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entru Hans, a fost cea mai dificilă decizie din viața lui – era
cel mai mare producător de bere din regiune și marfa lui era apreciată în toate barurile, restaurantele și
pub-urile pe o rază care creștea an de
an... încet, dar sigur.
Concurenții direcți erau mult în urmă... și, atunci, s-a întâmplat! Știa că
unul dintre concurenți începuse să
vândă berea la sticlă, dar credea că
acest lucru este doar o mișcare de a
atrage atenția asupra lui. Mai ales că
producția la fabrica lui Hans era stabilă,
chiar într-o ușoară creștere. Însă, atunci când concurentul a început construcția la o nouă mare hală de producție, Hans a știut, sau, mai bine zis,
a simțit că afacerea lui este în pericol,
chiar dacă cifrele spuneau altceva.
Berea produsă la fabrica lui Hans
era întruchiparea excelenței – fiecare
amănunt fusese dus la perfecțiune și
înșiruirea de elemente și etape realizate cu precizie își găsea finalitatea
într-un butoi – pentru că așa trebuie,
pentru că așa se întâmpla de trei generații în familia lui Hans!
Iar acum? Berea la sticlă însemna
riscuri majore, și nu numai în legătură
cu gustul ei – trebuiau încheiate noi
colaborări pe domenii necunoscute
pentru Hans, cum erau producătorii
de sticlă și proprietarii de magazine.
După 20 de ani de la acel moment,
Hans îl privea ca pe cel mai important
episod din viața lui și din întreaga istorie
a afacerii. Avea deja patru fabrici, afacerea căpătase dimensiuni internaționale, iar planurile arătau că dezvoltarea
va continua într-un ritm și mai accelerat.
Oare ce a dus la un asemenea succes?
Care au fost cei mai importanți pași?
A contat foarte mult înființarea postului de director de marketing, care, foarte repede, a devenit un departament cu
mulți angajați. Cine se gândea că berea
poate fi comercializată sub mai multe
brand-uri? Înainte, tot ce conta era
numele fabricii care o producea. Hans
se gândea (cu un ușor regret) la vremurile ciudate pe care le trăia - din punct
de vedere al afacerii, departamentul de
marketing părea cel puțin la fel de
important ca producția berii în sine.
De asemenea, au contat mult noile
relații dezvoltate – cu magazinele, producătorii de sticlă și cei de etichete...
Hans se gândea că, înainte de aceste
noi direcții, afacerea părea să se dezvolte, însă, de fapt, intrase într-o perioadă de plafonare. A încheiat multe
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Berea doar
la butoi

parteneriate, chiar dacă intra într-o
lume nouă și necunoscută pentru el.
A respectat principiile care au urmărit
afacerea de-a lungul generațiilor – să
ai încredere, în primul rând, în oamenii
cu care lucrezi și apoi în contractele
semnate.
De atunci Hans nu s-a mai temut
pentru afacere, dar nici nu a refuzat
vreodată lucrurile noi.
Bună sau rea, orice inovație era
testată și Hans știa că, astfel, va fi
întotdeauna cu un pas înaintea concurenței. Discutăm despre o poveste
veche, care are peste 100 de ani.
Astăzi, dacă luăm doar România
de exemplu, berea la draft reprezintă
sub 4% din vânzările de bere.
În ultima vreme, în transporturi, atât
la cel de mărfuri, cât și la cel pentru călători, apar noi servicii inovatoare. Aparent, discutăm de o recalibrare a ofertei, pentru a fi mai aproape de nevoile
concrete ale clienților – ceva tehnologie
de ultimă generație, câteva tehnici de
marketing și comunicare, construirea
de brand, definirea unui concept de premium...
Nimic special, sunt lucruri la care
are acces oricine.
Oricum, în transporturi s-a văzut
tot ce era de văzut! Sau, poate...
Cine ar putea crede că mai pot
apărea inovații într-un domeniu ca producția de bere, o activitatea atestată
prima dată cu peste 6.000 de ani în
urmă? Și totuși, se întâmplă și astăzi.
Nu există momente prestabilite
istoric pentru dezvoltare, inovare, sau
consolidare. Fiecare om își construiește propriul destin, în viață și în afaceri, conectat la cursul firesc al pieței,
sau oferind surprize neașteptate.
Radu BORCESCU

Împreună mișcăm lucrurile!

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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CUGETARE

„Imediat ce jocul se termină,
regele şi pionul ajung înapoi
în aceiaşi cutie.”
(Proverb Italian)

ȘTIRI

ÎNCHIDEREA PARCĂRILOR DIN CALAIS
CREȘTE RISCURILE
Asociația Transportatorilor de
Marfă din Marea Britanie (FTA),
care reprezintă jumătate din
flota rutieră a acestei țări, trage
un semnal de alarmă în ceea
ce privește închiderea a patru
spații de odihnă de pe A16 și
A26, în apropierea portului
Calais, Franța. Aceasta
urmează avertismentului
Uniunii Internaționale a
Transportului Rutier (IRU),
cum că închiderea zonelor de
parcare nu va contracara criza
migranților, ci din contră.
FTA a solicitat autorităților
franceze să asigure spații de
parcare securizate pentru
camioane, pentru transportul
trans-european în interiorul și
în jurul orașului Calais.
James Hookham, Deputy
Chief Executive al FTA, citat de
către Vigilant, buletinul
informativ al TAPA EMEA, a
declarat: „Legal, șoferii nu au
de ales decât să se oprească,
atunci când trebuie să ia

CEL.RO, PE PIAȚA RCA

CEL.ro, magazinul online gestionat
de compania Corsar Online, pune
la dispoziția clienților posibilitatea
de a cumpăra polițe de asigurare
RCA. Magazinul online integrează
o platformă de calcul și emitere a
asigurărilor RCA, care compară în
timp real ofertele tuturor
companiilor de asigurări. Clienții
site-ului CEL.ro pot vedea,
compara și selecta dintr-o interfață
simplă ofertele puse la dispoziție de
asigurători, iar achiziția unei polițe
RCA se face printr-o comandă
online. Asigurarea este trimisă, în
format electronic, pe adresa de
email a clientului și, ulterior, este
livrată gratuit, în termen de 24 de
ore, prin firmele de curierat cu care
colaborează retailer-ul. Magazinul
online și-a propus să vândă 600
RCA în primele luni, iar în
următoarele 6 să ajungă la 5.000
de polițe încheiate. Piaţa RCA era
estimată, în anul 2016, la
aproximativ 1 miliard de euro și are
cea mai mare pondere în piața
asigurărilor din România. Polițele
de tip RCA constituie mai mult de

pauză, și este vital să poată
parca în zone securizate, în
care camioanele lor să fie în
siguranță. Închiderea acestor
spații de odihnă înseamnă că
șoferii vor fi forțați să
găsească puncte de oprire
alternative nesecurizate, fapt
care îi va supune riscului ca
migranții să se urce la bordul
vehiculelor, cauzând daune
vehiculelor și încărcăturilor și
conducând la aplicarea unor
amenzi uriașe angajatorilor.
Șoferii ar putea risca, chiar, să
fie atacați de indivizi
disperați”. (Sursa: Vigilant,
buletinul informativ al TAPA
EMEA)

jumătate, aproximativ 54% din
totalul pieței asigurărilor.
În prezent, specialiștii din domeniu
estimează că valoarea vânzărilor
online de asigurări RCA se
situează în jurul a 5%.

DOUĂ SENSURI
GIRATORII PE CENTURA
CAPITALEI

CNAIR va realiza două intersecții
de tip giratoriu pe Centura
București, în zona pasajului
Otopeni. Unul va fi situat la
aproximativ 2.950 m de pasajul
rutier spre Mogoșoaia (km
69+031), iar celălalt, la intersecția
cu strada Drumul Gării (zona

Lukoil), respectiv la km 1+277. În
cazul acestuia din urmă, până la
obținerea tuturor avizelor,
compania a decis, de comun acord
cu Direcția Rutieră, amenajarea lui
în soluție provizorie, pentru
familiarizarea șoferilor cu noua
configurație. De asemenea, pe axa
centurii, între cele două sensuri
giratorii a fost prevăzută
amplasarea unui parapet
prefabricat din beton, tip New
Jersey, care ajută la separarea
fluxurilor de circulație. CNAIR
colaborează cu Direcția Rutieră în
acest proiect privind sistematizarea
accesului din DN 1 în Centura
București, zona pasajului Otopeni.

LICITAȚII PENTRU
CENTURILE BUCUREȘTI
ȘI TIMIȘOARA

CNAIR a lansat licitațiile pentru
modernizarea a 11,5 km din
Centura Capitalei, sector DN 2 (km
12+300) - A2 (km 23+750), ce
constă în extinderea de la două la
patru benzi de circulație, câte două
pe sens, dar și în eliminarea unor
intersecții la nivel, prin realizarea
unor noduri rutiere, a unor pasaje
noi, precum și prin reabilitarea
pasajelor și a podurilor existente pe
aceste sectoare de drum național.
Proiectul va fi finanțat din cadrul
POIM 2014 — 2020, și este
prevăzut în Master Planul General
de Transport (MPGT) aprobat prin
HG 66/2016. De asemenea, a fost
demarată procedura de achiziție
publică pentru Varianta de Ocolire
Timișoara Sud, de 25,7 km de
drum național nou, la standarde
europene. Pe lângă beneficiile
locale, șoseaua are ca principală
atribuție fluidizarea traficului intern
și internațional care intră în țară
prin zona Stamora Moravița, care
se desfășoară pe DN 59, ajunge în
zona Timișoara și se îndreaptă
către centrul țării pe DN 6, sau pe
sectoarele de autostrada Arad –
Timișoara – Lugoj.
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Considerați că șpaga acordată în sectorul privat s-a generalizat?
1. Da. Astăzi nu poți obține un contract bun fără șpagă.
2. Șpaga este des utilizată în piață, însă poți funcționa și fără a apela la acest „instrument”.
3. Nu. Șpaga este folosită, în mediul privat, la un nivel care nu îngrijorează.

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

După expirarea
perioadei de
plafonare, credeți
că tarifele RCA
vor reveni la
nivelul din 2016?

ÎNTREBAREA LUNII

Despre șpagă,
ca fenomen

Spune-ți părerea!

PUBLICITATE

În ultimii ani, subiectul asigurărilor
a devenit unul spinos pentru transportatorii români. Tarifele practicate de către
asigurători au avut un trend ascendent
puternic, ceea ce a determinat un val
de nemulțumire și multiple proteste,
pașnice, dar care au reușit să blocheze
traficul. Pentru a debloca situația, Guvernul a plafonat tarifele timp de 6 luni,
perioadă în care s-a sperat că piața se
va regla. Ce va urma după acest interval
de timp încă nu se știe concret, dar cei
ce au vizitat www.ziuacargo.ro și au
răspuns la întrebarea lunii trecute estimează, într-un procent de 43%, că tarifele vor reveni la valorile practicate înainte de plafonare. Asta din cauză că
lipsesc, în continuare, argumente puternice care să determine companiile de
asigurări să mențină tarifele la un nivel
decent. 30% dintre respondenți sunt de
părere că statul va interveni iar, impunând o nouă perioadă de plafonare. Nu
la distanță mare, cu un procentaj de
27%, îi regăsim pe optimiști, cei ce consideră că societățile de asigurări nu vor
reveni la nivelul ce a stârnit protestele
din 2016. Om trăi și om vedea...

aprilie 2017 ..................................................................................................................................................
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SISTEM INTEGRAT VOLVO PENTRU SERVICII
ȘI INFOTAINMENT
Combinând facilitățile audio și
de divertisment din cabină cu
sistemele de navigație și de
management al flotei, Volvo
Trucks a creat un sistem
complet integrat, simplu de
utilizat, care poate fi controlat
prin ecranul tactil, prin
comandă vocală sau cu
ajutorul butoanelor de pe
volan.
Cu noul sistem, gestionarea
sarcinilor de lucru se
realizează mai ușor și mai
eficient. Sistemul de navigație
al autocamionului acceptă o
serie de modalități de obținere
a indicațiilor de orientare,
inclusiv prin introducerea
adreselor, coordonatelor sau
prin atingerea hărții de pe
ecran. De asemenea, șoferii
pot accesa toate serviciile
Dynafleet OnBoard, inclusiv
Asistența pentru orele de
condus, Instruire șofer și
Mesagerie. De asemenea, își
pot monitoriza performanțele

RABLA PENTRU 1.000 DE
MAȘINI ELECTRICE

Guvernul a alocat 316,6 milioane
de lei pentru Programul Rabla
2017, iar, pentru achiziționarea de
mașini noi electrice și hibride
(Rabla Plus), 110 milioane de lei.
Astfel, românii vor putea cumpăra
și 1.000 de mașini electrice, cu
prime dublate față de anul trecut,
la 10.000 de euro pentru fiecare
beneficiar. Executivul a aprobat
bugetul de venituri și cheltuieli pe
anul 2017 al Fondului pentru
mediu și al Administrației Fondului
pentru Mediu. Potrivit actului
normativ, în buget s-au estimat atât
venituri totale, cât și cheltuieli în
sumă de 562,51 milioane de lei.
Guvernul va finanța anul acesta
proiecte și programe pentru
protecția mediului, în valoare de
aproximativ 1 miliard de lei,
constând în alocări bugetare și

de condus și consumul de
combustibil și pot identifica
aspectele care trebuie
îmbunătățite. Funcțiile noului
sistem includ atât accesul la
serviciile media de difuzare,
precum Spotify, Deezer și
TuneIn, cât și DAB și DAB+
(Digital Audio Broadcasting).
Pe volan se află un buton
„Push to talk” („Apasă pentru
a vorbi”) pentru sistemul de
comandă vocală.
Noul sistem integrat pentru
servicii și infotainment este
disponibil atunci când se
comandă un autocamion nou
Volvo FH, Volvo FM și Volvo
FMX.

credite de angajament. Pentru
angajarea și finanțarea proiectelor
și programelor-pilot pentru
protecția mediului, precum și a
proiectelor și programelor pentru
protecția mediului pe anul 2017, a
fost estimată o valoare a creditelor
de angajament și a creditelor
bugetare în cuantum de 531,2
milioane lei pentru fiecare din
aceste două categorii.

RENAULT TRUCKS FACE
ANGAJĂRI

În cursul acestui an, Renault
Trucks va recruta 273 operatori cu
contracte permanente pentru
fabricile sale din Lyon (Rhône),
Bourg-en-Bresse (Ain), Limoges
(Haute-Vienne) și Blainville-surOrne (Calvados).
„Renault Trucks a demarat bine în
2017, cu afaceri în creștere și cu
perspective bune de vânzări,”
explică Președintele Renault Trucks,
Bruno Blin. „Livrările în Europa au
crescut cu 6%, în 2016, iar
activitatea curentă a fabricilor
noastre, precum și încrederea
noastră în dezvoltarea viitoare ne-au
determinat să investim în locuri de
muncă sustenabile, în producție.”
Fabrica de la Blainville-sur-Orne,

specializată în vehicule de gamă
medie și cabine de camion, va
crea o sută de locuri de muncă la
nivelul liniei de asamblare, al
producției de caroserii, în cadrul
vopsitoriei și la platforma logistică.
Fabrica de la Bourg-en-Bresse,
care asamblează vehicule Renault
Trucks de gamă grea, va recruta
50 de operatori. Șase noi angajați
se vor alătura echipei de la fabrica
din Limoges, unde sunt
recondiționate piese și
componente. În fine, fabrica de la
Lyon va crea 117 posturi în
asamblarea de motoare, de axe, la
ștanțare și în activitatea logistică.

SIMONA HALEP AMBASADOR
MERCEDES-BENZ ÎN
ROMÂNIA

Mercedes-Benz România anunță
un parteneriat pe termen lung cu
Simona Halep, vedeta tenisului
românesc feminin. Acordul
subliniază angajamentul asumat al
Mercedes-Benz pentru
performanță și excelență și
marchează, totodată, debutul
campaniei locale dedicate
aniversării a 50 ani de AMG. În
același timp, parteneriatul cu
Simona Halep are la bază deviza
Mercedes-Benz, potrivit căreia,
pentru a deveni cel mai bun,
trebuie să trăiești excelența prin
puterea exemplului.
Prin acest parteneriat, fondat pe
valori comune, precum sportivitate,
performanță de vârf și pasiunea
pentru continua dezvoltare, Simona
Halep devine cel mai nou
ambasador al Mercedes-Benz în
România, alăturându-se seriei de
personalități locale aliniate cu
valorile mărcii: Andreea Esca,
Camelia Potec, Andi Moisescu și
Cătălin Ștefănescu.
Vedeta tenisului românesc a optat
să conducă un Mercedes-AMG
GLE 43 4MATIC Coupé în prima
parte a anului 2017, urmând a avea
la dispoziție o suită de modele
AMG, pe parcursul parteneriatului
de durată cu Mercedes-Benz
România.
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A1

S

Deși prins în legislația europeană de mai mult timp,
formularul A1 a început să fie solicitat, pe segmentul de
transport internațional, în special din această perioadă.
În Franța, s-a anunțat, de exemplu, că, de la 1 aprilie,
toți angajații străini care desfășoară activități lucrative
pe teritoriul țării trebuie să dețină, la bordul camionului
sau la Ordonatorul transportului, formularul european
care atestă că angajatul are plătite asigurările sociale în
alt stat. Practic, este vorba despre formularul A1 (fostul
document E101).

unt informații primite, recent,
de către un transportator român, de la partenerul francez,
dar reflectă o prevedere care se activează, în această perioadă, pentru
toată piața. Aceeași informare primită
din Franța precizează că, în cazul în
care documentul nu există la bordul
vehiculului sau la ordonator, va fi aplicată o amendă de 3.269 de euro, care
se poate dubla, în cazul în care, la un
control ulterior, într-o perioadă de 2 ani,
acest document va lipsi din nou.
Se menționează, însă, că, în cazul
în care transportatorul nu deține acest
document la momentul unui control,
amenda nu se va aplica dacă poate
prezenta o dovadă potrivit căreia a
făcut cererea de obținere a acesteia
la autoritățile competente din țara de
origine. Dar cu condiția de a prezenta
Formularul A1 în următoarele două
luni de după control.
„Recent, mai multe State Membre
din Vestul UE au început să solicite
transportatorilor români să prezinte documentul portabil A1, pentru șoferii români care efectuează operațiuni de
transport internațional pe teritoriul respectivelor State Membre. Această cerință este prevăzută prin legile naționale de transpunere a Directivei 96/71/EC
de detașare a lucrătorilor și a Directivei
2014/67/EU de respectare a aplicării
acesteia - precum legile „salariului mi-

nim” MiLoG - Germania (2015), Loi Macron – Franța (2016), LSD-BG Austria
(2017), Distacco transnazzionale – Italia
(2016) și, recent, WagwEU - Danemarca (2017)”, precizează UNTRR, într-o
scrisoare deschisă adresată Ministrului Muncii și Justiției Sociale, Olguța Vasilescu, prin care solicită o serie de
lămuriri foarte legitime privind eliberarea formularului A1.

Procedură greoaie de
emitere

În România, formularul A1 este
furnizat de Casa Națională de Pensii
Publice (CNPP). Iar transportatorii
acuză procedura, pe care o cataloghează ca fiind extrem de greoaie.
FORT solicită, în mod public, conducerii Casei Naționale de Pensii Publice să ia de urgență măsurile ce se
impun pentru a simplifica procedura obținerii formularului A1 și, totodată, instituirea unei celule de criză sub coordonarea MAE, cu implicarea Ministerului
Transporturilor și a Ministerului Afacerilor
Europene, respectiv a asociațiilor din
transporturi, pentru a prelua, printr-un
birou permanent, toate sesizările de la
operatorii români de transport, cu privire
la abuzurile cu care se confruntă în
unele state ale Uniunii Europene.
De asemenea, FORT arată, în același timp, că „se impune o poziționare

clară a reprezentanților României în Parlamentul European și în cadrul Comisiei
Europene, în raport cu acest subiect.”

Ce spune Casa de
Pensii pe această
temă?

„Documentul portabil A1 emis de
CNPP este un certificat care atestă
faptul că titularul formularului este supus legislației române de securitate
socială, pe toată perioada înscrisă pe
respectivul formular și, prin urmare,
este scutit de la plata contribuțiilor sociale în alte state membre UE / SEE
/ Elveția, pe al căror teritoriu se deplasează / tranzitează șoferii, pentru efectuarea serviciilor de transport internațional.
Pentru obținerea documentului
portabil A1, solicitanții trebuie să depună la sediul CNPP - Direcția Relații
Internaționale - un dosar, care trebuie
să conțină documentația din «Cererea
pentru societăți comerciale de transport rutier intern și internațional - pluriactivitate».
În momentul în care dosarul primește aviz favorabil pentru emiterea
documentului portabil A1, angajatorii
vor primi o parolă de acces la aplicația
informatică SFERA, în care vor completa formularele A1 cu datele referitoare la societate și șoferii în cauză.

FORT:

„Rând pe rând, Germania,
Austria, Italia, Franța, Belgia și
Olanda impun reguli
protecționiste firmelor autohtone
de transport. Abuzurile
autorităților de control de pe
teritoriul acestor state se țin lanț,
amenzile de mii de euro curg pe
bandă rulantă, iar reacția
autorităților noastre este aproape
inexistentă. (...) În comparație cu
transportatorii români, colegii
polonezi își descarcă în format
electronic acest formular și îl pun
la dispoziția șoferului după
completare, profitând de lipsa de
birocrație excesivă și de bazele
de date interconectate la nivelul
instituțiilor similare poloneze”.

10 .................................................................................................................................................... aprilie 2017

Documentul Portabil A1 nu poate
fi asimilat, din punct de vedere legal,
unui permis de muncă! (...)”

ACTUALITATE

Cine primește
documentul?

