfel, prefectul F. Scheletti emite
Decizia nr. 13 / 26 sept. 1889 de înființare la Constanța a unui muzeu într-un
local pe care-l va da Prefectura. Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice
trimite o copie a acestei Decizii, cu
Adresa nr. 11054 / 29 sept. 1889, către
directorul Muzeului Național de Antichități (Gr. Tocilescu) pentru a aviza
favorabil, dar acesta refuză.
Anii trec și piesele muzeului organizat de R. Opreanu și I. Bănescu,
salvate din incendiul din 1882, continuă să fie adăpostite în diverse locuri.
„Anul 1906 se anunță favorabil
pentru muzeu. G. Gr. Cantacuzino autorizează să se formeze la Constanța
un Comitet care să se ocupe de reor-
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De la Cazino,
la berărie

ganizarea Muzeului. Și, iar, nu s-a
întâmplat nimic.
Între 1910 – 1911 toate antichitățile
din Constanța se aflau depozitate la
gimnaziul «Mircea cel Bătrân», fără
nici o organizare cu caracter
administrativ și științific. (...)
În 1911 Vasile Pârvan, venit la conducerea Muzeului Național de Antichități, înaintează un raport Ministerului Cultelor și Instrucțiunii Publice în
care pune din nou problema înființării
unui muzeu la Constanța. Ordinul Ministerului, seria B, nr. 73245 / 27 oct.
1911, este favorabil. Astfel, Raportul
lui Vasile Pârvan și Ordinul Ministerului
sunt considerate – de la această dată
– actele de înființare ale Muzeului de
Antichități din Constanța. (...)

„Creșterea permanentă a colecțiilor
prin donații, achiziții, săpături de salvare
sau cercetări organizate – la Histria,
Capidava, Adamclisi, Constanța – a
ridicat problema insuficienței spațiului.
De exemplu, în 1937, secția de arheologie avea înregistrate 272 piese; iată
de ce, o primă soluție era transferarea
muzeului în berăria din fața Cazinoului
(actualul sediu al Acvariului). În noul
sediu muzeul avea program de vizitare
(9 – 12; 16 – 18 pe timpul verii), iar taxa
de intrare era de 5 lei. Prof. Ioan Micu
raporta, la finele anului 1938, un număr
de 5000 vizitatori.
În timpul celui de-al doilea război
mondial muzeul și-a încetat temporar
activitatea. După 1945, s-a acordat o
atenție deosebită conservării pieselor
și punerii în valoare a tezaurului arheologic al Constanței, oraș considerat – pe drept cuvânt – el însuși un
muzeu în aer liber.
Între 1948 și 1951, în cadrul lucrărilor de reparații de la Cazinou, s-au
făcut reparații și la anexa sa unde era
adăpostit muzeul. Acțiunea de reorganizare a impus sarcini multiple și
dificile restrânsului colectiv al muzeului: prof. Gh. Iordănescu – director;
prof. Carol Blum – secretar și un gardian.
De la finele anului 1951, când prof.
Nubar Hamparțumian a fost numit director, se constată o activitate mai
alertă prin măsurile luate: restaurarea
pieselor, recuperarea valorilor arheologice care se aflau la Muzeul Național
de Antichități din București, deplasări
pe teren pentru colectarea de noi
obiecte, clasificarea arheologică și redactarea unui catalog-inventar al cărților și revistelor aflate în biblioteca
muzeului. Complexitatea activităților
necesita lărgirea colectivului; în consecință au fost angajați un muzeograf
și un restaurator.
Din 1956, începe o nouă etapă în
viața muzeului. În vederea creșterii

rețelei de muzee la Constanța, Comitetul Executiv al Consiliului Popular
Regional a acceptat colaborarea cu
Vasile Canarache, cercetător principal
la Institutul de Arheologie al Academiei
București; acesta și-a asumat obligația
reorganizării muzeului din Constanța
în calitate de coordonator științific și
tehno-muzeografic. Planurile concepute la finele lui 1956 și la începutul
anului următor prevedeau mai multe
instituții de gen: Muzeul de arheologie,
căruia trebuia să i se afecteze localul
vechii facultății de piscicultură; Acvariul
– instalat în anexa Cazinoului; extinderea muzeelor din Mangalia, Adamclisi și Histria. Accelerarea ritmului
reamenajării construcției era impusă
de un eveniment cultural internațional:
bimilenarul nașterii marelui poet exilat
la Tomis – Publius Ovidius Naso.”

INEDIT

Abia în 1928, cu prilejul semicentenarului Independenței, prof. C. Brătescu a organizat o expoziție cu caracter arheologic și etnologic în pavilionul
din fața Cazinoului din Constanța.
După terminarea festivităților jubiliare,
prin insistențele organizatorului expoziției, s-a organizat muzeul în aripa
stângă a Primăriei – prefigurând,
parcă, mutarea sa definitivă aici la
jubileul centenarului.
Deși amenajat în 1928, muzeul își
va deschide porțile abia în 1930, iar
din vara anului 1935, când a început
clasificarea pe epoci istorice, a devenit
o instituție organizată pe criterii științifice.”