„Pot beneficia de documentul
portabil A1 toate societățile comerciale
de transport rutier intern și internațional care au sediul sau locul de desfășurare a activității în România,
pentru situația de pluriactivitate, potrivit
art. 13 alin. (1) lit. (b) pct. (i) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, cu excepția celor care nu desfășoară activități de transport și pe teritoriul
României (încărcări / descărcări / comenzi transport intern) și în cazul
cărora există suspiciuni că sediul
acestora reprezintă operațiuni de tip
«paravan» / «cutie poștală», ale unor
companii stabilite în alte state membre
UE / SEE / Elveția, situație în care șoferii respectivelor companii trebuie să
fie supuși legislației statului membru
în care se află locația cu care companiile în cauză au cele mai strânse
raporturi, în ceea ce privește desfășurarea unei activități salariate.
Casa Națională de Pensii Publice
(CNPP) îndeplinește, pentru România,
rolul de instituție competentă în ceea
ce privește determinarea legislației
aplicabile lucrătorilor migranți, cu alte
cuvinte, determină, conform legislației,
cărui stat trebuie achitate contribuțiile
sociale, în cazul unui lucrător migrant
(asigurări sociale de stat - pentru pensie, pentru accidente de muncă și boli
profesionale, asigurări sociale de sănătate, de șomaj).
Pentru a primi aviz favorabil pentru
emiterea documentului portabil A1,
societatea de transport rutier nu trebuie să aibă datorii la bugetele de asigurări sociale.
Precizăm faptul că instituția detașării reglementată în Directivele nr.
96/71/CE și 2014/67/UE, acte europene care reglementează condițiile și
relațiile de muncă (inclusiv respectarea salariului minim din statele care
impun această condiție), nu trebuie
confundată cu instituția detașării reglementată la art. 12 din Regulamentul
(CE) nr. 883/ 2004, instrument juridic
supranațional ce vizează domeniul
securității sociale (contribuțiile și prestațiile de securitate socială) și în apli-

CNPP:

„Societățile de transport rutier care nu desfășoară activități de transport și pe
teritoriul României (încărcări/descărcări/comenzi transport intern) și în cazul
cărora există suspiciunea că reprezintă operațiuni de tip «paravan» pentru
companii alte altor state membre UE / SEE / Elveția, nu îndeplinesc condițiile
impuse de regulamentele europene de coordonare a sistemelor de securitate
socială pentru obținerea documentului portabil A1!”
Casa Națională de Pensii Publice nu percepe taxe pentru emiterea
documentului portabil A1.

carea căruia se emite documentul
portabil A1 ce atestă legislația aplicabilă lucrătorilor migranți.”
Sunt precizări pe care Casa Națională de Pensii Publice le face pe
site-ul său. Rămâne, însă, o serie de
aspecte pentru care se așteaptă răspuns. Și, mai ales, întrebarea: când
se mai poate ocupa managementului
unei companii de transport de organizarea efectivă a activității de transport, dacă trebuie să stea îngropat în
acte?...

Ultima oră

Potrivit unei informări primite la
redacție, UNTRR a purtat o serie de
discuții cu reprezentanții Casei Naționale de Pensii Publice, obținând simplificarea Cererii pentru obținerea
Formularului A1. Noul model este unul
adaptat pentru activitatea de transport.
Potrivit reglementărilor europene aplicabile în această situație, „persoana
care desfășoară o activitate salariată
într-un stat membru, pentru un angajator care își desfășoară, în mod obișnuit, activitățile în acest stat membru
și care este detașată de angajatorul
respectiv în alt stat membru, pentru a
lucra pentru angajator, continuă să fie
supusă legislației primului stat membru, cu condiția ca durata previzibilă
a activității să nu depășească 24 de
luni și ca persoana să nu fi fost trimisă
pentru a înlocui o altă persoană detașată”.
„Pentru a determina dacă o firmă
de transport (un angajator) efectuează, în mod obișnuit, activități substanțiale pe teritoriul României, CNPP
trebuie să examineze toate criteriile
care caracterizează activitățile desfășurate de transportator incluzând:
- locul unde este înregistrat sediul
și administrarea firmei;
- numărul personalului care lucrează în România și numărul șoferilor

UNTRR:

„Pentru eliberarea Formularului A1, firmele care efectuează transport direct
România - alte State Membre UE, transport intracomunitar (cross-trade) cu
încărcare marfă din alt Stat Membru UE decât România și descărcare marfă în
alt / alte State Membre sau cabotaj – încărcare și descărcare marfă pe
teritoriul unui alt Stat Membru trebuie să completeze Cererea pentru societăți
comerciale – cazuri de pluriactivitate, cerere care poate fi obținută de la Casa
Națională de Pensii Publice.”

(angajaților) care lucrează în afara
sediului;
- locul în care sunt recrutați lucrătorii (șoferii) detașați;
- locul în care se încheie majoritatea contractelor cu clienții;
- legislația aplicabilă contractelor
cu clienții;
- cifra de afaceri realizată în decursul unei perioade;
- numărul de contracte implementate în statul de trimitere;
- legislația aplicabilă contractelor
de muncă.
În cadrul discuțiilor avute, CNPP
și-a precizat poziția, afirmând că un
șofer angajat la o firmă de transport
se încadrează în cazul de pluriactivitate și, pentru a i se elibera formularul
A1, firma trebuie să completeze Formularul de pluriactivitate.
Situația de pluriactivitate cf. Reg.
883/2004 este definită de art. 13 și
constă în desfășurarea de activități în
două sau mai multe state membre. (...)
În legătură cu retragerea Formularului A1, aceasta este stipulată în
REGULAMENTUL (CE) NR. 987/2009
din 16 septembrie 2009 de stabilire a
procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind
coordonarea sistemelor de securitate
socială. «În cazul în care există îndoieli cu privire la valabilitatea unui document sau la acuratețea elementelor
de fapt pe care se bazează conținutul
acestuia, instituția statului membru
care primește documentul solicită instituției emitente lămuririle necesare
și, dacă este cazul, retragerea documentului respectiv. Instituția emitentă
reexaminează motivele eliberării documentului și îl retrage, dacă este necesar».
În situația în care CNPP retrage
formularul A1 unei firme, această firmă
va trebui să achite statului care a solicitat retragerea toate taxele sociale
aferente salariului obținut de șofer
pentru perioada pentru care a fost
eliberat, după care va trebui să obțină
de la statul român sumele plătite ca
și taxe sociale, cu precizarea că, de
obicei, aceste sume se compensează”, se arată în informarea citată.
Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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Încotro merge
șpaga în sectorul
privat...

... și unde este astăzi? Am vorbit, de-a lungul timpului, despre
corupție în sectorul privat, cu mulți transportatori, logisticieni și
inclusiv cu furnizori de produse sau servicii pentru aceste
sectoare. Am avut surpriza ca foarte mulți să o catalogheze ca
fiind un fenomen.

P

e holurile unui respectat expeditor, transportatori dădeau
plicuri. Am aflat, ulterior, că nu
erau acte... Am auzit de aceiași dispeceri luați la bătaie de alți „parteneri”
de afaceri, pe care îi duseseră în faliment... și totul era tratat extrem de
natural. Credeți că sunteți la curent
cu ceea ce se întâmplă? Șpaga denaturează, deja, o mare parte din piață.
Prin intermediul acestui articol, nu
vrem să acuzăm pe nimeni și nici nu
vrem să așezăm pe cineva în postura
de a arunca cu pietre. Este motivul
pentru care nu folosim nume. Și, în
fond, cine poate spune, astăzi, că nu
are nici o pată? Vă invităm, însă, să
ne punem împreună întrebarea: Încotro ne îndreptăm, ce avem de făcut?
Se poate ca, mâine, ceea ce privim
astăzi ca fiind o simplă plagă infectată
să se transforme în septicemie... Ne
putem asuma riscul?

că trebuie să plătească. Între timp,
transportatorul și-a luat toți banii.
Cred că peste 60-70% dintre clienți
(foarte mulți!) au oameni corupți în
echipe, care iau șpagă de la transportatori, care nu sunt obiectivi, care
închid ochii la nereguli. Este o practică
largă, la ora actuală.
Șpaga este o plagă imensă. Este
regretabil să vezi că și oamenii de la
care ai pretenții o practică. Cel mai
adesea, se vede când omul respectiv
pleacă de la client și se angajează la
transportator. Nu există, la mulți clienți,
obiectivitate, din această cauză. Degeaba le oferi calitate, că întotdeauna
apare câștigătoare o firmă care nu se
distinge în niciun caz prin calitate. Se
dau șpăgi mari. Am auzit și de apartamente, case, mașini, nu vorbim de
un telefon mobil sau tabletă. Sunt șefi
de expediții care au apartamentele
plătite de transportatori.

„Unii clienți și-au dat seama că
persoane din firma lor au fost corupte
de către unele firme mici, care nu au
echipe de marketing sau de vânzări
și preferă marketingul cu portofelul.
Unul dintre clienți mi-a povestit că un
angajat, corupt fiind, le-a ascuns faptul
că exista o problemă cu o marfă de
peste 30.000 euro refuzată. La un moment dat, a venit factura de la producător. S-a pus întrebarea cine a greșit.
Transportatorul a mutat marfa în altă
remorcă fără temperatură controlată,
în parcare, vara, la 40 grade. Clientul
final a refuzat marfa, iar conducerea
furnizorului a aflat, după un an de zile,

Toată lumea dă șpagă pentru
orice. Măcar să fie vorba despre curse
bune! S-au împământenit niște obiceiuri bizantine nenorocite. Sunt foarte
des întâlnite, și de la oameni sau de
la firme de la care nu te aștepți. Asta
este cel mai trist. Firmă germană, om
cu prestanță... și când îl vezi că se
apleacă după cheile de la apartament... Și achizitorii iau șpagă de la
producători etc. Concedii plătite, mașini, apartamente, electronice. La cei
mai mici, pliculețe. Și noi am mai dat,
la nivel mai redus, electronice, de
exemplu, un laptop, un televizor, un
set de anvelope, un telefon de un anumit model etc. Nu cer direct, dar spun
ceva de genul că și-ar lua un telefon
modelul cutare, sau are nevoie de
niște anvelope, că l-a prins iarna fără...

Manager General firmă mijlocie de
transport
„Cred că peste 6070% dintre clienți au
oameni corupți în
echipe”

Din păcate, în
România, se dă
șpagă și pentru
curse foarte proaste

Și a doua zi te și penalizează, ca să
nu uiți că el e stăpânul. Șpăgile sunt
în funcție de nivel, mai mici sau mai
mari.”

Director General Furnizor de servicii
logistice
„Statistica plăților îți
oferă toate
informațiile de care
ai nevoie”

„Informații importante cu privire la
practicile incorecte care ar putea apărea la nivelul dispecerilor, spre exemplu, pot fi obținute din statistica plăților.
Întotdeauna, sistemul de plăți îți va
oferi informațiile de care ai nevoie,
pentru o imagine corectă asupra comportamentului celor care intră în contact cu furnizorii externi. Noi lucrăm,
de exemplu, cu un sistem de booking
care este programat să genereze
atenționări, atunci când o anumită
firmă sau câțiva furnizori de transport
primesc numai curse bune. Până la
urmă, ca să nu ai probleme privind
șpaga, trebuie să nu mai existe motive
ca să se dea. Am introdus, inclusiv, o
regulă potrivit căreia angajații care lucrează în dispecerat trebuie să declare
chiar și atunci când primesc o ciocolată.
Bineînțeles, am avut și noi probleme, de-a lungul timpului. Mi s-a întâmplat ca persoana care se ocupa de
dispecerat să fie plecată în străinătate,
iar cărăușul care îi oferea sume de
bani în compensația curselor primite
să mă contacteze, pentru că nu știa
cum să îi dea banii. În timp, am identificat trei cazuri în care se primea
șpagă. Dar depinde de dorința fiecărui
manager general de a avea controlul
asupra acestor probleme. Atunci când
ai un controlling care își face treaba,
lucrurile ies foarte repede la suprafață.
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Până la urmă, toți marii mafioți au fost
închiși cu ajutorul contabililor. Dacă
te uiți suficient de mult în cifre, se văd
toate devierile.
Știu că pe piață sunt companii care
au transportatori cu dedicație. Din păcate, la nivel de contacte, practicile
incorecte sunt mai greu de demonstrat. În România, cei care dau sau primesc șpagă se găsesc repede între
ei. Dar bârfe sunt peste tot și trebuie
să fii foarte atent să nu cazi în cealaltă
extremă. Să nu uităm că suntem țara
lui «să moară capra vecinului».

Cele mai multe
practici de acest fel
le-am identificat,
însă, în Germania

Dar, nu am inventat noi șpaga. Din
acest punct de vedere, românii sunt
mult sub alți europeni. Cele mai multe
astfel de practici le-am identificat în
Germania, unde nu se fură de la stat
nici măcar 10 euro, dar sectorul privat
este abordat cu totul altfel. Managerii
nu au nicio problemă să favorizeze
anumite companii în obținerea de
contracte, în schimbul unei sume de
bani. Lucrurile sunt foarte clare și se
cere o anumită sumă, în schimbul
căreia ți se spune ce să scrii ca să

câștigi. Și în cazul austriecilor, lucrurile
se întâmplă similar.
În Franța, practicile sunt puțin diferite. Socializezi mai mult, mai ieși la
o partidă de golf... iar managerii își
fac firme pe numele unor prieteni sau
rude, ca să câștige bani.
Nu trebuie să uităm că șpaga este
asociată cu pierderea.”

Manager de vânzări
pentru transport și
logistică
Cursele de back-up...

„Sunt anumite elemente din piață
ce înlesnesc șpaga, precum platformele de licitații de curse. Cererea se
distribuie, pe acea platformă, către
30-50 de transportatori/logisticieni,
selectați pe baza unor criterii bazice.
Unele companii au, însă, acces la
informații înaintea altora, fiind așezate
într-o poziție de avantaj. Pe de altă
parte, pe astfel de platforme, pot fi licitate inclusiv cereri aferente unor
intervale de timp, spre exemplu, să
contractezi o rută timp de o lună. Din
păcate, volumele sunt dezechilibrate,
încă, din cauza numărului mare de
distribuitori, care împing marfa spre
finalul lunii. În astfel de situații, licitezi
și câștigi o mare parte din portofoliile

respective, iar, când vin volumele, nu
le poți face pe toate, pentru că nu sunt
30 de curse în 22 de zile lucrătoare,
ci la începutul lunii 2 curse și, la final,
restul de 28.
De regulă, cele mai multe licitații
clasice au loc în perioada ianuariefebruarie, când volumele sunt foarte
mici, pentru ca, o dată cu mărirea volumelor și apariția vârfurilor de activitate,
să apară probleme de acoperire. În
momentul în care un transportator
care a câștigat licitația nu poate asigura volumele, există o firmă de back-up,
care primește cursele plătite tur-retur,
fiind plătită suplimentar, pentru că asigură acoperirea necesarului de transport. Sunt companii de transport care
s-au dezvoltat spectaculos numai din
curse de back-up, a căror necesitate
apare constant. De menționat că,
pentru cursele de back-up, nu se fac
licitații și este foarte greu să fii primit
la acea masă.

Tehnica păstrării
aceluiași
transportator, pe
motiv că este sigur...

Se mai practică și metoda conform
căreia logistic managerii sau operaționalii caută motive să nu aducă marfa
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pe container, ci rutier, invocând motive
de timp și securitate. La mărfurile
scumpe, există inclusiv tehnica păstrării aceluiași transportator, pe motiv
că este sigur, nu există furturi, că oferă
un timp bun de tranzit, situație în care
se ignoră o ofertă mai bună. O altă ramură este mafia transportului la
containere. Este cel puțin ciudată
preferința pentru transportatorul rutier
constănțean, în defavoarea transportului intermodal. Mi-am închipuit că
soluțiile feroviare apărute, care permit,
astăzi, transferul mărfii între Constanța
și Brașov în 3 ore, vor elimina, în mare
parte, soluțiile rutiere. Spre mirarea
mea, lucrurile au stat exact invers,
transportul rutier câștigând teren.

Sumă pe cursă...

Șpaga se oferă, în multe cazuri,
ca sumă pe cursă. Lumea a evoluat
și, în acest domeniu, se lucrează mult
cu bani negri, dar bani care se scot
prin contracte cu firme de consultanță,
pentru ca totul să devină legal.
Fenomenul de șpagă este des
întâlnit și în relația transportator - dispecer. Știu cazuri în care dispecerul
era «căutat» lunar cu câte 1.000 euro,
ca mulțumire pentru volumele alocate
celor 3 camioane ale cărăușului, aflate
în comunitate. Grav este că, dacă nu
intri în acest joc, primești amenințări
de la dispecer cu întârziere la plată,
căutându-se tot felul de motive pentru
a fi destabilizată relația. Din păcate,
atenția acordată, din acest punct de
vedere, dispecerilor din firmele de
logistică este aproape inexistentă. La

o simplă analiză, superiorii lor ar putea
identifica o eventuală alocare preferențială a curselor.
Din punctul meu de vedere, transportatorul încearcă mereu șpaga, iar,
dacă este loc, cu atât mai bine. Știe
că, dacă nu dă, nu lucrează, iar acesta
este motivul pentru care încearcă să
își consolideze relația. Așa apar dispeceri cu salariu de 2.000 lei și BMW
Seria 5, 6 firme proprii puse pe numele
apropiaților, firme care fac toate
cursele locale ale unui client etc. Dispecerul interesat să ia șpagă dă de
înțeles când este deschis la așa ceva,
spunându-i mereu transportatorului că
nu sunt curse, că n-are ce să-i dea,
până când este convocat la o discuție
în particular. În ceea ce privește viitorul, nu cred că vom asista la vreo
schimbare a mersului lucrurilor pe piața de transport, cel puțin nu în următorii 5-10 ani.
Dar trebuie să ținem cont că șpaga
se ia și de către neamț, și de francez,
nu numai de către român.”

Director General companie mare de
transport
„Am încetat să lucrez
pe intern din cauza
șpăgii”

„Spre deosebire de români, străinii
nu cer șpagă. Nu spun că nu iau, dar
cel puțin nu cer. Noi lucrăm în special
cu clienți suedezi și danezi, iar ei nu
știu de șpagă. Această situație, bineînțeles, ține și de o selecție ce trebuie

făcută. La nivel de zvonistică, s-a mai
auzit că «mi s-ar fi cerut, dom’ne,
ceva... pentru curse...», dar vorbe sunt
multe în piață. Este adevărat că, în
România, sunt companii unde, dacă
nu dai, nu intri. Spre exemplu: o companie, aflată într-o zonă deficitară din
țară, care are nevoie de transport intern, dă un mail, face un fel de licitație
și lucrează cu firma care răspunde cel
mai repede și cu un preț bun. Realitatea este că, după ce sunt primite
ofertele de prețuri, dispecerul care ar
trebui să aloce cursa îi sună pe cei
care «cotizează», le prezintă ce curse
are și le-o oferă pe cea mai convenabilă. Apoi, acesta știe că, la 1-2 luni,
acel transportator îi va «întoarce» și
lui «ceva».
M-am mai lovit de o situație.
Reprezentantul unui potențial client
ne-a sugerat, în perioada negocierii,
să ne vedem la un restaurant ca să
vorbim, pentru că la firmă se uită lumea «în gura noastră». Noi am tot
insistat că vrem să facem totul așa
cum trebuie, motiv pentru care, în final,
totul a fost sistat, nemaiavând loc nicio
negociere.

Curse pentru 2-3
săptămâni și apoi...
pauză

Mai este o practică: după ce ți se
alocă curse 2-3 săptămâni, dintr-odată
nu ți se mai dă nimic și nici nu ți se
mai răspunde la telefon. Astfel, transportatorul își dă seama că ar trebui
să ofere ceva în plus. Pentru că au
mai existat înregistrări, dispecerii nu
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Omerta...

Din păcate, acest flagel este foarte
răspândit și nu văd cum ar putea fi
oprit. În această situație, funcționează
regula Omerta, nimeni nu spune nimic,
nici de o parte, nici de cealaltă. La
contracte cu clienți importanți, s-a
ajuns ca șpaga să fie dată în mașini.
Într-adevăr, pe vremuri, dădeam toți
șpagă la unguri. Se puneau câte 50
de euro în CEMT, ca să nu te uite
Dumnezeu pe acolo, dar acum, ca
societate, nu mai tolerez ideea de șpagă. Noi ne-am propus ca, oriunde ne
vom duce, să încercăm să ajungem
la patron, dacă ne vom lovi de astfel
de probleme. Îi vom da doar informația
că ni s-au cerut favoruri din partea
unor oameni din subordinea sa, fără
să cerem sau să așteptăm ceva. Trebuie să înceapă de undeva mișcarea
împotriva acestui flagel.
În plus, încep să cred că, la nivel
național, este o implicare a politicului,
prin intermediul organelor de control.
Toată lumea știe că, pe intern, se
merge cu magnet, că se folosesc două
carduri, că șoferul semnează la internațional pe o diurnă de 87 se euro și
primește 40-50, iar restul sunt scoși
de patron pentru a da șpagă. Șoferii
sunt proști, pentru că acceptă așa

ceva. Se plâng mereu că merg cu
magnet, dar nu fac nimic. Spun că
sunt amenințați telefonic, că li se impută cursa și se implică și ei în situația
aceasta, dar, pe de altă parte, se
plâng. Mi s-a întâmplat ca, la angajare,
să vină un șofer care să îmi spună că
nu lucrează fără 5.000 lei pe intern.
Surprins, l-am întrebat cum ajunge el
să ia banii aceia și mi-a spus că se
va duce la o firmă care-i va da să facă
16.000 km pe lună. Pe INTERN! Adică, nu va merge legal, nu va fi odihnit
și este foarte posibil să ajungem, apoi,
să auzim de el la știri. Orice compromis atrage alt compromis. Dacă ai
făcut greșeala să îl plătești la kilometru, șoferul va pune presiune, va
încerca să i se dea de către dispecer
mai mulți kilometri de făcut.
Piața de transporturi are de suferit,
din cauza celor ce iau sau dau șpagă,
pentru că, în această situație, se va
face rabat de la calitate. Din păcate,
este greu de eliminat această povară.
Este necesar un set de principii extrem
de puternice și, inclusiv, să accepți că
vei putea și pierde, dar, dacă nu vom
face nimic, nu se va întâmpla nimic.”

Executive Manager
companie de
logistică și distribuție
„Am calculat cât am
câștigat și am
renunțat”

„În trecut, la începuturi, a existat
o situație când am dat șpagă unui
manager de transport, pentru a ne da
curse. După trei luni, am calculat cât
am câștigat și atunci am spus «stop»
și am luat-o pe drumuri diferite. De
atunci, mi-am propus să nu mai dau
șpagă niciodată. Mi-a fost propusă
șpagă, în schimb, în mod indirect, sub
pretextul că «am putea să creștem
business-ul, dar să vedem cum...»,
dar nu am fost interesat. Știu că în
piață se dă, și vorbim de firmele mari
aici, bani care se duc către manager.
Acest fenomen este des întâlnit și între
transportatori și dispeceri, dar acest
lucru poate fi observat imediat, dacă
se uită cineva pe acte. În situația în
care eu încarc, în mod constant, un
transportator cu care făceam curse
«spot», prefer să îi fac contract, să îl
asigur de faptul că va avea curse și
că nu trebuie să dea nicio șpagă nimănui. Din păcate, cred că, în multe
firme, managementul superior nu știe
exact ce se întâmplă și, atâta vreme
cât lucrurile «dau bine» în cifre, nici
nu-și pun întrebări. Am mai auzit și de
cazuri când această șpagă este împărțită «până sus», dar, majoritar, cred
că top managementul nu știe ce se
întâmplă.

Chiar dacă are un rol important în
rândul privaților, când este vorba de
instituțiile statului, lucrurile stau mult
mai rău. Un privat, dacă dorește, își
poate da seama dacă în compania lui
se dă sau se ia șpagă. Deși este un
fenomen generalizat, este la o mult
mai mică amploare în rândul privaților,
unde, dacă vrei, poți reuși și fără șpagă, dar, în relația cu statul, nu cred că
se poate.”

Director General companie mare de
transport
„Fenomenul crește
pe zi ce trece, pe
măsură ce tarifele
scad”

„Din păcate, corupția a devenit o
formulă obligatorie în România, a
devenit parte integrantă din economie.
Reprezintă ceea ce reprezintă combustibilul pentru un camion și sunt din
ce în ce mai puțini cei care se opun
acestui fenomen. Acesta este cancerul
economiei românești. În ultima vreme,
tocmai managerii de multinaționale
care lucrează cu subcontractori români sunt cei care dezvoltă această
formă de colaborare. Cel care nu este
de acord să plătească o cotă din cifra
de afaceri, pentru a menține colaborarea cu multinaționala, riscă să fie
exclus, indiferent de anii de colaborare
avuți în spate, și nu se ține cont de
calitatea serviciului. Acest fenomen
crește pe zi ce trece, pe măsură ce
tarifele scad și condițiile de accesare
a contractelor sunt din ce în ce mai
dure. Dacă nu vrei să dispari, trebuie
să te gândești și la acest cost ce trebuie susținut. Ajungem și la autorități
– Poliție, ISCTR, ARR – care lucrează
cu contabilități A și B. Lucrurile grave
sunt trecute cu vederea, iar, acolo
unde ei trebuie să-și facă norma de
amenzi, se leagă de lucruri minore
precum depășiri de timp cu un minut,
un cauciuc zgâriat, o lampă crăpată
ori un parbriz cu o mică fisură, de la
o piatră. Pe termen scurt, nu cred că
se va schimba nimic, este în mentalitatea românului încă din vremea comunismului. În statele democrate, civilizate, nu ai această presiune că,
dacă nu dai ceva cuiva, nu vei mai
avea de lucru. Managerii autohtoni,
care acum conduc multinaționalele,
ar trebui să nu uite că sunt români, să
aibă un pic de patriotism, să nu își
înjosească conaționalii, doar pentru a
face un beneficiu acelei societăți.”

ANCHETĂ

mai cer, lasă cărăușul să acționeze.
Acesta din urmă stabilește o întâlnire
și, la plecare, poate «uită» vreun plic
în urmă, sau trimite plicul pe sub cozonacii din coșurile ce se trimit, de
sărbători, între partenerii de afaceri.
«Standard», pentru o cursă de internațional, se dă cam 50 de euro. Totul
depinde, însă, și de cât de mult vrea
transportatorul acele curse. Sunt
transportatori mici care n-ar avea acces la multinaționale, dar se duc la
dispecer și-i spun direct să le dea
curse bune, că vor avea grijă și de el,
și așa se și întâmplă.
M-am confruntat, la un moment
dat, cu o situație în care un subcontractant de-al nostru, care avea o
cursă pe zi, din cauza unor fluctuații
de producție la client, nu a mai avut
cereri de transport timp de câteva zile.
Transportatorul a sunat, iar colega
mea i-a spus că nu avem cursa respectivă în această perioadă. Cărăușul
a insistat să se întâlnească, să îi dea
niște documente referitoare la cursele
efectuate, susținând că nu poate veni
la sediu. A găsit, între documente, un
plic cu 500 de euro. Bineînțeles, am
trimis plicul înapoi și am încercat să
nu stigmatizăm firma de transport,
pentru că ne-am pus în locul lor și am
realizat că, de fapt, și ei au fost învățați
de către piață. Bineînțeles, a fost o
adevărată «luptă» să convingem
transportatorul să îi returnăm banii.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Amenințări
cibernetice asupra
porturilor europene

În timp ce porturile europene încearcă să reducă, pe cât posibil
corupția, organizațiile infracționale se îndreaptă către tehnologie
pentru a-și asigura un flux nestânjenit al bunurilor lor ilegale.
Acest lucru afectează toate aspectele serviciilor portuare:
companii de shipping, operatori ai terminalelor și expeditori.

T

APA EMEA subliniază, în cadrul unui articol scris de către
Kirsten Williams, analist de
risc politic pe Europa și Rusia la compania de consultanță Allan & Associates, pentru buletinul informativ Vigilant,
că porturile și companiile de shipping
nu sunt dispuse să raporteze atacurile
cibernetice, parțial deoarece recunosc
riscul reputațional semnificativ implicat
de publicarea problemelor de securitate. De asemenea, se pare că tehnologia portuară este mult înapoia celei
deținute de grupurile infracționale.
Companiile portuare au fost incapabile
să identifice programele spion plantate
în computerele lor cu luni sau chiar ani
înainte de activarea acestora.
Până de curând, traficanții de
droguri, precum grupul italian 'Ndrangheta, s-au concentrat pe coruperea
oficialităților portuare sau pe implantarea de „soldați” în cadrul organizațiilor din docuri și porturi, cum ar fi
portul de tranzit Gioia Tauro din Regiunea Calabria din Italia, pentru a putea
încărca și descărca mai multe contai-

nere cu droguri. Dar astfel de operațiuni sunt, adesea, descoperite de
autorități. Atacurile cibernetice asupra
rețelelor de computere administrate
slab, pe de altă parte, permit un mai
înalt grad de manipulare.
Containerele sunt, în mod special,
vulnerabile la traficul de cocaină și
adesea ajung în cele mai mari porturi
europene: Rotterdam, Antwerp, Hamburg și Valencia. Traficanții își pot ascunde bunurile - adesea câteva sute
de kilograme odată - în containere
care pot fi accesate și descărcate, sau
chiar transportate în continuare printre
bunurile legale, înainte ca infractorii
să-și recupereze drogurile sau marfa
de contrabandă. Astfel, transportul
multimodal este exploatat cu ușurință
de către traficanții care se infiltrează
la nivelul docurilor și zonelor de încărcare, pentru a-și recupera sau depozita pachetele.
Alimentele proaspete sunt, adesea, ținta traficanților, care cred că oficialii vamali nu vor încerca să oprească bunurile perisabile pentru perioade

lungi de timp, pentru a căuta printre
ele. Traficanții exploatează legăturile
culturale între țara de origine și cea
de destinație. Rețele criminale din
America Latină și Africa lusofonă își
aduc clandestin bunurile în containere
maritime care se îndreaptă spre Spania și Portugalia. Bunurile ilicite din
Martinica sau Guadalupe se duc mai
ales către Franța. Grupurile infracționale încearcă să monitorizeze aceste transporturi de cursă lungă în
fiecare etapă a călătoriei, iar soft-urile
spion (spyware) au deschis noi oportunități de a face acest lucru.

Spyware

O metodă care cauzează multe
pagube este instalarea de spyware
pe sisteme cheie de computere, în
cadrul companiilor portuare. În 2013,
poliția a descoperit o vastă operațiune
de trafic de droguri în portul belgian
Antwerp. Ca port cheie de intrare în
Europa a fructelor din America de Sud,
este, de asemenea, unul dintre huburile majore ale importului de cocaină
din aceeași regiune.
Traficanții olandezi de droguri au
angajat hackeri pentru a se infiltra în
computerele a două terminale de containere, precum și ale unei companii
din port, fapt care le-a permis urmărirea unor anumite containere și programarea descărcării la un moment
și într-un loc ales de ei. Apoi, șoferii
transportă nedetectați încărcăturile
ilegale, în special cocaină, în afara
portului. Această operațiune a luat o
turnură greșită cel puțin o dată: un
șofer nenorocos de cursă lungă, care
a preluat fără să știe un transport de
cocaină, a fost atacat de către indivizi
necunoscuți, înarmați cu puști.
Schema a înregistrat și mari
succese. Banda a combinat fizicul cu
virtualul, intrând prin efracție în birourile companiilor portuare și instalând keyloggers, computere minuscule
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în interiorul instalațiilor electrice și
hard-uri externe pe computere.
Acestea le-au permis să fure
informațiile de logare și, în final, să
localizeze și să urmărească containerele. Investigatorii cazului cred că
atacurile cibernetice au început în
2011, cu o fereastră operativă de doi
ani. Este foarte probabil ca această
bandă sau alte grupuri să fi încercat
aceeași schemă și la alte porturi
majore din Europa.
Folosind spyware-ul, organizațiile
criminale pot, de asemenea, să realizeze capturi de ecran, să înregistreze
tranzacții și să descarce documente,
pe care să le utilizeze ulterior pentru
a șantaja companiile de shipping sau
să le vândă rivalilor.

Malware

Malware - un tip de software malefic - este o altă amenințare majoră asupra porturilor europene. În 2014, niște
hackeri chinezi au infectat scannerele
manuale de inventar utilizate de către
firmele de logistică din întreaga lume
cu malware extrem de sofisticat. Malware-ul a fost instalat la fabrica producătorului, precum și într-o actualizare
de software, și a început să atace imediat ce scannerele au fost conectate
la o rețea wireless.
Întâi, a manipulat un protocol care
permite aplicațiilor client din computere să lectureze și să scrie fișiere și
să colecteze date logistice, cum ar fi
originea, destinația, valoarea și conținutul încărcăturilor, precum și date
financiare și ale clienților. Apoi, malware-ul a scotocit prin serverele de
planning al resurselor, prin intermediul
cărora companiile administrează și
interconectează zone de business
cum ar fi achizițiile, vânzările, finanțele
și resursele umane. Căuta în special
după termenul „finance”. Orice informație colectată a fost, apoi, trimisă
către un server din China.
Investigatorii care au descoperit
maleware-ul au identificat șapte companii atacate, dintre care șase din industria de shipping. Incidentul demonstrează riscurile majore implicate de
faptul că toată lumea se bazează tot
mai mult pe „Internetul Lucrurilor” (IoT)
- pe dispozitive cum ar fi scannerele,
senzorii, sisteme de securitate sau
elemente conectate la rețele online.
IoT aduce multe avantaje expedițiilor maritime: permite companiilor
monitorizarea utilizării energiei și controlul sistemelor din hala motoarelor
navelor, sau urmărirea încărcăturilor
și traseelor și ajustarea lor în funcție
de condițiile meteorologice sau disponibilitatea terminalelor. Totuși, industria
maritimă a fost lentă în implementarea
IoT, în timp ce transportul rutier și cel

feroviar au fost mai rapide în îmbrățișarea tehnologiei. Ca rezultat, personalul din shipping nu este suficient
de pregătit profesional în ceea ce privește oportunitățile și provocările
impuse de IoT, iar soft-urile sunt actualizate rar. Eșecul în a securiza dispozitivele IoT lasă firmele de shipping
vulnerabile la infiltrarea și exploatarea
de către grupurile de crimă organizată.

Randsomware

Randsomware este un tip de malware care criptează informația conținută de sistem, dezafectând-o și eliberând-o numai în cazul achitării unei
sume, această amenințare fiind în
creștere. Apariția unor monede virtuale
greu de urmărit, cum ar fi Bitcoin, au
asistat grupurile criminale în această
întreprindere. Rapoarte anonime sugerează că fabricanții de nave, companiile de shipping, cele de transport
rutier și porturile au fost targetate toate
de către ransomware, iar atacurile pot
invalida orice punct dintr-un supply
chain. În viitor, este foarte posibil ca
ransomware-ul să fie folosit pentru
dezafectarea sistemelor de navigație
ale navelor, ceea ce ar avea consecințe severe: fără tehnologia GPS, o
navă poate eșua. De asemenea, și
operațiunile de pe uscat pot fi atacate
pentru răscumpărare, întrerupând lanțurile logistice.
Având în vedere faptul că 80% din
volumele comerciale mondiale sunt
transportate cu vaporul, potențialele
daune financiare implicate de astfel de
sincope pot fi enorme și este foarte
tentant să plătești, pur și simplu, răscumpărarea, pentru a avea datele eliberate cât mai curând posibil. Problema cu plata acestora este că nu există
nicio garanție cum că grupurile infracționale nu au copiat deja informația,
deschizând noi posibilități criminale.

Ce e de făcut?

Majoritatea infracțiunilor cibernetice sunt rezultatul erorii umane. Personalul poate descărca malware fără
să vrea, prin accesarea unui link
într-un e-mail de phishing bine scris,
sau pe un website, sau prin cuplarea
unui dispozitiv de stocare USB. Cea
mai bună soluție de contracarare a
criminalității cibernetice este educația.
Managerii trebuie să își instruiască
personalul în privința riscurilor majore
și a perioadelor de vârf ale atacurilor
cibernetice: sărbători naționale și sfârșitul anului fiscal. Companiile pot, de
asemenea, implementa proceduri mai
severe, cum ar fi localizarea prin GPS
a utilizatorilor, atunci când accesează
serverele companiilor.
Toate companiile at trebui să aibă
pus la punct un plan în caz de atac.
Trebuie să existe un mecanism de a
urmări atacurile cibernetice în toate
soft-urile de securitate utilizate. În
urma unui atac, firmele trebuie să realizeze un audit complex de securitate,
pentru a se asigura că nu mai există
reminiscențe ale malware-ului în rețea.
Deoarece atacurile cibernetice nu
sunt împărtășite publicului în lumea
maritimă, este dificilă urmărirea sau
previzionarea unor tendințe. Iar infractorii stăpânesc tehnologia la perfecție,
mult mai rapid decât industriile legale,
iar porturile și companiile logistice trebuie să se asigure că sunt protejate
corect.
Traducerea și adaptarea:
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Sursa: ediția din luna martie a Vigilant,

buletinul informativ al TAPA EMEA, articol

semnat de Kirsten Williams, analist de risc

politic pe Europa și Rusia la compania de

consultanță Allan & Associates.
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Se caută finaliști!

COMPETIȚIE

OPTIFUEL CHALLENGE 2017

Cea de-a patra ediție a Optifuel Challenge, o competiție de
conducere economică organizată de către Renault Trucks, este pe
punctul de a începe. În total, peste 2.500 de șoferi din întreaga
lume vor concura în țările lor de origine, la volanul unui camion
Renault Trucks T Optifuel, cu motor de 13 l. Cel mai bun șofer din
fiecare țară, cel care consumă cel mai puțin, fără a sacrifica
viteza comercială, va participa la marea finală internațională,
în toamna anului 2017.

R

educerea consumului de combustibil nu depinde numai de
camion, ci și de șofer, așa
cum o demonstrează competiția
Renault Trucks Optifuel Challenge.
Aceasta răsplătește cel mai economic
șofer, o dată la doi ani, începând din
2012. Peste 2.500 de șoferi din 31 de
țări vor concura la volanul unui Renault
Trucks T. O caravană de 10 camioane Renault Trucks T480 Optifuel va
traversa șoselele europene, începând
cu luna aprilie 2017.
Aceste vehicule se laudă cu cele
mai recente inovații, proiectate pentru
reducerea consumului de combustibil.
Ele sunt echipate cu elemente aerodinamice, cum ar fi deflectoarele de
acoperiș, cele laterale, elementele
laterale de natură să reducă frecarea
și extensiile acestora. Camioanele
sunt propulsate de motoare de 13 l,

Euro 6 Etapa C, cu sistem de injecție
common-rail, echipate cu sistem
power mode override, sistem ecocruise control cu Optiroll (control al
mersului din interție), cu compresor
de aer dezactivabil, cu pompă de
direcție cu debit variabil și cu o funcție
automată de oprire a motorului.
Această cea mai recentă generație
de camioane este dotată, de asemenea, cu regulator predictiv de viteză

Optivision, care utilizează o conexiune
GPS pentru adaptarea schimbărilor
de treaptă de viteză, a accelerației și
a vitezei, în conformitate cu topografia
traseului. Această gamă impresionantă de echipamente va crește și mai
mult profitabilitatea unei companii de
transport.
După o serie de etape de preselecție, cei mai buni eco-șoferi din fiecare țară se vor confrunta în cadrul fina-

Înscriere concurs și regulament

Înscrierile la concurs se fac cronologic, în funcție de orașul în care se
desfășoară competiția, în baza unui formular, care poate fi descărcat de pe
site-ul Renault Trucks, care trebuie completat electronic și trimis la adresa de
email: renault-trucks@freecomm.ro. După primirea formularului,
reprezentanții Renault Trucks vor lua legătura cu candidatul, pentru a-i
comunica ziua și ora de concurs. Numărul de contact pentru mai multe
informații referitor la înscriere este 0757 038 785.
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Cele 31 de țări participante

COMPETIȚIE

Algeria, Austria, Belgia, Bulgaria, Chile, Croația,
Elveția, Estonia, Franța, Finlanda, Germania, Israel,
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Marea Britanie,
Maroc, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia,
Republica Cehă, România, Serbia, Slovacia, Slovenia,
Spania, Tunisia, Ucraina și Ungaria

lelor naționale. Cel mai bun șofer
economic din fiecare țară va participa,
apoi, în marea finală internațională
Optifuel Challenge, în octombrie 2017.

Etapele de
preselecție: start
în aprilie 2017

Fiecare țară care participă în
Optifuel Challenge susține etape de
preselecție. În România, acestea se vor
desfășura din aprilie până în iunie 2017,
consecutiv, la centrele service Renault
Trucks din următoarele orașe: Cluj,
Oradea, București, Bacău/Iași, Buzău,
Pitești, Timișoara, Constanța, iar cei
mai economici șoferi vor fi selectați prin
intermediul aplicației Optifleet. Startul
competiției va fi dat la Cluj, următorul
punct fiind Oradea.
Șoferii participanți vor fi evaluați
și ierarhizați în funcție de rezultatele
de consum de combustibil și de timpul
parcurs. Instrumentul Optifleet evaluează aptitudinile individuale de conducere și modul de utilizare a camionului, pe baza unui algoritm elaborat

Premiile Optifuel Challenge 2017 Finala internațională

Locul 1
Șofer: Un voucher de €6.000
Companie: Un RENAULT TRUCKS T480 13L Optifuel
Echipă: Experiența RENAULT TRUCKS, în cadrul unei călătorii la Lyon.

Locul al 2-lea
Șofer: Un voucher de €2.000
Companie: Un voucher de €5.000, pentru utilizare în rețeaua RENAULT
TRUCKS
Echipă: Experiența RENAULT TRUCKS, în cadrul unei călătorii la Lyon
Locul al 3-lea
Șofer: Un voucher de €1.000
Companie: Un voucher de €2.500, pentru utilizare în rețeaua RENAULT
TRUCKS
Echipă: Experiența RENAULT TRUCKS, în cadrul unei călătorii la Lyon

datorită experienței de peste 20 de
ani a Renault Trucks în ceea ce privește conducerea economică. Acest
sistem măsoară eficiența conducerii
pe baza a trei criterii principale: anticiparea (utilizarea inerției vehiculului
și a pedalei de frână), folosirea corectă
a vehiculului (timp petrecut în zona
eficientă), timp petrecut la ralanti.

Cei mai buni șoferi vor fi aleși pentru finala națională, care, în România,
se va desfășura la începutul lunii iulie.

Octombrie 2017:
finala internațională

Cei mai economici șoferi din fiecare dintre cele 31 de țări participante
la competiție se vor confrunta în cadrul
marii finale internaționale din octombrie 2017. Finala va fi divizată în două
părți: întâi, participanții vor răspunde
la un chestionar care le va testa cunoștințele din domeniul conducerii
economice, urmat de un test de conducere, pe șosea, la volanul unui camion Renault Trucks T Optifuel, care
va dura aproximativ 40 de minute.
Câștigător va fi desemnat șoferul care
consumă cel mai puțin, fără a sacrifica
viteza comercială. Acesta va primi un
voucher în valoare de 6.000 de euro,
iar compania pe care o reprezintă un
camion RENAULT TRUCKS T480 13L
Optifuel.
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Experiența
premium

DRIVE-TEST

Volvo FH Performance Edition

Din când în când, constructorii de camioane lansează „ediții” prin
care transmit mesaje pieței. Sunt autovehicule ce pot fi utilizate în
activitatea de zi cu zi, fiind cu un pas (sau mai mulți) în fața a ceea
ce vedem în mod normal pe șosele. Iar atunci când Volvo lansează o
ediție a performanței, merită să te uiți cu atenție la fiecare amănunt.