De la expoziții locale,
la muzeu național

După ce a funcționat în mai multe
sedii și a trecut prin două războaie
mondiale, în sfârșit „...pe 22 septembrie 1957 s-a inaugurat, parțial, muzeul în noul său sediu. După terminarea
festivităților, lucrările de organizare au
fost reluate, astfel că la finele anului
obiectivul a fost atins: Muzeul de Arheologie Constanța exista cu o expoziție de bază, laborator de restaurare,
bibliotecă de specialitate, mobilier modern”, consemnează același site
MINAC. „Prilejul pentru o altă etapă
a vieții muzeului l-a oferit sărbătoarea
Centenarului Independenței. Pentru
noua tematică, care avea să conducă
și la schimbarea numelui instituției,
s-a oferit toată clădirea Primăriei – ea
însăși monument istoric. Pe 25
decembrie 1977 s-a inaugurat Muzeul
de Istorie Națională și Arheologie
Constanța. Atributul de național acordat unei instituții provinciale este
expresia pe deplin justificată de poziția
științifică și de propagandă a instituției.
Spațiul expozițional ocupă trei nivele:
parter, etajul I și etajul II. La parter
sunt amenajate două săli de Tezaur;
etajul I cuprinde, cronologic, istoria
veche și medievală a Dobrogei; la
etajul II continuă istoria modernă și,
de asemenea, sunt amenajate câteva
expoziții tematice.”
Cu speranța că v-am trezit
curiozitatea, în numărul următor, vom
face cunoștință cu adevăratele comori
pe care acest muzeu, cu o istorie atât
de zbuciumată și fascinantă, le ascunde. (Va urma)

Sursa: www.minac.ro
Adaptare și foto:
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Istoria Lunii în Istoria Lumii

CALENDAR

15 august – 14 septembrie
15 august

Declanșarea celui de-al patrulea
război civil în Franța (1572-1573).
K 1912: Alaska devine teritoriu al
Statelor Unite.
K 1991: Ucraina își declară
independența față de Uniunea
Sovietică.

17 august

K 1875: Marinarul englez
Matthew Webb a devenit primul
om care a traversat Canalul
Mânecii, înot, de la Dover la
Calais în 21 ¾ ore.
K 1929: Experimentarea cabinei
catapultabile de avion construită
în premieră de românul Anastasie
Dragomir. Evenimentul a avut loc
pe aeroportul Orly, Paris.
K 2012: Moare primul astronaut
care a ajuns pe Lună, Neil
Armstrong.

K Adormirea Maicii Domnului.
K Ziua Marinei Române.
K 1914: Este inaugurat Canalul
Panama. O ceremonie oficială de
deschidere este omisă din cauza
izbucnirii primului război mondial
în Europa.
K 1977: Spărgătorul de gheață
sovietic „Arktica” devine prima
navă de suprafață care atinge
Polul Nord.

25 august

18 august

K 1949: România: S-a adoptat
Hotărârea Consiliului de Miniștri
nr. 903 privind declararea zilei de
23 august ca sărbătoare
națională. Hotărârea va fi
abrogată în 1990, când se va
proclama ziua de 1 decembrie
drept sărbătoare națională.

19 august

K 1960: URSS lansează Sputnik
5 cu cățeii Belka și Strelka, 40 de
șoareci, 2 șobolani și o varietate
de plante la bord. A doua zi, la
întoarcerea pe Pământ, toate
animalele erau sănătoase.

21 august

K 1955: La ora 20:00, începe
prima emisiune experimentală de
televiziune în România.
K 1965: Este proclamată
Republica Socialistă România în
urma adoptării unei noi constituții.

4 septembrie

K 1929: Călătoria de 35 de zile
prin lume a dirijabilului german LZ
127 Graf Zeppelin se încheie, la
Friedrichshafen. Aproximativ
40.000 de oameni vor asista la
revenirea lui.

23 august

24 august
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6 septembrie

K 1863: A intrat în funcțiune, la
Londra, primul metrou din lume,
de-a lungul sectorului Victoria
Street, cu o lungime de 6,3 km;
tracțiunea era realizată cu o
mașină cu aburi.

8 septembrie

K 1975: Ia ființă compania de
transport aerian LAR (Liniile
Aeriene Române).
K 1994: Are loc, la Berlin,
ceremonia plecării trupelor aliate
(americane, britanice și franceze)
prezente în Berlinul de Vest după
anul 1945. Ceremonia a avut loc
în prezența președintelui Franței,
François Mitterrand, a premierului
britanic, John Major, a
secretarului de stat american,
Warren Christopher și a
cancelarului german, Helmut
Kohl.
K 1994: Un Boeing 737 cu 132
de oameni la bord, s-a prăbușit în
apropiere de aeroportul
internațional Pittsburgh; n-au fost
supraviețuitori.
K 2009: La 74 de ani de
la primele autoturisme
Ford produse în România
(București, Floreasca), noua
uzină de la Craiova a început
producția de serie cu o
autoutilitară de clasă medie,
Ford Connect.

9 septembrie

K Fosta Zi Națională a României.
K 1991: Tim Berners-Lee
cunoscut și ca TimBL deschide
World Wide Web pentru noi
utilizatori. Începuturile internetului.
K Ziua Națională a Ucrainei.
K 1572: Noaptea Sfântului
Bartolomeu: masacrarea
hughenoților la Paris .

recunoaște independența celor
trei state baltice: Estonia, Letonia
şi Lituania.
K 1998: La Menlo Park,
California, SUA, Larry Page
şi Serghei Brin au înființat
compania Google cu scopul de a
promova motorul de căutare pe
care l-au dezvoltat ca proiect de
cercetare la Universitatea
Stanford.
K 2000: Locomotiva „Săgeata
albastră” a ieşit pe poarta fabricii
de la Zhuzhou (R.P. Chineză).

K 1991: Preşedintele Uniunii
Sovietice, Mihail Gorbaciov,

K 1989: Între 9 septembrie și 17
noiembrie, s-a desfășurat primul
și cel mai rapid înconjur al lumii
cu automobilul. A fost efectuat de
Mohammed Salahuddin
Choudhury și de soția sa Neena,
din India, în 69 de zile, 19 ore și
15 minute, având ca punct de
plecare și sosire orașul Delhi,
India.
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