P

entru lumea camioanelor, premium înseamnă un autovehicul relativ scump (în orice
caz, mai scump decât media pieței),
însă cu dotări și performanțe tehnice
menite să asigure satisfacție suplimentară în exploatare. Adică, un TCO
scăzut, pentru a ne exprima business.
Și cam despre asta ar trebui să fie
vorba, atunci când producătorul suedez Volvo ne propune „Performance
Edition”... sau nu?
Bineînțeles, cu toții ne uităm la
costuri și așa și trebuie să facem –
dacă tot dăm un ban în plus, ne aș-

teptăm să merite. Însă, cum măsurăm
acest lucru?
Din experiența acumulată în ani
de zile de presă în legătură cu afacerile de transport, vizite efectuate la
sute de firme și analizarea activității
a zeci de companii într-un mod foarte
amănunțit (companiile participante,
de-a lungul timpului, la concursul Romanian Transport Company of the
Year), pot afirma că nu există sistemul
perfect, capabil să anticipeze profitabilitatea unei investiții într-un camion.
Sunt, pur și simplu, prea multe variabile, greu, dacă nu chiar imposibil, de
anticipat pe o perioadă de utilizare

lungă a autovehiculului. Numai dacă
te gândești la numeroasele variații
legate de prețul carburantului, tarifele
de transport sau prețul de revânzare...
ecuația nu poate avea o rezolvare precisă.
Și, atunci, rămâi cu experiența
acumulată în timp... și cu o promisiune
a producătorului de camioane că îți
va oferi, de fiecare dată, un instrument
capabil să te ajute să îți maximizezi
profitul. Sau, altfel spus, să fii mai bun
decât ceilalți.
Dar experiența directă, utilizarea
de fiecare zi a camionului - o măsoară
cineva?

Sistemul de
iluminare a
fost optimizat –
autovehiculul
este dotat cu
faruri cu xenon
și proiectoare
pentru viraj.
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Tehnologia ajută

Astăzi, discuțiile se concentrează
pe două elemente principale – preț
de achiziție și consum mediu.
În timp ce conduceam Volvo FH
Performance Edition, mă gândeam
cât de nedrept ar fi să discut despre
aceste aspecte, în cazul de față. De
aceea, nici nu am să o fac. Astăzi,
toate camioanele performează bine
la capitolul consum și, atâta vreme
cât stai cu ochii pe șoferi și le atragi
atenția la fiecare abatere („picătura
chinezească”, așa cum îmi spunea un
manager), economiile nu vor întârzia
să apară. Doar șoferii s-ar putea să
fie un pic cam stresați...
Dar dacă ai avea un camion care
să te înțeleagă, să îți dea sfaturi clare

și, la momentul potrivit, să te ajute să
ieși cu bine din momentele dificile, să
îți ofere confort, dar și satisfacție din
punct de vedere al mândriei profesionale... și, la final, să fii un șofer de
nota zece și să ajungi la destinație
fără a resimți efortul cursei lungi parcurse? Asta da performanță!
Sigur, prin dotările sale, FH
Performance Edition este departe de
ceea ce se comandă în mod normal
pe piață, însă, mă întreb, peste 5 ani,
sau poate 7, atunci când un transportator va dori să revândă camionul
cumpărat astăzi... La cum evoluează
tehnologia, este foarte posibil ca, în
principiu, ceea ce astăzi pare mai degrabă un concept avangardist, la
vremea revânzării să fie deja demodat. Un conservator convins, așa cum

DRIVE-TEST

Denivelările și gropile nu sunt
resimțite, datorită Volvo
Dynamic Steering, iar, la viteze
reduse, sistemul suplimentează
forța de direcție cu 85%.

sunt eu, pune multă bază pe tradiție,
pe o cadență controlată, chiar lentă,
în ceea ce privește introducerea „noului”, însă, după ce te plimbi cu un asemenea camion... Tehnologia modernă
este atât de utilă, încât parcă îmi vine
să îmi schimb concepțiile. Mă feresc
în permanență să fiu ostentativ, dar
nu ai cum să nu apreciezi o mașină
mai stabilă decât celelalte, care accelerează mai repede și urcă rampele
fără efort, care frânează mai sigur...
cu alte cuvinte, o mașină mai bună
decât marea majoritate a celor întâlnite în trafic.

Confort cu stil

Dar, gata cu filosofia! Să ne întoarcem la „Performance Edition”,

Display-ul color, cu touch screen, asigură comunicarea utilă și elegantă dintre șofer și camion.
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Performance Edition iese în evidență prin elementele estetice care îl identifică.

model lansat în toamna anului trecut,
cu ocazia IAA Hanovra.
La exterior, singurele elemente
care „trădează” faptul că avem în față
un camion deosebit sunt de natură
estetică – culoarea albastră, liniile galbene, drapelul Suediei și numele
ediției în partea de sus a cabinei și pe
lateral. O adevărată „mașină de
curse”, în care constructorul suedez
a pus la bătaie tot ce are mai bun la
ora actuală – o combinație ideală între
performanță, confort, siguranță și
eficiența consumului de combustibil.
La interior, cabina oferă spațiul generos și bine luminat specific modelului FH. Nu poți să nu apreciezi spațiile generoase pentru depozitare,
salteaua confortabilă, sursele de
iluminare aflate la îndemână... până
și suportul pentru pahare este prevă-

zut cu un led, pentru a găsi locul cu
ușurință, chiar și în timpul nopții. Merită
să amintim și calitatea materialelor
utilizate, care contribuie semnificativ
la sentimentul de interior exclusivist.
Pielea neagră care îmbracă volanul
și bordul, cu cusături de culoare albastră, este de mare efect.
Și, în sfârșit, te așezi la volan...
Am stat mai bine de cinci minute numai pentru a mă juca la comenzile
scaunului, care acoperă o plajă de
ajustări atât de complexă, încât mi-ar
fi greu să o descriu în cuvinte. Apoi
ajustezi volanul... încă de la lansarea
noului FH, am apreciat cele trei direcții
de ajustare, în special acea rabatare
a părții superioare (mișcarea „gât de
lebădă”). În general, ajustarea postului
de conducere are la bază câteva reguli
care să asigure poziția corectă, aici am

depășit cu mult conceptul de „corect”
și înaintăm, hotărâți, către zona de
„plăcere”.
Practic, este ca și cum ai avea posibilitatea să te urci la volanul altei
mașini. De exemplu, poți conduce un
camion clasic, cu volanul drept și
scaunul adus în față, pentru o poziție
ușor încordată și atenție sporită, sau
poți să configurezi lucrurile mai aproape de senzația dintr-un autoturism, cu
speteaza scaunului într-un unghi mai
generos, pentru a asigura o bună preluare a greutății corpului și protejarea
coloanei vertebrale, și volanul rabatat
către tine. Cred că, dacă aș conduce
în fiecare zi acest camion, aș schimba
adesea poziția la volan și, de fiecare
dată, aș face-o cu plăcere.

Eficiență și
performanță

Abia am pus în mișcare camionul
și mi-am amintit... Volvo Dynamic
Steering! De fiecare dată când urc la
volanul unui Volvo având această dotare, sunt impresionat, și asta pentru
că senzația este fantastică – indiferent
dacă rulezi cu viteză sau stai pe loc,
VDS este lângă tine, anticipând mișcările, oferind siguranță și precizie, în
condiții de efort minim. Și când spun
„minim”, mă refer la un efort care și
pentru un singur deget nu ar presupune o provocare reală.
Odată pornit la drum, iese la rampă motorul de 540 CP și, bineînțeles,
cutia de viteze cu dublu ambreiaj. Ce
senzație?! Din nou, o amintire plăcută
– la lansarea I-Shift Dual Clutch, am
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Volvo FH Performance Edition

Performance Edition reprezintă, în
primul rând, un instrument optimizat
pentru industria transporturilor, însă,
totodată, această combinație de dotări
de ultimă generație are și o valoare
de „punct de referință” – așa arată un
camion complet din punct de vedere
al tehnologiilor moderne disponibile
pe piață. Nu este întotdeauna cel mai
rentabil să alegi vârful tehnologic, însă
nici nu este recomandabil să rămâi
prea mult în urmă.
Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

PUBLICITATE

putut testa această transmisie pe mai
multe motorizări, iar combinația cu
motorul de 540 CP mi s-a părut cea
mai potrivită.
Am simțit eu bine atunci, sau,
poate, cine știe... inginerii Volvo mi-au
citit articolul și mi-au dat dreptate.
Demarajul este fantastic, iar fluxul
neîntrerupt de putere și cuplu te duce
cu gândul la propulsia electrică. Dacă
putem, totodată, crește viteza medie
de deplasare, păstrând consumul la
un nivel scăzut... Performance Edition
pare să fi găsit rețeta în care plăcutul
și utilul pot coexista... și în transporturi.
Și apoi, ajungem la capitolul „inteligență”. Cunoașteți, bineînțeles, sistemul
I-SEE - acționează ca un pilot automat,
care utilizează în mod optim rampele
și pantele, pentru a reduce consumul.
I-SEE memorează topografia traseului parcurs și stochează informațiile într-o bază de date online Volvo
Trucks.
Pe un display color, cu touch
screen, șoferul primește informațiile
care l-ar putea interesa – navigație
TomTom, sfaturi și evaluări privind
stilul de conducere, timpul de conducere legal pe care îl mai are la
dispoziție, date legate de cursă... În
plus, o serie de aplicații preinstalate
poate crește calitatea vieții la bord.

Interesante și utile sunt sfaturile
pe care șoferul le primește în timp
real, cum ar fi recomandarea de a
trece pe pilot automat, dacă viteza
este destul de ridicată, sau faptul că
a depășit viteza optimă pentru
consum, atunci când depășește 85
km/h.
Poate așa mai scade puțin nivelul
de stres al șoferilor, care, în general,
nu primesc cu plăcere criticile venite
din partea șefilor, pe partea de stil de
condus. Oricum, aici poate interveni
și serviciul de pregătire șoferi, pus la
dispoziție de Volvo Romania.

DRIVE-TEST

Noua generație de motor 13 versiunea C
Putere: 540 CP
Cuplu maxim: 2.600 Nm
Transmisie: I-Shift Dual Clutch
Cabina Globetrotter XL
Pachet siguranță preventivă: avertizare coliziune + ACC + frânare automată,
sistem alertă șofer, asistență la schimbarea benzii
Alte dotări: Direcție Dinamică Volvo (VDS), climatizare de staționare - I-Park
Cool, aerotermă de parcare cu încălzirea motorului, pilot automat adaptiv
ACC ce include sistemul I-See, pachet Audio Avansat cu navigație
intergrată și ecran tactil Touch Screen, Voice Control, Dual Bluetooth și
conexiunea Internet activată.

Contractul Volvo Gold oferă acces
complet la rețeaua de centre
service Volvo. Prin intermediul
portalului Telematics Gateway,
Volvo monitorizează, de la
distanță, starea camionului, ceea
ajută la planificarea și
programarea operațiunilor de
reparații și întreținere, pentru a se
potrivi activității pe care o
desfășoară compania de transport.
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Primul furnizor EETS din
Europa Centrală și de Est

PREMIERĂ

W.A.G.

Societatea cehă W.A.G. este cea de-a șasea companie din Europa
care a obținut licența pentru furnizarea serviciului EETS. Noul
sistem facilitează transportatorilor rutieri plata taxei de drum din
UE. În spatele inițiativei serviciului european de taxare rutieră
electronică se află Uniunea Europeană.

S

ocietatea W.A.G. payment solutions, cunoscută și sub
denumirea de Eurowag (EW),
unul dintre cei mai mari furnizori de
soluții de plată pentru mobilitatea rutieră din Europa, a primit de la Ministerul Transporturilor din Cehia autorizația pentru furnizarea serviciului
european de taxare rutieră electronică
(EETS) în Europa. Compania este,
astfel, prima entitate din toată Europa
Centrală și de Est care a obținut această autorizație.

EETS face viața
transportatorilor
mai ușoară

Până în prezent, autorizația pentru
furnizarea serviciului de taxare rutieră
electronică în cadrul EETS a fost obținută numai de cinci societăți din toate țările membre ale Uniunii Europene.
W.A.G. este a șasea companie din Europa care a obținut licența reglementată de Directiva Europeană 2004/52/CE
și de Decizia Comisiei Europene
2009/750/ES cu privire la sistemul
european de taxare rutieră electronică.
În viitor, licența va permite W.A.G. să
furnizeze transportatorilor plata taxei
de drum în toate țările implicate în EETS
folosind o singură unitate de bord.
„Ideea pentru unificarea colectării
taxei de drum ne-a trezit interesul încă
de la început. Sistemul actual, pentru
care un șofer de camion care transportă mărfuri în toată Europa trebuie să
fie echipat cu mai multe unități de bord,
este semnificativ mai inconfortabil. De
asemenea, sarcina administrativă privind înregistrarea și exploatarea autovehiculelor în cadrul diferitelor sisteme
de taxare rutieră electronică este inutil
de mare. În codul genetic al W.A.G.
sunt încorporate inovarea și îmbunătățirea, ceea ce explică de ce facem
parte dintre primele entități care au obținut autorizația de a furniza EETS și
suntem unii dintre puținii din Europa
care muncesc intens la acest proiect
extrem de solicitant”, a menționat Martin Vohánka, fondatorul și directorul ge-

neral al W.A.G. payment solutions.
„Mulțumită obținerii licenței, putem începe să abordăm operatorii individuali ai
sistemelor de taxare rutieră electronică
din UE, care sunt pregătiți pentru implementarea serviciului european de
taxare rutieră electronică”, subliniază el
următorul pas în pregătirea EETS.

EETS este
inițiativa UE

Serviciul european de taxare rutieră electronică (EETS) este inițiativa
Uniunii Europene, cu scopul de a
simplifica plata taxei de drum pentru
transportatorii din UE. EETS are rolul
de a rezolva problema actuală, în care
transportatorii trebuie să înregistreze
autovehiculul în fiecare sistem de
taxare rutieră electronică din Europa
separat, iar, în autovehicul, trebuie să
aibă mai multe unități de bord. Scopul
EETS este utilizarea unei singure unități de bord, care să fie acceptată de
operatorii sistemelor de taxare rutieră
electronică din toate țările UE. Transportatorii vor achiziționa această unitate de la furnizorul EETS, și nu de la
operatorii sistemelor de taxare rutieră
electronică, așa cum se procedează,
în prezent, în majoritatea țărilor.
W.A.G. are o experiență îndelungată și în proiectul REETS (Regional European Electronic Tolling Services), care
este echivalentul regional al EETS. Scopul acestuia este implementarea pilot a
cooperării la colectarea taxei de drum în
țările europene selectate. W.A.G. este

membru al asociației AETIS, care reunește furnizorii de servicii de taxare rutieră electronică, pentru promovarea dezvoltării interoperabilității la nivel european.

O creștere stabilă
de 25%

W.A.G payment solutions, societate cunoscută și sub denumirea Eurowag (EW), face parte dintre 6 cei mai
mari emitenți europeni de soluții de
plată pentru mobilitatea rutieră. Clienții Eurowag sunt societăți de transport și case de expediție, iar, de curând, și societăți care operează flote
de autoturisme. Mai mult de 250 de
mii de șoferi din toată Europa se bazează pe soluțiile de plată furnizate de
Eurowag. Cifra de afaceri a Eurowag,
în anul 2016, a depășit 900 milioane
EUR, firma atingând o rată de creștere
pe termen lung de 25% anual.
Eurowag a fost fondată în anul
1996. Societatea are sediul la Praga
și reprezentanțe regionale în Austria,
Bulgaria, Ungaria, Polonia, România,
Slovacia, Serbia, Macedonia, Spania,
Portugalia, Slovenia, Turcia, Estonia,
Lituania, Italia și Ucraina.
W.A.G. payment solutions RO
River Plaza
Splaiul Unirii 76
Corp B, Et. 8, Sector 4
040037 București
România
Tel.: 0372 400 900
www.eurowag.com
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LANSARE

Noul Crafter – disponibil
în România

La finalul lunii martie, Volkswagen Autovehicule Comerciale a
pornit vânzarea noului model al utilitarei Crafter la nivel național,
acesta fiind acum disponibil în rețeaua distribuitorilor autorizați.

A

șa cum ne-a obișnuit, producătorul german oferă multiple
versiuni de carosare, precum
furgon, autoșasiu cu cabină simplă
sau dublă.

Ce aduce
noul Crafter?

În acest moment, se pot face comenzi pentru vehicule ce au masa
maximă autorizată de 3,5 t. Acestea
pot fi cuplate fie la un sistem de tracțiune față, fie la tracțiunea integrală
4Motion, lanțul cinematic fiind angrenat de o cutie de viteze manuală.
Conform oficialilor Volkswagen, această generație de Crafter va fi mult
mai economică, datorită costurilor scăzute cu carburanții, dar și a celor legate de întreținerea vehiculului, cunoscute ca TCO (Total Cost of Ownership).
Noul model dispune de un șasiu care
a fost reproiectat în totalitate, având în
dotare o direcție electromecanică, motoare eficiente, optimizate atât pentru
călătorii lungi, cât și pentru traficul urban,
soluții bine gândite pentru încărcare,
multiple variante pentru producătorii de
suprastructură, scaun ergonomic pentru
șofer și un număr însemnat de sisteme
de asistare a conducătorului auto.

Alte standarde
de siguranță...
în „standard”

O dată cu lansarea acestei generații noi de Crafter, regăsim, în exclusivitate și în premieră pentru această clasă
de vehicule, direcția electromecanică.
În plus, noul Crafter oferă, în dotarea
standard, sistemul de control al stabilității
(ESC, generația 9i, ce include, printre
altele, sistemul de control al tracțiunii,
sistemul de evitare a blocării roților la

frânare, sistemele ce previn tendința de
balans și de răsturnare, sistemul de
control al frânării în curbă etc.), sistemul
automat de frânare post-coliziune și sistemul de asistență pentru vânt lateral.
Pentru cine simte că sistemele de siguranță din echiparea standard nu sunt
de ajuns, se poate alege dintr-o gamă
extinsă de dotări opționale, sisteme
suplimentare de asistență activă a șoferului, precum sistemul activ de menținere
a benzii de deplasare (Lane Assist), sistemul inteligent de asistență la parcare
(Park Assist), sistemul de asistență la
manevrarea unei remorci (Trailer Assist),
sistemul tempomat adaptiv „ACC Follow
to Stop”, sistemul de frânare de urgență
(Front Assist), comanda automată de
reducere a fazei lungi prin sistemul de
asistență pentru sistemul de iluminat și
multe altele. Sistemele de siguranță
pasivă disponibile includ – alături de airbag-urile frontale, laterale și cele pentru cap, pentru șofer și pasagerul față
– o cameră video spate, un sistem de
avertizare pentru traficul din spate și
protecție laterală bazată pe senzori, care
a fost dezvoltată special pentru noul
Crafter.

Zona cargo

Această nouă generație de Crafter
dorește să ofere diferite soluții, bine
gândite pentru producătorii de suprastructuri. Dintre acestea, putem evidenția o podea de încărcare universală opțională, prevăzută cu mecanisme de
montare pentru rafturi, pentru ca sistemele de rafturi existente din autovehiculele închiriate sau modelele anterioare să poată fi instalate pentru toți
furnizorii obișnuiți de soluții personalizate. În plus, noul Crafter va fi primul
autovehicul din clasa sa care va oferi
echipamente modulare suplimentare

Noul Crafter poate fi comandat
începând de la 22.703 Euro + TVA,
conform listei:
• Crafter furgon 3,5 t, L3H3, 102
CP, consum mixt 7,5 l/100km - de
la 23.181 euro + TVA (27.585 euro
cu TVA inclus);
• Crafter autoșasiu cabină dublă
cu benă L3, 102 CP, consum mixt
7,5 l/100km - de la 22.703 euro +
TVA (27.017 euro cu TVA inclus).

opționale. Disponibile din fabrică, în dotare opțională, noul model va avea al
doilea compresor pentru refrigerare sau
aplicațiile pentru produse proaspete,
patru variante pentru o a doua baterie,
un al doilea sistem de aer condiționat
și un al doilea schimbător de căldură
pentru sistemul de încălzire auxiliar, cu
funcționare pe bază de combustibil.

Motoare dezvoltate
cu dedicație

Propulsoarele de tip Euro 6 îmbunătățite, bazate pe platforma diesel modulară („MDB”), au fost configurate
special pentru noul Crafter. Motorul de
2,0 l TDI, care a fost dezvoltat special
pentru autovehiculele comerciale
Crafter, este disponibil cu tracțiune față,
la trei niveluri diferite de putere, pentru
piețele Euro 6: 102, 140 sau, în varianta
BiTurbo TDI, cu 177 CP. În varianta cu
tracțiune față sau integrală, motorul cu
capacitate cilindrică de 1.968 cmc este
montat transversal și este înclinat la opt
grade spre puntea față, lucru ce conduce la reducerea lungimii consolei față
și, prin urmare, asigură mai mult spațiu
pentru șofer și compartimentul de marfă. Toate motoarele îndeplinesc standardul de emisii Euro 6 și sunt prevăzute
cu sistem stop-start, în dotare standard.
Per total, aceste motoare sunt, în medie, cu 15% mai eficiente din punctul
de vedere al consumului de combustibil. Noul Crafter obține calificative bune
și pentru robustețea sa și gradul redus
de uzură, pentru costurile de întreținere
și reparații, toate acestea având un
efect pozitiv asupra costului total de
proprietate (TCO) de-a lungul ciclului
de funcționare al autovehiculului.
Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Poți să iei șoferii
c u d u h u l b l â n d e ți i ?

Răbdare, comunicare și, mai ales, respect. Sunt elementele
principale pe care mizează Felicia Nae, noul manager de
transport al Practicom, în relație cu șoferii.

A

m discutat cu Felicia Nae la
puțin timp de la preluarea
funcției de manager de transport pentru proiectul Mega Image, în
cadrul Practicom, după ce avusese
atribuții similare în cadrul unei alte
companii cu o importantă flotă de
distribuție. Și în noua poziție, Felicia
Nae va avea ca obiectiv principal asigurarea distribuției, flota care lucrează
efectiv pentru acest proiect fiind de
65 de autovehicule. „Avem în vedere
angajarea a 105 șoferi, în condițiile în
care, în prezent, există un colectiv de
85 de conducător auto alocați acestui
proiect. Diferența până la 65 o reprezintă concediile medicale și de odihnă”, a menționat Felicia Nae, menționând că pe fiecare mașină se află, pe
lângă șofer, și un manipulant.

Economia
recompensată 100%

Costin Banță, Directorul de Operațiuni al Practicom, a apreciat, la
rândul său, că, în ultimele două luni,

s-au accentuat dificultățile pe segmentul de angajare de șoferi. „În toată
țara, se manifestă o criză de șoferi și
de manipulanți”, a precizat el.
Iar, într-o perioadă dificilă din
punctul de vedere al forței de muncă
din transporturi, Practicom schimbă abordarea, prin intermediul unei doamne manager. „Am trecut de la tratamentul sever, la ascultare și sfaturi,

la instruire, răbdare în explicații”, a
subliniat Felicia Nae.
În acest context, s-a apelat inclusiv
la serviciile unui formator, care va pregăti traineri din rândul celor mai buni
șoferi. „Ne dorim să avem două persoane dedicate pregătirii conducătorilor
auto. Am găsit doi șoferi foarte buni, pe
care i-am selectat să fie asistenți
formatori”, a explicat Costin Banță.

Felicia Nae, manager
transport pentru
proiectul Mega Image
în cadrul Practicom:

„Dorim să avem centru de costuri nu
numai pe fiecare mașină, ci inclusiv
pe fiecare om, prin evidențierea
costurilor fixe și variabile.
Am elaborat un manual al șoferului,
care se află la bordul fiecărei mașini.
Există, de asemenea, un set de
instrucțiuni pentru activitate, în care
sunt precizate și penalizările la care
se expun în cazul nerespectării.”
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Bonus pentru
vechime și traseu de
carieră

Din punctul de vedere al bonusurilor, în afară de cel legat de combustibil, la un an vechime șoferii au 4%
„Voi încerca să structurez o
procedură de interviu pentru
angajare, astfel încât să plecăm de
la premise corecte încă de la
începutul colaborării.”

bonus la salariul de bază, la doi ani –
8% și la trei ani 12%. Există, de asemenea, un parcurs de carieră, care le
permite șoferilor de distribuție să ajungă să facă transport intracomunitar.
Astfel, dacă un șofer scoate consum bun, nu are reclamații de la client
și este pregătit pentru a putea merge
mai departe, primește din partea
managementului companiei propunerea de a avansa. Și manipulanții sunt
încurajați, dacă doresc să își ia permisul, să urmeze un parcurs de carieră. „Vrem să oferim tuturor o șansă
de a-și crește veniturile și de a ajunge
unde doresc în plan personal. De
asemenea, este desemnat «angajatul
lunii» pe fiecare segment deservit”, a
mai explicat Costin Banță.

Planuri respectate
100%

„Eu merg foarte mult pe planificare
și analiză. Îmi doresc să obțin o respectare de 100% a planificării. Aș vrea
să ne ajutăm unii pe alții, să creăm o
adevărată familie. Am să încerc să
atrag șoferii cu răbdare și prin comunicare”, a subliniat, la rândul său,
Felicia Nae.

Costin
Banță

„Am lucrat în majoritatea timpului
cu bărbați. La începutul carierei, am
avut experiențe mai ciudate cu șoferii,
după care s-au obișnuit. Am introdus
componenta de respect și i-am forțat
să reacționeze în același mod, mai
ales prin reducerea stresului. Este o
abordare pe care vreau să o introduc
în modul de lucru”, a concluzionat ea.
Poți să iei șoferii cu duhul blândeții? Ce obții? Vom vedea în perioada
următoare...
Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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Și pentru ca angajații să simtă că
firma apreciază stilul de condus, șoferilor le este plătită integral economia
de combustibil, mai puțin TVA. De asemenea, în 99,9% dintre cazuri, șoferii
pot merge cu mașina acasă, pentru
ca, de acolo, să plece la încărcare, a
doua zi. „Există și avantajul de a putea
să îi alertezi atunci când apare o
situație de urgență. Șoferii sunt plătiți
pentru fiecare oră pe care o lucrează.
Orele se înregistrează pe GPS. Noi
pontăm din momentul în care încep la
depozit, până la ultimul magazin, sau
înapoi la depozit”, a mai precizat
directorul operațional Practicom.

VIAȚA VĂZUTĂ PRIN PARBRIZ

Managementul
stresului
la managerii
de transport

unui
Stresul este asemenea face
condiment: prea puțin
ă,
mâncarea neinteresant
foca!
prea mult te poate su
Donald Tubesing

Dinamica și fluența fenomenelor din peisajul socio-economic al transporturilor
rutiere sunt principalele probleme declanșatoare și generatoare de stres la
managerii de transport. În cadrul unei companii de transport, managerul de
transport este principalul factor expus la o serie de influențe generatoare de
stres, stres care afectează atât eficiența firmei de transport, cât și individul
(prin discrepanța între solicitările la care este supus managerul de transport
și capacitatea acestuia de a răspunde cu succes acestora).

C

apacitatea persoanei de a se
mobiliza pentru a face față,
cu succes sau nu, factorilor
de stres este denumită coping (din
engl. coping), ajustare la stres, automobilizare sau management al stresului.
Managementul stresului se referă,
cu alte cuvinte, la toate mijloacele
utilizate pentru contracararea unei situații stresante, obiectiv sau subiectiv
percepute de către individ.
Interesul crescut pentru modul în
care oamenii reușesc să facă față
stresului a crescut foarte mult, după
anii ’80. Putem spune că stresul a devenit o modă, un cuvânt-pretext, cu
tendința de a se vulgariza. Toți suntem
stresați, pe toți ne stresează ceva, de
la lucrurile importante și până la aglomerația și gropile din trafic...
Se știe, însă, conform unor dovezi
științifice, că există o relație între stres
și o multitudine de simptome, de la
cele banale și până la boli cu potențial
mortal, așa cum este, de exemplu,
infarctul miocardic.

Un ansamblu de
perturbații psihice

La modul absolut general, stresul
constă într-un ansamblu de perturbații
psihice și biologice, provocate de o
anumită agresiune asupra organismu-

lui. Nu toate formele de stres sunt,
însă, periculoase sau amenințătoare
pentru organism. Pentru a fi bine, omul
are nevoie de stres, sub formă de sarcini, provocări și obiective interesante.

Se disting două forme de stres:
- Eustresul, sau stresul pozitiv,
care stimulează performanțele, omul
trăind, în special, un sentiment agreabil, de satisfacție sau de șansă;
- Distresul, sau stresul negativ, care limitează performanțele și care
poate duce la boală.

Managerul de transport, datorită
faptului că este un adevărat nod informațional, un „factotum” al companiei,
este primul expus la o serie de influențe generatoare de stres. Factorii
stresanți acționează pe trei direcții
principale: conducerea companiei,
relațiile cu angajații (în special cu șoferii), viața personală. Nu sunt diferențe majore, în acest sens, între bărbații
și femeile manager de transport.
Pentru un management adecvat
al stresului, este nevoie, în primul
rând, să știm care sunt simptomele
stresului, care sunt efectele asupra
corpului și comportamentului. De multe ori, putem crede că boala este de
vină pentru durerile de cap, durerile
de stomac, insomniile frecvente sau
scăderea eficienței în activitate. Stres-

ul poate fi, de fapt, vinovat pentru toate
acestea. Recunoașterea simptomelor
de stres duce și la posibilitatea gestionării acestora. Dintre simptomele
cele mai frecvente asociate stresului
amintim:

Simptome de natură fiziologică:
− dureri frecvente de cap;
− tensiune musculară sau durere;
− dureri în piept;
− oboseală permanentă, epuizare;
− stomac mereu deranjat;
− probleme cu somnul (insomnie,
se adoarme greu).
Simptome de natură psihică:
− anxietate / neliniște;
− lipsa de motivație sau de focalizare;
− dificultăți de concentrare;
− stare permanentă de tensiune;
− senzația de a fi copleșit de evenimente;
− tristețe, stări depresive.

Simptome de natură comportamentală:
− accentuarea violenței verbale,
uneori și fizice;
− supraalimentare / subalimentare;
− imprevizibilitate comportamentală;
− diminuarea entuziasmului;
− tristețe, stări depresive.
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Putem scăpa de
stres fără pastile?

Putem, însă, să ne controlăm, să
ne diminuăm stresul? Putem scăpa de
stres fără medic, psiholog sau pastile?
Unul din programele de acest gen
este cel elaborat de Institutul de sănătate Weimar din California, intitulat, după
o formulă mnemotehnică ingenioasă
(cu valoare și de simbol), NEW START.
Inițialele desemnează factorii agreați de către managerii dornici să-și
controleze modul de viață, într-o direcție
de pregătire a organismului, capabilă să
permită o diminuare a stresurilor multiple zilnice. Aceste inițiale înseamnă: N
- nutrition (alimentația); E - exercise
(efortul fizic pentru „limpezirea minții”);
W - water (consumul zilnic de apă, mai
mult de 2 litri); S - sun (soare, expunere
judicioasă la lumina solară); T - temperance (cumpătarea, inclusiv reglarea
perioadelor de muncă/relaxare); A - air
(aer curat); R - rest (odihna, repausul,
inclusiv somnul și relaxarea la sfârșit
de săptămână) și T - trust (suportul social, încredere în cineva).

Câteva soluții simple

Fără să pretindem că acestea constituie „un panaceu universal”, vă propunem câteva soluții simple pentru
diminuarea stresului:
Râdeți, râsul scade nivelul de hormoni ai stresului în sânge, relaxează
mușchii și, să recunoaștem, ne face
să ne simțim mai bine.
...Dacă nu puteți să râdeți, atunci
și plânsul are efect. Ideea este că trebuie să vă debarasați, cumva, de
emoțiile negative, despre care taoiștii
spun că sunt cauza tuturor bolilor.
Conform ultimelor studii, lacrimile ar
ajuta la eliminarea toxinelor și a hormonilor de stres.
Respirați adânc. De fiecare dată
când sunteți nervoși și nu vă puteți
controla... respirați adânc de câteva ori, înainte să faceți ceva ce
veți regreta mai târziu. Dacă
vă focalizați asupra respirației și veți respira adânc,
veți aduce mai mult oxigen în corp, vă veți
simți mai conectați la

momentul prezent și mai detașați de situație. Astfel că veți putea să reacționați
calm și veți găsi soluțiile cele mai bune.
Schimbați perspectiva! Nu fiți
sclavul concepției conform căreia
nimic nu funcționează în viața dumneavoastră. Focalizându-vă pe succes, veți atrage mai mult succes. Dacă
vocea interioară vă sabotează, spunându-vă „eu nu pot să fac asta”, contracarați imediat gândul acesta cu unul
pozitiv: „sunt capabil să fac asta”!
Nu omiteți din alimentație fibrele. Fibrele vă relaxează. Se găsesc în
fructe, legume, cereale integrale. Nu
numai că au un efect benefic pentru
sistemul digestiv, dar ele elimină toxinele și stabilizează glicemia, ameliorând, astfel, schimbările emoționale.
Fiți organizați. Faceți o listă cu
prioritățile zilei și respectați-o. Pentru
asta, trebuie să vă cunoașteți limitele,
să știți de ce anume sunteți în stare
și care sunt obiectivele care nu pot fi
realizate pe termen scurt.
Este foarte important să renunțăm la consumul excesiv de
cafea și tutun. Este indicat să
recurgem cât mai des la ceaiurile din plante. De asemenea trebuie să bem
foarte multă apă - cel puțin 8 pahare pe zi.
Să spui că ești
stresat e ușor. Să
știi să gestionezi
stresul nu este
greu!

De noi depinde!

Psiholog pr. Cristian SANDU
Cabinet de psihologie autorizat
E-mail:

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

20 de ani în slujba
securității în transporturi
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Wtransnet

Wtransnet este o companie de pionierat dedicată dezvoltării și
managementului de platforme tehnologice, care contribuie la generarea
valorii în procesul de contractare a serviciilor de transport și logistică,
oferind profitabilitate, securitate și un răspuns imediat utilizatorilor săi.

P

rofitând de avantajul unei tehnologii 100% proprii, Wtransnet deține răspunsul corect
pentru o nevoie foarte specifică a sectorului: administrarea relației dintre
ofertele de marfă existente și vehiculele disponibile, datorită unui sistem
care se bazează pe garantarea plăților.
Fondată în 1996, în Barcelona,
compania s-a afirmat ca lider al Europei de Sud în dezvoltarea unei burse
de transport și a unor sisteme avansate pentru supply management. În
prezent, are 150 de angajați și peste
11.000 companii asociate, fiind prezentă în 33 țări europene.
Pe lângă serviciul de Bursă de
Transport, Wtransnet oferă și anumite
soluții ce se adresează în mod special
companiilor cu volume mari. Aceste
servicii ajută la administrarea furnizorilor de transport, precum și în mana-

gementul proceselor de calificare și
al documentației.
Profitând de avantajele oferite de
internet și de noile tehnologii, au apărut noi oportunități, care sunt în curs
de extindere, în prezent. Există companii de transport care, la un moment
dat, nu dețin suficiente camioane pentru a acoperi cerințele clienților lor și
investesc timp în subcontractarea
către alți cărăuși. Mai mult decât atât,
aceste companii au nevoie de mărfuri
pentru retur, pe care le caută în bursele de transport, pentru a-și optimiza
cursele.
În același timp, multe persoane fizice autorizate și companii logistice
își cresc volumele și câștigă noi clienți
prin intermediul serviciilor Wtransnet,
care facilitează procurarea de mărfuri
sau vehicule și care îi ajută să își administreze activitatea zilnică, fără să

fie nevoie să utilizeze în permanență
un computer.

Îmbunătățirea
credibilității
expeditorilor

Wtransnet oferă agențiilor de
expediție înregistrate în comunitatea
sa un statut de seriozitate și înaltă
solvență. Filtrele de Politică de Asigurare a Calității garantează accesul
pentru a oferi mărfuri numai agențiilor
care primesc un rating pozitiv din partea partenerului companiei - Coface.
Companiile care oferă mărfuri în
Wtransnet au acces, de asemenea,
la o bază de date de transportatori
verificați. Parte a Procesului QAP de
Asigurare a Calității este oferirea accesului în bursă doar Companiilor de
Transport ce au documentația actua-
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lizată, iar înregistrarea acestora se
face pe bază de referințe.
România reprezintă un pilon important în Comunitatea Europeană
pentru această companie, aici existând mulți profesioniști capabili și calificați, care își îmbunătățesc în permanență activitatea. Wtransnet dorește
să își ofere sprijinul și serviciile, pentru
a asigura creșterea acestor companii,
în cadrul unei burse care are grijă de
membrii săi și își focalizează în întregime eforturile pentru a se asigura că
această comunitate se îndreaptă către
un viitor mai bun.

De ce se află
Wtransnet în
România?

O data ce este asigurată o încărcare cu acest serviciu, valoarea facturii
respective este garantată în proporție
de 90%, indiferent ce se întâmplă, atâta
vreme cât transportul se desfășoară în
conformitate cu specificațiile contractului.
În plus, fiecare companie din
Wtransnet primește asistență personalizată, pentru a profita la maximum
de experiența sa în cadrul bursei.
Fie că doriți să găsiți colaboratori
cu oferte de mărfuri pe o anumită rută,
sau nu sunteți în apropierea unui computer pentru a oferi un camion, asistentul este acolo pentru dumneavoastră, pentru a se asigura că nu pierdeți
nicio oportunitate.

Depășirea barierelor
de limbă

Wtransnet a ales să fie reprezentată și în Europa de Est pentru că știe
că sunt multe companii din sectorul de
transporturi în România care sunt în
căutare de parteneri de încredere și
doresc să își dezvolte afacerile într-un
mediu sigur.

Wtransnet oferă un Serviciu de
Traducere Simultană care vă ajută să
primiți suport în timp real în 8 limbi
europene, pentru a putea fi capabili să
contractați și să dezvoltați relații comerciale cu companii din alte țări.

Sistemul unic de Garantare a Plăților oferit de Wtransnet poate ajuta
transportatorii români să își extindă
portofoliul de parteneri, eliminând riscul facturilor neplătite și teama de a
lucra cu companii pe care nu le recunosc.

Fundația Wtransnet este o organizație non-profit creată să promoveze
o mai mare competitivitate în rândul
companiilor de transport și logistică.
Are ca scop inspirarea unor noi colaborări în cadrul sectorului și contacte
între profesioniști, în contextul unor
valori de încredere.

Cum poate Wtransnet
să ajute companiile
românești de
transport?

Fundația Wtransnet:
10 ani de promovare
a competitivității

Dedicația Fundației Wtransnet de
a promova colaborarea între companii
a condus la multe evenimente și inițiative, cum ar fi Portugal Transport
Networking, Italy Transport Networking
și WConnecta, care își va aniversa
cea de-a opta ediție anul acesta, în
Germania.
Pe 11 noiembrie anul trecut, pe
aceeași dată cu cea de-a șaptea ediție
a Wconnecta, s-a celebrat și cea de-a
20-a aniversare a bursei Wtransnet.
Modalitatea de a contracta mărfuri, în
sectorul transporturilor, este în schimbare, iar obiectivul este menținerea
poziției de lider în interiorul platformelor B2B.

Privind
întotdeauna
înainte

Wtransnet dorește să își construiască pilonii succesului și în alte
țări europene, în 2017, în special în
Europa Centrală și de Est. Dacă, până
acum, Wtransnet a avut ca scop să
aibă clienți în alte țări, obiectivul curent
este implementarea și dezvoltarea
acestor piețe din interior, pentru a face
Wtransnet un punct de referință pe
respectivele piețe naționale.
În concluzie, Wtransnet este o
platformă de cooperare în domeniul
logistic, în cadrul căreia companiile
îm păr tășesc valorile siguranței și
calității, în încercarea de a-și extinde
oportunitățile de afaceri, prin stabilirea unor relații de tip „win-win” cu
alți operatori.
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Șofer în America

(II)

Emil Țurcanu s-a întors în România, după 12 ani în care a lucrat ca șofer
în Canada. În acest episod, vom discuta despre camioanele americane,
legislația din transporturi și cum este să fii șofer în America.

„T

impii de conducere se înregistrează, în America...
pe hârtie. În Canada, ai
voie să conduci 13 ore pe zi, iar în
SUA 11 ore pe zi. Deocamdată, este
permis să înregistrezi timpii pe un jurnal scris, unde se consemnează fiecare schimbare a statusului pe patru
rubrici – somn, timp liber (off-duty),
condus și on-duty (altă muncă decât
condusul – inspecție camion, încărcare/descărcare...).
Este enorm să conduci 13 ore. Pe
o cursă lungă, în afară de condus, nu
poți face altceva decât somn, mâncat
și mers la toaletă. De altfel, nici nu ai
ce face altceva, mai ales pe un parcurs atât de pustiu. În zonele mai izolate, dai de câte o parcare la 200 de
km, în celelalte zone, la fiecare 50
km.
Sunt și acolo cazuri în care timpii
nu se respectă și, de aceea, din 2018,
va deveni obligatorie utilizarea unui
tahograf electronic. Astăzi, foile din
carnet «mai zboară», pentru a ieși
bine la control. Sigur, acest jurnal trebuie să corespundă cu taxele plătite
și cu alimentările. Dar oamenii sunt
inventivi peste tot în lume.
Chiar respectând timpii de odihnă,
16.000 km parcurși pe lună reprezintă
o medie. Eu am avut luni în care am
făcut și 24.000 km.

Tot mai mulți
imigranți

Există o tendință ca tot mai mulți
șoferi să fie imigranți, în detrimentul
celor născuți în America. Oricum, condițiile de salarizare sunt aceleași pentru toată lumea. Există și acolo stereotipuri rasiale. În general, sunt priviți
mai rău șoferii din Asia. În Canada,
sunt foarte mulți indieni și pakistanezi
și aceștia acceptă să meargă cu camioane mai vechi, mai neîngrijite și
au tendința să lucreze mult și pe bani
puțini, ceea ce nu are cum să convină
celorlalți. Dar discutăm de un stereotip
și nu neapărat de un adevăr general
valabil.
La nivel de societate, imaginea
șoferilor nu este una foarte bună, fiind,
parcă, desprinsă din filme – pălărie
de cowboy, burtă mare, tatuaje și nespălat. Bineînțeles că nu este așa.
Penuria de șoferi a făcut să se încerce aducerea de șoferi tineri și a fe-

Emil
Țurcanu

„Cred într-un șofer pregătit.
Acesta este principalul lucru care
m-a ținut în siguranță, pe cele 2,5
milioane de kilometri parcurși cu
camioanele americane.”

Nu poți
depăși
masa maximă

meilor, iar modul de lucru cu șoferii
este în plină schimbare.
Introducerea tahografelor va determina, de asemenea, ieșirea din domeniu a multor șoferi bătrâni.

Aceleași probleme și
peste ocean

Transportatorii din America au
aproximativ aceleași probleme ca și
în Europa – criza șoferilor, legislația
schimbătoare, normele de poluare...
De exemplu, în SUA, a apărut, în
2008, o nouă normă de poluare, dar
numai California a impus-o; din 2010,
nu se mai poate lucra, în acest stat,
cu motoare cu norme de poluare mai
vechi de 2008, în rest, s-a impus doar
ca normă de producție. Astfel, brusc,
toți transportatorii au fost nevoiți să
cumpere camioane relativ noi. Însă
acele camioane au avut numeroase
probleme legate de motor, ceea ce a
dus, în final, la falimentul a numeroase
companii – camioanele erau mai
proaste la consum și la fiabilitate...

Sunt reguli foarte stricte și sunt
foarte multe cântare peste tot în SUA
și Canada. Practic, când treci dintr-un
stat în altul sau dintr-o provincie în alta,
este, de obicei, cântar și, de asemenea, în jurul marilor orașe sunt cântare plasate strategic. În plus, poți fi oprit
oricând de echipaje de la ministerul
transporturilor, care au cântare mobile.
Masa maximă admisă este mai
mare în Canada, însă depinde și de
suspensia camionului (pneumatică
sau arcuri). Fiecare stat își stabilește
propriile limite.
În SUA, pe combinația normală de
5 axe este de 38 t, iar combinațiile
lungi nu sunt admise peste tot. Pe Canada, se poate merge cu până la aproximativ 65 t.
Eu am condus și combinația normală de 5 axe (3 pe tractor și 2 pe
semiremorcă) și, de asemenea, combinația bi-train, cu 2 trailere. În conducere normală, tracțiunea este pe o
singură axă, însă poate fi cuplată și
a doua, la nevoie. Devine, astfel, un
6x4. De asemenea, la unele camioane, pot fi blocate diferențialele.

„Șoferul are mai multă responsabilitate în America
decât în Europa, chiar dacă, în America, a existat o
relaxare, până acum, pe partea de timpi de condus.”
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Accent pe inspecția
camionului

Înainte de orice plecare în cursă,
este obligatorie inspecția camionului,
de la 15 la 30 de minute. Se pune un
puternic accent pe această inspecție și
toți șoferii o realizează, deoarece este
foarte importantă pentru siguranță. Se
verifică cauciucurile, frânele și toate elementele importante pentru siguranță...
De asemenea, la obținerea permisului, trebuie să arăți că știi să verifici
camionul, inclusiv frânele pneumatice.
Cursul pentru frânele pneumatice este
obligatoriu pentru obținerea permisului.
Dacă ești oprit pentru control și ai
o frână care nu este ajustată corect
sau o anvelopă defectă, amenda merge către companie, dar apare în istoricul profesional al șoferului. Cresc,
astfel, asigurările, iar compania te
poate penaliza și, chiar, concedia, la
prea multe amenzi, și poți ajunge să
nu mai fii angajat de nicio companie.

Mult de muncă

Viața de șofer este grea în America, pentru că este mult de muncă.
Parcările de camioane au, în general,
stații de alimentare și restaurante.
Totuși, dacă mănânci doar la restaurant, nu mai faci bani... Fiecare camion
este dotat cu frigider (dacă nu are din
fabricație, șoferii își instalează unul)
și șoferii au mâncare la ei. Condițiile
de dormit sunt bune, existând cabine
mai mari. Cabinele au în jur de doi
metri lungime și este, astfel, loc suficient pentru pat și dulapuri, măsuță...
Camioanele sunt mai lungi în America.
Trailerele utilizate cel mai des au 17,5
m lungime. Lungimea totală a ansamblului ajunge la aproximativ 23 m, pe
o combinație normală.
Trailerul din SUA și Canada are o
lungime aproximativ egală cu întregul
ansamblu utilizat în Europa.
Între șoferi, exista, în trecut, un fel
de camaraderie, dar, acum, fiecare își
vede de treaba lui. Sigur, astăzi toată
lumea are Internet. La fiecare parcare
există wi-fi și poți să îl plătești direct,
sau poți merge pe abonamente. Sunt
trei mari companii dețin 95% din parcările de camioane din SUA și Canada.
Motorină nu se fură, mai ales că
este mult mai ieftină decât în Europa,
chiar dacă s-a scumpit și acolo destul
de mult. Oricum, nu riscă nimeni să
își piardă slujba.
În plus, firmele încurajează reducerea consumului și se fac training-uri
cu șoferii. Sunt companii care premia„Până în 2008, în Canada, nici nu
exista limitare de viteză. Pe drum
drept, am mers și cu 150 km/h.”

Camioanele americane

În America, dacă achiziționezi un camion pentru plăcerea condusului, alegi, de
obicei, un model clasic. Axa față este împinsă în față, capota se ridică în
întregime, cu tot cu aripi, și mecanicii au, astfel, un acces foarte bun la motor;
de aceea, costurile în service cu manopera la acest model sunt mai reduse.
Greutatea motorului fiind în spatele punții din față, autovehiculul stă foarte
bine pe șosea, mai ales dacă ampatamentul este mărit. Principala
caracteristică a unui astfel de camion este suspensia foarte bună și, de aceea,
este atât de iubit în America. Sunt mai mulți constructori care realizează
asemenea modele – Peterbilt 379, Kenworth W900 (considerat de mulți cel mai
bun camion), Freightliner Classic, WesternStar 4900... Asemenea camioane
sunt căutate de către proprietarii care conduc și, câteodată, sunt achiziționate
și de companiile mari, pentru a fi date celor mai buni șoferi, ca un fel de
recompensă. Stau foarte bine pe șosea, fiind apreciate de către șoferi, chiar
dacă sunt mai dificile la mersul cu spatele, din cauza ampatamentului mărit, și
au o vizibilitate mai redusă (capota este foarte mare). O altă caracteristică a
acestor camioane este faptul că, în partea din față, cabina este îngustată și,
practic, șoferul stă chiar în mijlocul camionului. Astfel, pe drum, șoferul stă
chiar în dreptul mijlocului benzii și nu în partea stângă, cum se întâmplă la un
camion obișnuit. Acest amplasament permite și ajustarea scaunului foarte mult
în spate, deoarece nu are ce să te împiedice (dulapul este în lateral).
Din păcate, acest gen de camioane o să dispară, deoarece nu sunt foarte bune
la consum. Au aerodinamicitatea unei cărămizi.
La ora actuală, se are în vedere consumul și se caută cuplu motor mare. Dacă
știi zona unde vei merge, poți configura camionul cu precizie. Dacă zona de
exploatare este foarte largă, trebuie să iei în considerare că, la un moment dat,
s-ar putea să ai de urcat munți și atunci se folosesc motoare mai mari. Astăzi,
motorul de 13 l este tot mai întâlnit, însă, înainte, 14 l și 15 l reprezentau
alegerea normală. Oricum, în general, șoferii se plâng dacă conduc camioane
cu mai puțin de 400 CP. Cele mai populare motoare au între 450 și 500 CP.

ză șoferii pentru consumul redus de
carburant.
Consumul mediu este mai ridicat
decât în Europa, dar și din cauza faptului că, în America, vehiculele nu sunt
atât de aerodinamice. Totuși, camioanele noi, moderne, au făcut pași importanți în această direcție.

Salt tehnologic
pentru camioanele
americane

Astăzi, tot mai multe camioane în
America au cutii de viteze automate,
și asta și pentru faptul că au început
să aibă consumuri de carburant mai
bune decât cele manuale. De asemenea, astfel pot fi atrași șoferi cu mai
puțină experiență.
Consumul este calculat în mile/galon. Acum 10 ani, un consum bun era
de 6 mile/galon. Astăzi sunt constructori care se laudă că produc camioane
care obțin 10 mile/galon.
Schimbarea este evidentă. Chiar
și la camioanele mai ieftine, se observă o creștere importantă a calității
materialelor folosite.
Cele mai mari vânzări le are
Freightliner, parte a grupului Daimler.
Și la acest brand, saltul calitativ este
imens. Până în 2008, bătea vântul
prin camioanele făcute de ei. Dacă
discuta cineva lângă camionul tău, cu
voce normală, te trezea – auzeai tot.
În 2008, a apărut modelul Cascadia. Este atât de bine izolat, încât ușa
trebuie trântită cu forță dacă vrei să

o închizi (presiunea aerului). Chiar
este bine să deschizi puțin geamul,
pentru a putea închide corect ușa.
Schimbarea este de la cer la pământ.

Înapoi în țară

Vreau să mă întorc definitiv în România. Dacă ai ambiție și muncești, și
ai aceeași etică în muncă, reușești în
orice țară. Este adevărat că, în România, câștigi mai puțin, dar și cheltuielile
sunt mai mari în Canada. Până la urmă, ajungi să trăiești la același nivel.
Încerc să fac altceva. Vreau să mă
implic în zona de consultanță pentru
firmele de transport din România, pentru partea de inspecție a camionului
și a frânelor pneumatice.
Sunt aspecte pe care se pune
puțin accent în Europa, dar pot avea
un impact important, din punct de vedere al siguranței.
Practic, asigur un import de
know-how din America, în România.
Sunt aspecte foarte utile, atât
pentru șofer, cât și pentru compania
de transport. Întotdeauna este bine
să ai șoferi bine pregătiți din punct de
vedere tehnic, să știe ce înseamnă
atunci când se aprinde un bec pe
bord.
După parcurgerea cursului pe care
l-am gândit, șoferii din România vor
avea la îndemână o metodă clară prin
care vor ști că pot pleca la drum în
siguranță.”

Emil Țurcanu

turcanu.emil77@gmail.com
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România în mișcare

...De cele mai multe ori, cu viteză mult prea redusă... în multe
cazuri, așa cum ne-am obișnuit, din cauza infrastructurii
insuficient dezvoltate. Unde ne mișcăm mai bine? Unde ar fi bine
să îmbunătățim lucrurile? Sunt întrebări la care s-au căutat
răspunsurile cu ocazia dezbaterii dedicate mobilității, organizate,
la sfârșitul lunii martie, la București, de revista de business
româno-germană DeBizz, în parteneriat cu România Durabilă.

R

omânia pierde competitivitate
internațională, pentru că infrastructura nu este dezvoltată,
raportat la nevoile țării. Iar în aceeași
situație se află și companiile românești, care sunt într-o situație de dezavantaj. Este de părere Sebastian
Metz, directorul general al Camerei
de Comerț și Industrie Româno-Germane, și director general al AHK România, care, cu ocazia evenimentului
DeBizz, a pus întrebarea: „Ce anume
nu funcționează, dacă, după 25 de
ani, discutăm, în continuare, despre
nevoile infrastructurii?”.
În opinia sa, dezvoltarea infrastructurii în zonele deficitare ale țării ar favoriza realizarea de investiții. În caz
contrar, diferențele dintre Est și Vest
se vor adânci. „Trebuie să vedem ce
va face România în noul program de
finanțare UE, din intervalul 2014 2020. Există sume destinate României”, a atras atenția Sebastian Metz.

Unii pierd...
alții câștigă...

Lipsa infrastructurii a dus, însă, la
dezvoltarea aviației generale. Potrivit
lui Andrei Zincenco, președintele Asociației piloților și proprietarilor de aeronave din România (AOPA România),
utilizarea de mici avioane private,
având câteva locuri, s-a dovedit extrem de utilă pentru persoanele care
nu își mai permit astăzi să piardă timpul în trafic. „Avem foarte mulți membri
care folosesc avionul personal. Vorbim
de avioane de la 2 la 6 locuri maximum, pentru care este angajat inclusiv
un pilot, astfel încât proprietarul, așezat pe locul din spate, își poate rezolva
problemele de serviciu, utilizând
laptopul. Câștigă foarte mult timp astfel”, a menționat el. Altfel spus, aviația
generală a rezolvat problema foarte
românește: dacă este o groapă, decât
să dai în ea, mai bine zbori pe deasupra. „Cu acest tip de transport, mult
mai mic decât liniile aeriene, România
devine o țară în care poți să fii foarte
mobil, în care, pe ruta București - Oradea, într-un zbor de plăcere, faci două
ore și 30 de minute, fără să te grăbești”, a mai spus Andrei Zincenco.

De menționat că acest tip de trafic a
fost susținut inclusiv prin apariția unei
rețele de aerodromuri private, iar
infrastructura aeroportuară este în
continuă dezvoltare.

Dezvoltare
„smart”

Și dacă România stă prost din
punctul de vedere al infrastructurii
rutiere, stă mult mai bine din punctul
de vedere al infrastructurii digitale,
conform președintelui Smart City Brașov, Cristian Macedonschi. „Trebuie
să învățăm să utilizăm infrastructura
digitală, unde România stă bine, ca să
putem câștiga timp. În final, totul se
învârte în jurul mobilității”, a apreciat
el, menționând că dezvoltarea inteligentă are ca țintă principală ridicarea
calității vieții oamenilor. „Un oraș inteligent, o țară inteligentă, o economie
inteligentă, au nevoie de infrastructură,
care stă la baza oricărei dezvoltări.
La Brașov, pe partea de oraș inteligent
s-au făcut mulți pași, pe transport
public, dezvoltare turistică inteligentă,
pe iluminat – suntem singurul oraș din
țară cu un adevărat iluminat inteligent”,
a precizat Cristian Macedonschi.

În București, însă, lucrurile nu par
a fi tocmai „smart”, din punctul de
vedere al congestiei traficului. Conform statisticii realizate de TomTom,
producător olandez de sisteme de navigație prin GPS, citate de CorneliuTeofil Teaha, General Manager Teaha
Management Consulting, Bucureștiul
este pe locul 5 în lume în privința blocajelor în trafic. „Capitala României
se află în urma orașelor Mexico City,
Bangkok, Jakarta și Chongqing”, a
precizat el, subliniind că singura alternativă la decongestionarea acestui
trafic infernal este un transport public
eficient.
De asemenea, Florin Pîrvu, fondator Autovit, a apreciat că, printre soluțiile pentru descongestionarea traficului, se numără implementarea unui
transport public eficient și rapid, precum și sporirea locurilor de parcare.
În schimb, impunerea unei taxe pentru
șoferi, după modelul altor capitale europene, nu ar reprezenta un succes,
întrucât, în acest moment, nu există
alternative viabile de transport pentru
cei care folosesc mașina.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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Courier & Postal
Services Forum 2017

La începutul acestei luni, Govnet Conferences a organizat, la hotelul
Intercontinental din București, cea de a patra ediție a Courier &
Postal Services Forum.

E

venimentul, dedicat curieratului și serviciilor poștale, a adunat întreg „lanțul” implicat în
această industrie, operatori, furnizori
și clienți, încercând să pună pe tapet
problemele și oportunitățile acestui
segment. Forumul a fost organizat cu
sprijinul ANCOM, al Asociației Operatorilor de Curierat din România, al Asociației Române a Magazinelor Online
și al Asociației Române de Marketing
Direct, reprezintând o platformă interactivă unică de prezentări și discuții
libere, între reprezentanți la cel mai
înalt nivel ai companiilor de curierat și
servicii poștale prezente pe piața din
România, ai celor mai importanți clienți, furnizori de servicii ori tehnologii
pentru industrie, ai autorităților reglementatoare, precum și ai instituțiilor
care oferă soluții de finanțare.

Probleme și soluții

În cadrul discuțiilor, au fost aduse
în prim plan teme precum dezvoltarea
pieței locale de curierat, soluții integrate pentru curieri, timpul de livrare și
serviciile suplimentare oferite de
curieri, provocările legate de lipsa de
personal, defalcarea costurilor legate
de plata cu numerar și de e-payment,
îmbunătățiri ce ar putea face domeniul
să funcționeze mai bine, precum și
provocările unuia dintre cele mai dinamice sectoare de business din România. Pentru segmentul de curierat, anul
2016 s-a dovedit a fi unul bun, cu
creșteri imprevizibil de mari care, din
păcate, s-au tradus printr-o presiune
accentuată pe resursele umane, pe
serviciile logistice. Această presiune
s-a reflectat, uneori, în calitatea servi-

ciilor prestate în industria de curierat.
Cu ocazia acestui eveniment, au fost
dezbătute atât lucrurile bune, cât și
cele mai puțin plăcute, cu scopul de
a-i face pe furnizorii serviciilor de curierat și poștale și pe clienți să înțeleagă rigorile și direcțiile în care se îndreaptă această industrie.

Oamenii ce fac
lucrurile să se miște

Dintre speakerii ce și-au expus părerile și viziunile, putem enumera, printre alții, câțiva reprezentanți ai unor importanți jucători pe această piață,
precum Felix Pătrășcanu (managing
partner, FAN Courier), Lucian Aldescu
(CEO, DPD România), Horia Șerbănescu (Business Development Manager, NEMO Express), Marian Șeitan
(General Manager, MediaPost HitMail),
Octavian Badescu (General Manager,
Sameday Courier), Justine Clark (Industry Marketing Manager, Transport
and Logistics Europe, Honeywell Safety and Productivity Solutions), Daniel
Dombach (Industry Solutions and
Strategy Director, ZEBRA Technologies) și Virgil Adochiței (Project Manager, ROPECO). Aceștia au analizat,
prin prisma companiilor pe care le
reprezintă, evoluția pieței de curierat
și servicii poștale și au prezentat soluții
ce ar putea îmbunătăți bunul mers al
industriei, chiar dacă o parte dintre
acestea nu sunt aplicabile imediat, din
motive obiective.
Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION
ACHIZIȚIONEAZĂ VANDERLANDE
Toyota Industries Corporation
(TICO) a semnat un acord
pentru achiziționarea, de la
NPM Capital, a Vanderlande liderul de piață global pentru
sisteme de automatizare
pentru aeroporturi și pentru
domeniul coletăriei, precum și
un furnizor de marcă pentru
depozite. Tranzacția
demonstrează ambiția
strategică a TICO pentru a-și
crește prezența pe piața
soluțiilor automate de
manipulare a materialelor.
Acest pas urmează recent
anunțatei expansiuni în
America de Nord, cu achiziția
companiei Bastian Solutions
LLC. Fondată în 1949, în
Veghel, Olanda, Vanderlande a
livrat soluții în peste 105 țări,

ANTHONY GUNN VICEPREȘEDINTE
EXECUTIV GEFCO

Anthony
Gunn

Grupul GEFCO îl numește pe
Anthony Gunn la conducerea
activității de Freight Forwarding,
acesta devenind și membru al
Comitetului Executiv.
Cu peste 25 de ani de experiență în
sectorul logistic, Anthony Gunn a
dezvoltat și realizat proiecte majore
de transformare în Europa, Statele
Unite și Asia, în acest domeniu.
Proiectele au variat de la înființarea
și operarea centrelor de retur pentru
companii lider de piață la nivel
mondial în domeniul comerțului
electronic, până la gestionarea
distribuției pentru laboratoare de
științe naturale în Statele Unite și
inclusiv vânzarea de piese de
schimb și vânzarea cu amănuntul în
Asia.
Anthony Gunn a fost Director
General pentru Europa al XPO
Logistics, companie cunoscută

cu prezențe locale în 30 dintre
acestea. Achiziția a fost în
întregime aprobată și
susținută de către
managementul Vanderlande,
companie care își va menține
numele și identitatea și își va
continua operațiunile ca
entitate autonomă, din
aceleași locații la nivel
mondial. Tranzacția este
subiectul aprobărilor
regulamentare, iar încheierea
ei se va realiza, cel mai
probabil, în cel de-al doilea
trimestru al anului 2017.

anterior sub denumirea de Menlo,
căreia i s-a alăturat în 2000 și în
care a ocupat diferite poziții de
conducere. Pe parcursul a celor 16
ani petrecuți în Menlo, apoi în XPO
Logistics, Anthony Gunn a adunat
în jurul său o echipă de experți care
a dublat cifra de afaceri și profitul
companiei în regiune.
Anthony Gunn și-a început cariera
în industria apărării, activând în
sfera serviciilor de achiziție și
aprovizionare, înainte de a trece în
industria semiconductorilor, unde a
fost responsabil de managementul
unui lanț de aprovizionare al unui
producător american lider de piață,
în Statele Unite și Europa.

KUEHNE + NAGEL A
LANSAT KN EURASIA
EXPRESS

O dată cu lansarea KN Eurasia
Express, Kuehne + Nagel oferă
expedieri în regim LCL (mărfuri
care ocupă o parte dintr-un
container) între China și Europa.
Noul serviciu completează serviciile
existente de transport mărfuri
import-export în regim FCL
(container complet).
Serviciul KN Eurasia Express este
destinat realizării legăturii dintre
China și Europa. Pe lângă serviciul
FCL existent, bine consolidat,
pentru care Duisburg este
principalul centru de manipulare
european, Kuehne + Nagel

prestează, de acum și propriile
servicii în regim LCL de la
terminalul Wuhan din China, pâna
la Hamburg și Malaszewicze /
Poznan (Polonia). Per total, Kuehne
+ Nagel deservește peste 50 de
puncte de colectare din China,
printre care locații cheie, cum sunt
Shengyang, Chongqing, Chengdu
și Zhengzhou. În afară de
operațiunile de import, oferta
include și exporturi FCL și LCL din
Europa către Asia. KN Eurasia
Express vizează, în special, clienții
din industria auto, cea de
tehnologie avansată, precum și din
industria modei.
Serviciul KN Eurasia Express
acoperă și țările de la periferia
Europei. Primele trenuri au fost,
deja, expediate cu succes în Turcia.
Compania are în plan derularea de
servicii proprii LCL între China și
Rusia.

PREMII PENTRU CTP
INVEST

Premii pentru CTP Invest, la cea
de-a 12-a gală anuală a SEE Real
Estate Awards: Dezvoltatorul Anului
pentru segmentul Industrial și
Proiectul Industrial al Anului –
CTPark Bucharest West.
Activitatea și realizările CTP din
2016 au fost prezentate unui juriu
format din dezvoltatori de renume,
investitori și furnizori de servicii
profesionale în Europa de Sud-Est
și analizate din punctul de vedere al
contribuției aduse la dezvoltarea
pieței, al calității serviciilor oferite
clienților, inovării, al succesului și al
gradului de penetrare a pieței.
CTP Invest a intrat pe piața din
Romania la începutul anului 2015,
în primul rând prin achizitii și și-a
consolidat și valorificat poziția prin
construirea de noi spații, pe baza
cererii clientului, în toată țara. În
prezent, CTP are peste 400.000 mp
în construcție în rețeaua CTPark
(Timișoara, Arad, București și
Bucharest West) și, în acest an va
dezvolta proprietăți în Cluj, Turda și
Sibiu.
Compania vede un viitor puternic în
România și se va concentra pe
reînnoirile contractelor de leasing,
asigurarea finanțării pe termen lung
și va continua modernizarea
clădirilor vechi. Incluzând
potențialele achiziții, CTP
estimează că va atinge ținta de
700.000 mp, propusă pentru
portofoliul din România pentru
2017, mult mai devreme decât era
planificat.

48 .................................................................................................................................................... aprilie 2017

CPI, ASISTAT DE CBRE
LA ACHIZIȚIA FELICIA
SHOPPING CENTER

UPS EXTINDE SERVICIUL
FEROVIAR CHINAEUROPA

UPS a adăugat șase stații
serviciului feroviar multimodal
pentru FCL (plecări frecvente de tip
„încărcare maximă a containerului”)
și LCL (expedieri de tipul „încărcare
parțială a containerului”) între
Europa și China.

Stațiile adăugate vor garanta
transportul de bunuri pe cel mai
mare culoar comercial din lume,
oferind alternative pentru reducerea
costurilor lanțului de aprovizionare
și pentru îmbunătățirea raportului
cost / timp de transport.
Alături de stațiile deja existente în
China – Zhengzhou și Chengdu –
vor fi adăugate Changsha,
Chongqing, Suzhou și Wuhan. În
Europa au fost incluse noi stații în
Duisburg (Germania) și Varșovia
(Polonia), în plus față de cele din
Lodz (Polonia) și Hamburg
(Germania). Cele patru noi stații din
China au fost alese pentru
proximitatea lor față de fabricile
industriale din provincie, dar și față
de centrele comerciale și culturale
ale țării.
În Europa, Duisburg este nucleul
regiunii industriale germane Ruhr și
asigură căile de acces pentru
transportul fluvial, feroviar, rutier și
aerian. Noua oprire din Varșovia,
Polonia, sprijină una dintre
economiile în creștere ale Uniunii
Europene, renumită pentru ecommerce, cercetare și dezvoltare
și producție industrială.
PUBLICITATE

PIAȚĂ

CPI Property Group a fost
reprezentat cu succes de către
CBRE în achiziția galeriei
comerciale din cadrul centrului
comercial ieșean Felicia Shopping
Center, de la CBRE Global
Investors. O dată cu această
tranzacție, CPI Property Group intră
în premieră pe piața imobiliară din
România.
Achiziția galeriei comerciale din
Felicia Shopping Center este parte
din tranzacționarea unui portofoliu
impresionant, de 11 centre
comerciale din Cehia, Ungaria,
Polonia și România, cu o suprafață
totală închiriabilă de aproximativ
265.000 mp.
Galeria din Felicia Shopping Center
deservește o populație de
aproximativ 450.000 de locuitori,
fiind interconectată cu
hypermarket-ul Carrefour, încă de
la deschiderea centrului comercial
ieșean, în 2007.
Cu o suprafață totală închiriabilă de
11.313 mp, galeria comercială din

Felicia Shopping Center are, printre
cei mai importanți clienți-ancoră,
nume ca Marks&Spencer, Takko,
Pepco, Deichmann, DM și
Intersport. Din aprilie 2016, galeria
comercială Felicia este operată de
echipa de property management
CBRE, care administrează integral
activitățile centrului comercial.

EUROLOG 2017

EVENIMENT

Proiecții despre viitor

ARILOG a sărbătorit, la sfârșitul lunii martie, 15 ani de la înființare,
concomitent cu organizarea, în premieră, în București, a congresului
internațional EUROLOG, aflat sub egida Asociației Europene de Logistică
(ELA). Evenimentul a demonstrat că viitorul este al celor care învață din
experiența proprie, din a celorlalți și cunosc sensul cuvântului „ÎMPREUNĂ”.

I

nvitați din peste 14 țări, speakeri de marcă, subiecte
ale momentului sunt elemente care definesc congresul EUROLOG desfășurat la București. „Aniversăm 15 ani de la înființarea ARILOG. Totul a început de
la o mână de oameni pasionați, dornici de a crea un
fundament solid, pentru dezvoltarea personală continuă
și pentru educarea pieței, în vederea creării unor afaceri
sustenabile și de succes”, a afirmat în deschiderea evenimentului, Daniel Preda, președinte ARILOG, mulțumindu-le membrilor și colaboratorilor pentru rolul important jucat în toată această perioadă.
Și pentru că inițiativele concrete fac diferența, Adriana
Pălășan, vicepreședinte ARILOG, a prezentat cel mai nou
proiect al asociației, care se dorește a fi un pas important
spre un suppy chain al viitorului.

Harta logistică interactivă...
a Europei

Ideea proiectului a apărut în vara anului trecut, ca urmare a telefoanelor numeroase primite din partea membrilor interesați de soluțiile de logistică pe care le oferă
diferite zone din țară. Răspunsul a fost o hartă interactivă
logistică a României. Inițial, bugetul a depășit capacitatea
financiară a asociației, dar, în noiembrie, board-ul a decis
că trebuie să fie pus în practică și s-a constituit echipa
care îl coordonează. Iar, în ianuarie, Euroccoper a decis
să îl sponsorizeze. „Am început, anul trecut, să discutăm
despre realizarea unei hărți logistice a României, în care
să fie prinși cât mai mulți dintre cei care activează în domeniu, precum și cei care furnizează servicii pentru activitatea logistică. Atunci când am analizat bugetul pentru o
astfel de inițiativă, am constatat că este destul de mare.
Și, după multe discuții, cu parteneri și potențiali susținători,

Schimb internațional de
experiență

EUROLOG este un Congres internațional organizat
anual sub egida Asociației Europene de Logistică.
Obiectivele evenimentului sunt:
- promovarea dialogului între țările membre ELA, în
special între organizațiile naționale, în cadrul unei
platforme neutre;
- asigurarea unui cadru formal, în care importanți
speakeri din întreaga Europă să prezinte strategiile și
trendurile sectorului european de logistică și să
împărtășească bune practici din domeniu;
- utilizarea concluziilor evenimentului drept
recomandări pentru activitatea de zi cu zi a
participanților la congres.
EUROLOG se organizează, anual, în diferite orașe
europene. În 2016, s-a ținut în Polonia, în 2015 în
Italia, în 2014 în Germania, pentru ca, în 2017, să vină
în România.

am constatat că este puțin cam mult pentru asociație. În
22 noiembrie, însă, într-o cafenea, unde aveam întâlnirea
de board, pentru a fi cât mai aproape de fiecare dintre
membri, cineva s-a supărat și a spus că putem să o facem.
Ideea din board-ul asociației a aparținut vicepreședintelui
Ion Lixandru. În 12 ianuarie, la următoarea ședință, pe
care am avut-o în board, exista, deja, o echipă constituită,
care, fără ca noi (membrii juriului) să știm, creionase proiectul și găsise și un sponsor. Din 12 ianuarie, în 28 martie
proiectul a luat viață”, a relatat, pe scurt, Adriana Pălășan
începutul poveștii unui proiect care se anunță a avea un
impact important pe piața de profil.
Prin intermediul acestei hărți interactive, timpii se
scurtează semnificativ, pentru că nu mai trebuie nici

Vladimir Bădic, IT Business Partner & Innovation
for Supply Chain Europe în cadrul Unilever
Europe Supply Chain Company, unul dintre cei
mai vechi membri ARILOG, a deschis congresul.
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Jos Marinus,
președinte
ELA:

Adriana Pălășan,
vicepreședinte ARILOG

în ce mai mult. Pe de altă parte, companiile vestice utilizează
șoferi din Est pentru că sunt mai ieftini, dar nu numai.
Aceștia sunt dispuși să lucreze în timpul week-end-urilor.
Lumea se află în schimbare, deci nu ne putem baza
la infinit pe aceleași reguli.
Acest lucru va deschide discuții, așa cum a făcut-o
e-comerțul, prin activitatea în depozite 24 de ore pe zi,
sau în timpul week-end-urilor. Astfel, conceptul de
week-end va dispărea. Acest lucru va sprijini realizarea
unui echilibru între Europa de Vest și cea de Est. Deci,
răspunsul este deschiderea și, în primul rând, realizarea
faptului că protecția poate că nu este abordarea corectă.”
Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

PUBLICITATE

măcar să dai un telefon, informația fiind la un click distanță, foarte bine structurată, în funcție de tipul de ofertă,
de tipul de marfă care poate fi operată și de capacități.
Iar rezultatele au depășit previziunile inițiale. „Atunci
când echipa asociației a început să construiască harta,
am plecat de la ideea că vom reuși, în 2017, să populăm
programul în proporție de 50%, pentru ca să ajungem
la 90% în 2018, dar am constat că lucrurile merg mult
mai repede, iar posibilitățile sunt chiar mai mari. Romanian Logistic Map s-a transformat în European Supply
Chain Map. Astfel, inițiatorii au adăugat proiectului o
hartă a Europei, pentru ca membrii asociației, precum
și cei aflați în contact cu noi, să poată identifica resursele
la care pot apela. Bineînțeles, aceasta dacă, împreună
cu voi, vom reuși să populăm această hartă cu tot ceea
ce avem nevoie”, a subliniat vice-președintele ARILOG.
Și, pentru că vorbim despre o hartă a Europei, ea
are și un buton ELA, unde pot fi accesate datele tuturor
asociațiilor naționale de logistică, astfel încât cei care vor
să construiască acel supply chain al viitorului să dispună
de informații corecte.

Daniel Preda, președinte
ARILOG

EVENIMENT

„Vestul se îndreaptă
către protecționism,
dar vor învăța că
răspunsul nu este
protecționismul, ci
flexibilitatea,
disponibilitatea de a
lucra, pentru că,
dacă dorim să
protejăm ceea ce
avem, trebuie să ne
adaptăm.”

Intrăm într-o perioadă de
protecționism

Modul în care va evolua logistica la nivel european
și nu numai, a fost abordat, cu ocazia EUROLOG 2017,
de președintele ELA, Jos Marinus.
La solicitarea Ziua Cargo, Jos Marinus ne-a oferit o scurtă declarație privind influența pe care o vor avea măsurile
protecționiste luate la nivel european în ultima perioadă.
„În final, toată lumea va concluziona că nu aceasta
este calea corectă de urmat, că protecționismul nu a fost
niciodată soluția. Oamenii trebuie să învețe. Intrăm într-o
perioadă de protecționism, «piața mea și oamenii mei în
primul rând», ceea ce poate avea și unele efecte pozitive,
deoarece îi va face pe unii să înțeleagă că nu trebuie să
își rezolve problemele cu furnizori veniți de la o mare distanță. Pot găsi, de asemenea, furnizori din propria țară
sau din țări învecinate, care pot oferi timpi mai scurți de
execuție și o comunicare mai bună. Astfel, și acest lucru
poate avea avantajele lui. Dar, în final, consider că o economie deschisă este calea de urmat pe viitor.
Nu cred că lucrurile se vor schimba în următorii 2-3 ani,
dar probabil că vom vorbi despre mai mult control, mai multe
verificări la frontiere, mai multe documente de completat, ceea
ce va lua mai mult timp. Aceste măsuri sunt luate, poate,
pentru a exclude unele companii de pe alte piețe.
Am aflat, recent, un exemplu al unui număr mare de
companii care au fost verificate. Nu există nicio problemă
în fondarea unei companii în Est și în folosirea șoferilor,
atâta vreme cât aceștia lucrează în aceleași condiții ca în
cadrul companiei vestice. Primim astfel de semnale din ce
aprilie 2017 ..................................................................................................................................................
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Povestea STILL (V)

De la producător local,
la jucător global

Tranziția STILL de la un producător local din Hamburg, la un
partener global, cu rețele de materiale și un flux continuu de
informații, ar fi de neconceput fără integrarea unor mărci
puternice, cu propriile lor competențe și propriile lor piețe.
Această parte a istoriei companiei este legată strâns de mărci
precum Saxby, Wagner, Stocka și OM.

A

ceste patru mărci, fiecare dintre ele de mare importanță pe
piețe lor locale, au, la rândul
lor, o istorie proprie. Tradițiile și liniile
de dezvoltare ale acestor companii sunt
încă identificabile, astăzi, în cadrul
STILL. Iar fiecare dintre aceste mărci
și-a adus contribuția în mod diferit.
Pentru STILL, 1989 nu a fost numai primul an în care veniturile din
vânzări au depășit un miliard de mărci
germane. Este, de asemenea, anul în
care începe cooperarea cu și, mai
târziu, integrarea unor mărci regionale
europene.

Saxby

În 1863, tehnicianul în vârstă de
42 de ani John Saxby avea deja experiență în lucrul pentru producători din
domeniul feroviar și se specializase
în îmbunătățirea sistemelor de semnalizare. În cursul activităților sale, expertul a inventat un nou tip de semafor,
care avea să devină cel pe care îl
cunoaștem astăzi, pe șosele.
Acesta a fondat compania Saxby
& Farmer, în suburbiile Londrei, concentrându-se pe producția de sisteme
de semnalizare pentru calea ferată.
În 1878, antreprenorul trece Canalul
Mânecii și își construiește prima fabrică în Creil, Franța. Până la jumătatea secolului 20, Saxby a lucrat, din
această locație, ca furnizor pentru diferite industrii. Abia în 1950, compania
începe să producă vehicule industriale
și își prezintă primul stivuitor în 1954.
În 1964, Saxby își relochează producția la Montataire. După ce producătorul
american de ascensoare OTIS a preluat pachetul majoritar de acțiuni ale
companiei, în 1970, Saxby este preluat de către producătorul englez de
stivuitoare Lansing, în 1985. La momentul respectiv, Lansing era numărul trei
în Europa, iar noua companie se afirmă sub numele de SaxbyLansing.

În februarie 1989, Linde AG,
numărul doi mondial din acea vreme,
preia Lansing și, în paralel, cel mai
mare producător francez de stivuitoare, Fenwick Manutention, ceea ce
face această companie lider mondial.
După aceste preluări, compania își divizează divizia de vehicule industriale
în două grupuri: Line WGA pe de o
parte și STILL Group, pe de altă parte,
care includea și Saxby.
1995 marchează un punct de cotitură în istoria fabricii de la Montataire,
deoarece o mare parte a producției
fabricantului Wagner din Reutlingen
se mută aici. Dar, abia în 2002, Saxby
este redenumită STILL. În 2004, uzina

STILL din Montataire este modificată
pentru a deveni o fabrică de asamblare.
O dată cu fondarea Grupului
KION, Montataire este integrată în rețeaua internațională de facilități de
producție deținută de noul grup. La
începutul anului 2010, capacitățile de
producție aparținând Grupului KION
sunt evaluate pentru reorganizare.
Unul dintre obiective este relocarea
producției centrelor mai mici în situri
mai mari. Astfel, producția de platforme electrice de la Basingstoke, Anglia,
se mută la Aschaffenburg, iar producția de tractoare grele este transferată
la Hamburg.
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OM

Integrarea OM în Grupul STILL
este însoțită de o altă consolidare a
fabricilor. Producția, inițial răspândită
în fabricile din Reulingen, Montataire,
Bari și Luzzara, va fi concentrată în
trei.

Wagner

În perioada 1986 - 1991, Linde AG
preia departamentului de conveyoare
al Ernst Wagner KG, situat în Reutlingen. Compania este unul dintre cei
mai importanți furnizori de echipamente pentru depozite și sisteme de
transport fără șofer din Germania. Sub
numele de „Schildkröte”, compania
dezvoltă și produce lift-trucks controlate computerizat, tractoare, conveyoare combinate și, mai ales, vehicule
VNA (pentru culoare foarte înguste).
Integrarea companiei îi oferă lui STILL
un important avans pe segmentul
echipamentelor pentru depozite,
începând cu anul 1995.
Deși portofoliul de produse al
Wagner completează perfect oferta
STILL, principala sarcină după preluare a fost uniformizarea diferitelor
mentalități Sud-germane din Reulingen cu atitudinile predominante în
Hamburg, la sediul central, pentru a
acorda întreaga companie la cultura
organizațională.
O dată cu fondarea Grupului
KION, în 2006, și cu fuzionarea diviziilor de vehicule industriale și echipamente de depozite ale Linde AG, fabrica din Reutlingen trece prin
schimbări importante. STILL Wagner
este afectată puternic de reorganizarea structurilor de producție din întregul grup. Producția de reach trucks,
cu o îndelungă tradiție la Reutlingen,

se mută la Hamburg, ceea ce cauzează o reducere de personal de la
450 la 250 angajați, în prima locație.
Fabrica rămasă este updatată,
pentru a deveni centrul de competență
al KION pentru vehiculele VNA, o investiție de 10 milioane de euro, care
include un atelier modern de vopsitorie, de 60 m lungime, precum și reorganizarea sistemului de alimentare cu
materii prime a liniilor de producție,
din depozit. Aceste schimbări creionează viitorul STILL Wagner ca parte
a KION Warehouse Systems, deși
marca Wagner nu se mai prezintă sub
acest nume.

Stocka

Istoria companiei suedeze Stocka
începe în secolul 17. Inițial, compania
a început prin producția de cărucioare
manuale din lemn. Începând cu 1918,
Stocka s-a dezvoltat ca sinonim al
echipamentelor pentru depozite și al
vehiculelor industriale ergonomice și
de înaltă calitate din Scandinavia,
inițial producând unități lift truck operate manual. În 1950, Stocka își extinde gama de produse, care include
stivuitoare cu furci.
La punctul preluării de către STILL,
Stocka produce și comercializează o
gamă largă de produse pentru manipularea de bunuri și materiale, producătorul având și o rețea internațională,
care susținea exportul peste tot în
lume, mai ales de transpalete manuale
și stackere.
Prin achiziționarea a părți din
Stocka, în 1989, începe integrarea
graduală în structurile STILL, unul
dintre scopuri fiind creșterea prezenței
STILL pe piețele de export ale Stocka.

„Officine Meccaniche” este un
nume care se referă mai degrabă la
automobile, decât la vehicule industriale. Fondată în 1899, la Milano, din
1917 compania s-a concentrat pe producția de mașini sport, timp de câteva
decade. În 1933, devine parte a Grupului Fiat, dar activează încă independent. Patru ani mai târziu, facilitățile
de producție din Milano și Brescia se
reorganizează, gama de produse
incluzând, acum, autobuze, vehicule
comerciale de cursă lungă, turbine
pentru nave maritime și sisteme de
răcire. În 1951, OM își prezintă primul
stivuitor, cu motor cu combustie internă, vânzările crescând de la an la an.
În anii 70, OM devine parte a IVECO.
În 1975, OM este rebotezat FIAT
Carrelli Elevatore și preia producătorul
de vehicule de depozit Pimespo din
Luzzara, la începutul anilor 80, ceea
ce face din această companie cel mai
mare furnizor italian de echipamente
de depozite și vehicule industriale.
În 1992, Linde achiziționează 51%
din participația FIAT OM în Milano. La
acest punct, compania vinde aproximativ 14.000 unități OM Pimespo anual
în Europa, Africa de Nord și Orientul
Apropiat. În anii următori, Linde își extinde sistematic participația în companie,
care se mută de la Milano, la Lainate.
În 2003, Linde preia restul de 25% din
acțiuni de la FIAT, iar la sfârșitul anilor
90 fabricantul italian trebuie să renunțe
la producția de nișă și să treacă la gama
de produse a grupului.
În cadrul Grupului KION, STILL și
OM încep o cooperare strânsă, iar, la
începutul lui iunie 2010, primele stivuitoare STILL RC 40 cu convertor de
cuplu au început să fie produse de
către fabrica din Bari. Cu ajutorul
acestei linii de produse, STILL dorește
să acopere mai bine cererea de produse cu funcțiuni bazice, în combinație
cu o calitate excelentă, în special din
Europa de Est și din țările aflate în
dezvoltare.
Iar cu aceasta, încheiem, deocamdată, povestirea noastră despre istoria
STILL; care continuă, însă, să se scrie
cu același succes, în fiecare zi!
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În 1997, Stocka a început să lucreze
ca dealer pentru produsele STILL în
Scandinavia, la începutul noului mileniu STILL achiziționând 25% din acțiunile companiei suedeze. La nivel de
producție, cooperarea a început prin
furnizarea de componente. Pe 1
octombrie 2004, STILL preia 100%
dintre acțiunile Stocka Industries AB.

Traducerea și adaptarea:
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Cum să construiești
un depozit

Prima funcțiune a logisticii este aceea de a muta produsele de la
furnizor, la beneficiar; fie că sunt materii prime care intră în
componența unui produs finit, fie că sunt produse de larg consum,
mișcarea fizică a maselor de produse trebuie efectuată, într-un fel sau
altul. Mișcarea presupune un consum de resursă (timp, combustibil,
mijloc de transport), dar și de zone fixe de tranzit (depozite de transfer
sau depozite de destinație). În acest articol, voi încerca să descriu
câteva idei pentru toți cei care vor să construiască un depozit (atât
proprietari, cât și antreprenori de tip „real estate”).

C

lădirile industriale destinate
tranzitului de mărfuri pot fi
considerate barometrul comerțului unei țări: atunci când se tot
construiesc, înseamnă că țara prosperă, iar, atunci când nu se construiesc, țara stagnează sau este, chiar,
în recesiune. Fiind optimist, abordez,
în acest articol, varianta „prosperitate”,
însă cu mare băgare de seamă, pentru că riscurile sunt multiple.

Chiar este nevoie să
construiești?

Prima întrebare pe care mi-aș
adresa-o, atunci când mă gândesc la

o clădire nouă, este: chiar am nevoie
să construiesc acea clădire?
Motivele contradictorii ar fi:
- Construiesc dacă:
• dispun de fonduri (proprii sau
externe) pentru construcție;
• compania are nevoie de mai
multe active imobilizate, iar o clădire
se potrivește;
• domeniul de activitate al companiei îl reprezintă închirierea de clădiri
industriale;
• estimez că, la data vânzării acestei clădiri, prețul obținut va fi suficient
de mare încât să o pot considera
„investiție profitabilă” doar prin simpla
construcție.

- Nu construiesc dacă:
• nu dispun de fonduri, iar gradul
de îndatorare ar putea deveni un risc
de insolvabilitate;
• nu mă pricep, risc să iau decizii
proaste atât în arhitectură, cât și în
realizare;
• industria nu este în creștere și
volumele estimate nu necesită ridicarea unei clădiri.

Elemente de luat în
calcul

În varianta în care decizia corectă
este de a construi, eu m-aș uita la următoarele detalii:
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1. depozitare și acțiunile conexe:
a. în depozitare, cel mai mare cost
îl reprezintă deprecierea per mp, adică
valoarea investiției împărțită la suprafață; cu alte cuvinte, cu cât mai multe
produse se pot depozita per mp, cu
atât mai bine – de aici necesitatea
creșterii pe înălțime a clădirilor;
b. balanța cea mai potrivită între
costul per mp construit și randamentul
suprafeței este în jurul înălțimii de 12

m utili (chiar puțin sub 11,5 m, pentru
că eventualele rafturi nu necesită
sprinklere între ele);
c. în funcție de volumele (în paleți/colete/bucăți) estimate a fi descărcate/încărcate în acest depozit, putem
calcula suprafața necesară rampelor
și dispunerea acestora:
c.I. volume rulate mari și foarte
mari: rampe pe 2 părți opuse ale
clădirii;
c.II. volume rulate mici: rampe pe
o singură parte;
c.III. zona de deasupra rampelor
trebuie construită în regim de mezanin
(sau platformă betonată la 6 m înălțime), unde se pot desfășura diverse
alte activități (administrative, VAS,
depozitare produse speciale etc.);
c.IV. înălțimea podelei depozitului
trebuie să fie de circa 1,1 m față de
cota 0 exterioară (pentru acces facil
al camioanelor);
c.V. rezistența podelei de beton
trebuie să depășească 4 t/mp (și, mai
departe, sarcina punctiformă trebuie
să respecte specificațiile cerute de
rafturile metalice);
2. tranzit temporar de mărfuri
(cross dock):
a. nefiind nevoie de depozitare
(rafturi înalte), înălțimea clădirii poate
fi de circa 5-6 m pentru a permite
PUBLICITATE
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1. arhitectura și starea terenului:
a. să nu existe diverse trasee de
alimentare (energie electrică, termică,
gaze etc.) care ar putea restricționa
ridicarea clădirii;
b. să nu existe litigii sau divergențe
cu privire la dreptul de proprietate;
2. tipul de activitate pe care intenționez să-l desfășor, atât în interiorul,
cât și în exteriorul clădirii; mai în detaliu:
a. depozitare și acțiunile conexe
(descărcare, încărcare, VAS);
b. tranzit temporar de mărfuri
(cross dock);
c. producție;
3. tipul de produse tranzitate/depozitate:
a. ambient (temperatura între
10-26° C);
b. refrigerate (temperatura între
4-8° C);
c. congelate (temperatura sub
-20° C);
d. periculoase (ADR).
Pentru punctul 1, recomand folosirea unor companii specializate de
consultanță în acest domeniu, ele fiind
cele mai în măsură să identifice documentele doveditoare pentru eliminarea oricăror riscuri.
Pentru punctul 2, următoarele
detalii sunt importante:

FOCUS

Pericole

- Calitatea betonului turnat la podea nu este bună ⇒ apar crăpături ⇒ se
deteriorează utilajele ⇒ costuri foarte mari de menținere în funcțiune ⇒
necesită reparații încontinuu (cu posibila întrerupere de activitate)
- Instalații de răcire a aerului în zonele mezanin (eroare de proiect) ⇒ pe timp
de vară, zonele afectate sunt foarte greu operate de personal (temperaturi
ridicate) ⇒ produsele depozitate acolo pot fi afectate organoleptic ⇒ costuri
mari de adaptare ulterioară
- Înclinație prea mare a platformei exterioare de acces la rampe ⇒ camioanele
intră cu greu la încărcat/descărcat ⇒ utilajele de depozit nu pot intra în
camioane (unghi prea mare format de camion și de rampa metalică) ⇒
imposibilitatea desfășurării activității ⇒ costuri uriașe de modificare (spart
platforma prezentă, re-nivelat terasamentul, re-turnat beton)
- Instalații electrice subdimensionate ⇒ imposibilitatea utilizării de
echipamente electrice ⇒ riscuri de incendii datorate scurt-circuitelor ⇒
costuri foarte mari de înlocuire a instalatiilor subdimensionate

instalarea tuturor instalațiilor necesare
(iluminat, sprinklere, electricitate etc.);
b. obligatoriu, rampele pe 2 părți
opuse ale clădirii și cât mai apropiate
una de cealaltă;
c. distanța între rampe de maximum 50 m (peste această distanță,
mișcările sunt prea puțin productive
și nu se mai justifică operațiunile de
cross dock);
d. înălțime de circa 1,1 m față de
cota 0 exterioară (pentru acces facil
al camioanelor);
e. rezistența podelei de beton trebuie sa fie puțin mai redusă decât în
cazul depozitării, însă trebuie să fie
suficientă utilajelor care vor fi folosite
pe acea suprafață;
3. producție:
a. înălțimea variază în funcție de
înălțimile utilajelor ce vor fi montate
înăuntru;
b. pod rulant pentru mișcarea produselor foarte grele în interiorul depozitului;
c. instalații electrice de capacitate
mare (minim 380 V);
d. podele specifice (antistatice etc.);
e. înălțimea podelei egală cu cota
0 exterioară (fără elevare pentru camioane);
f. rezistența podelei de beton trebuie să fie în concordanță cu utilajele
care vor fi folosite în incintă.
Pentru punctul 3, îmi trebuie o
documentație tehnică destul de complexă, pentru a înțelege în primul rând:
- tipul de materiale necesare (ex.:
pentru refrigerate și congelate se construiește „cutie în cutie”, prin dublarea
pereților standard ai clădirii);
- necesarul tehnic suplimentar (ex.:
pentru refrigerate și congelate, este
nevoie de zonă separată pentru chillere, iar, pentru produse periculoase,
sunt necesare buncăre din beton cu
instalații de sprinklere separate);
- necesarul de aprobări pentru proiect/construcție (ISU, ANSVSA, mediu
etc).
Fără o documentare atentă și în
detaliu în zona de interes, orice mică

eroare poate genera extra-costuri uriașe, atât pe parcursul construcției, cât
și mai târziu (de exemplu: inclinația
rampei betonate pentru accesul camioanelor la rampe).

Proiectul

Fiind în plăcuta situație de a-mi
proiecta clădirea în funcție de propriile
activități, aș căuta să îmi definesc foarte bine nevoile de spațiu pentru viitorul
apropiat; chiar dacă, într-un moment
viitor, voi decide vânzarea (sau extinderea) clădirii, proiectul inițial se va
concentra pe activitatea mea imediată.
A. În primul rând, voi alege cea
mai potrivită podea, pentru că sunt
convins că valoarea unei clădiri stă
80% în podea, iar restul în utilități și
pereți; cele mai importante calități tehnice ale unei podele reușite sunt:
- rezistența la greutatea adecvată
(armătură dublă obligatoriu);
- planeitate (cele mai noi podele
de tip „superflat” se toarnă fără rosturi
de dilatație și au variații de cotă de circa 2 cm la 10.000 mp);
- strat suplimentar de quartz pentru
rezistență sporită la uzură;
- durata de uscare respectată cu
strictețe.
B. Forma clădirii:
a. respectând restricțiile ISU vizavi
de suprafața maximală a halelor, cea
mai potrivită formă pentru un depozit
este pătratul; acolo unde este posibil,
clădirile sunt multiple de hale pătrate;
b. în funcție de forma terenului,
clădirea trebuie orientată pentru a permite:
b.i. accesul și parcarea vehiculelor
(camioane, vagoane, containere etc.);
b.ii. extindere ulterioară (daca
terenul permite);
b.iii. amenajarea utilităților (ex.:
bazin de retenție).
C. Facilitățile clădirii – nimănui nu
îi place să muncească 8-10 ore/zi
într-o clădire prost dimensionată, atât
ca spațiu de lucru, cât și ca spații comune; productivitatea este strâns le-

gată de ergonomie, luminozitate, spațiu de lucru, drept urmare, design-ul
trebuie să fie orientat în jurul acestor
priorități.
D. Utilizarea clădirii – fiind cunoscută de la început destinația clădirii,
trebuie respectate standardele adecvate (depozitare, cross dock, producție) vizavi de amplasarea stâlpilor de
beton, grosimea panourilor pereților,
căile de acces etc.
Folosirea unei companii de arhitectură/proiectare este recomandată cu
tărie; indiferent cât de mult ne-am documenta, lipsa noastră de experiență
poate fi foarte dăunătoare, iar extracostul implicat de astfel de companii
este infim, comparativ cu posibilele
greșeli în acest stadiu.

Construcția

Indiferent de compania constructoare (sau antreprenorul câștigător al
licitației), monitorizarea șantierului cred
că reprezintă circa 50% din calitatea
unei clădiri; fiind cei mai în măsură să
validăm forma fizică a construcției cu
proiectul gândit inițial, input-ul nostru
pe parcursul construcției este vital.
Mai mult, indiferent de nivelul de detaliu al proiectului, situațiile întâlnite fizic
pe șantier aduc noutăți și pentru cei
mai experimentați arhitecți – de aici
necesitatea prezenței beneficiarului
care, împreună cu arhitectul, pot lua
cele mai bune decizii de modificare/păstrare a proiectului inițial.

ROI (return
of investment)

O clădire bine construită își arată
calitățile după circa 10 ani de funcționare; dacă necesarul de reparații este
mic după această perioadă, înseamnă
că proiectul inițial și construcția efectivă s-au făcut foarte bine, iar durata
de viață poate sări lejer de 20 de ani.
Dacă, cumva, unele erori au fost ignorate de la început, costul reparațiilor
(atunci când sunt posibile) sunt enorme, iar compania deținătoare poate
avea mari probleme din acest motiv
(chiar dacă se încearcă vânzarea,
defectele nu pot fi acoperite așa de
ușor, iar noul cumpărător nu se va
lăsa convins).
Oriunde am fi și orice nevoie logistică am avea, documentarea prealabilă este cheia succesului; în construcții unde modificările ulterioare sunt
inacceptabile, deciziile prealabile „turnării betonului” trebuie neapărat documentate temeinic și implementate
cu responsabilitate.

Paul NIȚĂ
Site Director
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TRENURI PÂNĂ LA ISTANBUL, SOFIA ȘI
SALONIC

CFR Călători va transporta,
zilnic, pasageri la Istanbul și
Sofia, iar o dată pe săptămână
la Salonic, începând din 2
iunie. Compania participă la
realizarea trenului Bosfor
Express, la compunerea
căruia vor mai contribui
bulgarii și turcii, cu un vagon
de dormit pentru Istanbul, cu
un vagon pentru destinația
Sofia și cu o cușetă și un alt
vagon de dormit atașate,
săptămânal, pentru Salonic.
„În acest sens, chiar în planul

MAȘINI CU TRENUL LA
SALONIC

CFR Călători vrea să introducă în
compunerea trenului care va
circula săptămânal către Salonic,
din 2 iunie, vagoane pentru
transportul autovehiculelor către
această destinație. În ceea ce
privește numărul mașinilor care
vor putea fi transportate până la
Salonic, directorul general al
companiei a precizat că depinde
de modelul acestora. „Numărul
mașinilor care ar încăpea pe o
platformă depinde de
dimensiunea lor. Noi intenționăm,
la început, să folosim din
capacitatea acestui vagon numai
partea de jos, în timpul testelor pe
care le vom face, după care vom
folosi și partea cu etaj, care
necesită alt sistem de lift, pentru
urcarea și debarcarea vehiculelor
în și din vagon. În prima fază,
după ce vor fi reparate aceste
vagoane și vor fi recondiționate și vor fi probabil acoperite
împotriva distrugerilor care pot
apărea în urma aruncării cu pietre
și a altor obiecte în tren - vom
face primele teste în relația
București Nord - Arad, îmbarcarea
făcându-se în gara Basarab, până

de investiții, am prevăzut
sume pentru reparațiile mici
care trebuie realizate și cele
periodice la cele două
vagoane existente în parcul
nostru și care pot circula cu
viteză de până la 200 de
km/oră, în compunerea
trenului de călători. Acest tren
va duce, zilnic, pasageri la
Istanbul și Sofia, iar grupa de
Salonic va fi atașată la trenul
de Istanbul o dată pe
săptămână”, a spus Iosif
Szentes, șeful CFR Călători.
la Arad, unde există rampă
specială, confecționată pentru
îmbarcare-debarcare. Ar putea
încăpea 4 sau 5 mașini în partea
de sus a vagonului și, probabil, cu
una sau două mai multe în partea
de jos”, a precizat Iosif Szentes.

ZBOR SPRE
CONSTANȚA DE LA
TIMIȘOARA

Aeroportul Internațional „Traian
Vuia” Timișoara va introduce, din
luna iunie, o nouă destinație:
Constanța, cu 2
zboruri/săptămână, în zilele de
vineri și duminică. O dată cu
programul de vară, până la 28
octombrie, au fost suplimentate
cursele. Timp de o săptămână - în
perioada sărbătorilor Pascale și
apoi permanent, din luna iunie, va

crește frecvența săptămânală a
zborurilor spre și dinspre
Dortmund (de la 2 la 3 zboruri pe
săptămână) și Valencia (de la 2 la
3 zboruri pe săptămână). Pe de
altă parte, va fi redus numărul de
zboruri spre București, de la 39 de
curse pe săptămână, la 31. De
asemenea, vor crește frecvențele
pentru cursele de Memmingen (de
la 2 la 3 zboruri/săptămână) și
Roma (de la 2 la 3
zboruri/săptămână). De
asemenea, în sezonul estival, vor
fi reluate zborurile charter spre
destinațiile cunoscute de vacanță
din Turcia și insulele grecești.

TAROM AIRFI

Platforma de divertisment
„TAROM AirFi” a fost lansată pe
toate zborurile interne și externe
operate cu cele opt aeronave de
tip Airbus 318 și Boeing 737-700.
AirFi este accesibilă Wireless, prin
propriile dispozitive mobile
(smartphone, tablete, laptopuri) și
contine știri, articole din presă,
filme, muzică, jocuri, chat cu
ceilalți pasageri etc. Pentru
accesare, pasagerii trebuie să
aibă echipamentele setate în mod
avion și, cu ajutorul oricărui
browser, să se conecteze la Wi-Fi.
Conținutul prezentat - în limbile
română și engleză - este updatat
la fiecare escală, cu informații
referitoare la rută, timpul de zbor
și condițiile meteo de la destinație.

AIR FRANCE ȘI KLM ÎȘI
ÎNNOIESC FLOTA

Atât Air France, cât și KLM își
reînnoiesc flota, prin
achiziționarea unor aeronave noi,
sau prin modernizarea celor
existente. În anul 2016, KLM și-a
extins flota cu 6 aeronave Boeing
787 (Dreamliner) și 4 aeronave de
tip Embraer 175. În 2017, Air
France va introduce în operare al
doilea Boeing 787 Dreamliner,
primul operând deja din luna
ianuarie. Grupul Air France KLM
planifică 27 destinații noi anul
acesta, cele mai interesante
pentru pasagerii români fiind:
Porto, Marrakech, Minneapolis și
Cartagena (Columbia).
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Fonduri infime în bugetul
RATB pentru autobuze
Regia Autonomă de Transport București (RATB) va avea, anul
acesta, un buget de 139 de milioane de euro, din care cea mai
mare parte, 121 milioane, este subvenția acordată de Primăria
Capitalei pentru prețul biletelor de călătorie.

80 de milioane de
euro, la
infrastructura rutieră

La capitolul lucrări de infrastructură
din categoria poduri, pasaje și parcări,
au fost alocate 80 milioane euro. Cele
mai mari sume sunt destinate continuării lucrărilor la Penetrația Splaiul
Independenței – Ciurel – Autostrada
București-Pitești (20 de milioane de
euro – față de 37 milioane, în proiectul
inițial de buget), modernizării infrastructurii Piața Sudului (22,3 milioane
de euro) și finalizarea lucrărilor pe Șoseaua Pantelimon – reabilitare sistem
rutier și linii de tramvai (15,4 milioane
de euro). De asemenea, 3 milioane de
euro au fost alocate pentru continuarea lucrărilor de reabilitare a sistemului
rutier și a liniilor de tramvai pe Bulevardul Liviu Rebreanu, 1,5 milioane
euro pentru lucrări similare pe Bulevardul Aerogării și 2,6 mil. euro pentru
Șos. Iancului. Alte 1,74 mil. euro sunt
pentru modernizarea Pieței Eroii Revoluției și a Pasajului Pietonal, iar 5,3
mil. Euro, pentru străpungere Bd-ului
Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu.

„Totodată, au fost alocate 11 milioane de euro pentru demararea lucrărilor
de proiectare și execuție a 3.100 de locuri de parcare dispuse în parcări subterane – în Piața Constituției (988 locuri
auto și 36 moto), Sala Palatului «Nord»
și «Sud», cu 552+82 locuri, respectiv
523+32 locuri (auto+moto), Piața Lahovari, Uranus - Calea Rahovei - și în
Park&Ride Cora Pantelimon. De asemenea, sunt cuprinse sume pentru proiecte foarte importante, menite să fluidizeze traficul în București, cum ar fi
lărgirea străzii Prelungirea Ghencea,
faza II a pasajului Ciurel, supralărgiri și
traversări în zonele Andronache, Petricani, Colentina, Doamna Ghica, Dimitrie
Pompei, strada Jandarmeriei și Șos.
București - Măgurele”, a mai anunțat
Gabriela Firea.

Prelungirea Ghencea,
cu trotuare provizorii

În cazul Prelungirii Ghencea, este
vorba despre 5 milioane de lei pentru
revizuirea studiului de fezabilitate și
a unui Plan Urbanistic Zonal. Vor fi,
însă, construite trotuare provizorii, cu
termen de valabilitate 4 ani, după reparația gropilor și marcarea rutieră a
trecerilor de pietoni.
„După aproape zece ani, reușim
să urnim lucrurile, astfel încât cetățenii

INVESTIȚII

N

umai 7 milioane de euro sunt
alocați achiziției de vehicule
noi, iar alte 11 milioane de
euro sunt prevăzute la capitolul investiții la regia de transport. Suma este
infimă, în condițiile în care bugetul
Capitalei, aprobat, în 5 aprilie, de Consiliul General al Municipiului București
(CGMB), este de 1,1 miliarde de euro.
„La RATB, au fost prevăzute 121
milioane de euro, reprezentând subvenția pentru diferența de preț la transportul de călători, și 11 milioane de
euro pentru investiții. La aceste sume,
se adaugă 7 milioane de euro alocate
Direcției de Transporturi a Primăriei,
pentru achiziția de mijloace noi de
transport, în cadrul programului multianual aprobat recent de CGMB”, a declarat primarul general Gabriela Firea.
Valoarea programului multianual
este de 492 milioane de euro și cuprinde înnoirea parcului auto al RATB cu
400 autobuze, 100 de troleibuze și
100 de tramvaie. Cu suma infimă alocată anul acesta, vor putea fi achiziționate, însă, maximum 10 autobuze.

din această zonă să poată circula civilizat. Acest proiect a fost inclus în
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă
București-Ilfov 2016-2030”, a precizat
edilul Capitalei.
Între timp, peste 1.000 de oameni
au protestat din nou, acuzând promisiunile neonorate ale tuturor primarilor
din ultimii 10 ani.

2 milioane euro
pentru piste de
biciclete

În privința pistelor de bicicletă, primarul general a anunțat că există aprobați indicatorii economici în valoare
totală de 73 milioane de euro, din care
anul acesta au fost alocați 2 milioane
de euro, proiectul fiind eligibil pentru
obținerea unei finanțări nerambursabile din partea Uniunii Europene.
Gabriela Firea a mai spus că „Primăria Capitalei are în derulare împrumuturi contractate, iar, la sfârșitul anului 2016, serviciul datoriei este de
aproximativ 816 milioane euro (dobânzi, comisioane, rate), cu maturitate
până în anul 2035, din care vom plăti,
în 2017 aproximativ 47 milioane euro,
iar în 2018 – 163 milioane euro”.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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Piața se schimbă. La nivel european, se vorbește de reguli noi, de
acces fără restricții la piața de transport persoane. UE va furniza
fonduri substanțiale pentru achiziția de vagoane de călători, care
vor fi oferite gratuit companiilor de transport feroviar. Aceleași
companii primesc, deja, subvenții substanțiale, ca să transporte
gratuit studenții, în timp ce operatorii rutieri privați sunt puși în
poziția de a acorda asistență socială elevilor, prin plafonarea
prețului abonamentelor. Mai mult chiar, platformele IT taie porții
din ce în ce mai mari din piață, devenind, neașteptat, concurenți
direcți ai societăților de transport tradiționale. Iar, în tot acest
amalgam de provocări, călătorul se schimbă și el. Se pune
întrebarea: se apropie sfârșitul pentru operatorul român de
transport persoane? Sau este doar un nou început?

E

venimentul Ziua Cargo dedicat
companiilor de transport persoane, desfășurat, la sfârșitul
lunii martie, la Poiana Brașov, cu tema
„Ghid Inteligent pentru Afaceri de
Succes”, s-a axat tocmai pe acele informații la care operatorul din piață
trebuie să fie atent, pentru ca, în următoarea perioadă, să nu fie luat prin
surprindere de schimbările care, astăzi, au un alt ritm alert. Dar și pe acele idei care, indiferent de evoluțiile din
piață, te pot pune la adăpost.
Atenție la modificările legislative!
Costuri ținute sub control și chiar mai
mult decât atât... inovații în operare.
O capacitate bine antrenată de a putea privi obiectiv realitatea și de a cântări variantele de acțiune, prin menținerea stresului la un nivel în care
poate, doar, să motiveze. Un marketing digital eficient, care să te ajute să
vinzi mai mult, să mărești loializarea

Lucian Șova

și să crești brandul. Sunt teme pe care
trebuie să le aibă pe masă orice
manager din domeniu. Evenimentul
Ziua Cargo a oferit participanților capitolele de început, ideile de la care pot
fi construite strategii de succes... atunci când ai profesioniști lângă tine.

Transportul intern,
tratat similar cu cel
internațional

Așa cum era de așteptat, foarte
multe reacții a generat revizuirea Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009, privind normele comune pentru accesul
la piaţa internaţională a serviciilor de
transport cu autocarul şi autobuzul,
care intră în linie dreaptă. Traian Popa,
șef Serviciu Strategie și Politici din cadrul ISCTR, a precizat că, în prezent,
se realizează un studiu de impact pe
această temă, la care instituția pe care

George Grigore

Traian Popa

Traian Popa,
șef Serviciu Strategie
și Politici din cadrul
ISCTR:

„În 2017, vom opta pentru
intensificarea controalelor la
sediile operatorilor, pentru a
respecta cerințele europene, care
prevăd ca un procent de 60% din
controale să fie la sediu și numai
40% în trafic. În 2016, la nivel
național, proporțiile au stat exact
invers.”

o reprezintă a răspuns recent. „Nu mă
voi referi la toate întrebările la care
ne-au fost solicitate răspunsuri, pentru
că sunt foarte multe; vă voi prezenta,
însă, capitolele asupra cărora s-au
oprit organismele europene”, a menționat el.

Vasile Ștefa
̆nescu

60 .................................................................................................................................................... aprilie 2017

Gabriel Oțet,
vicepreședinte
COTAR:

„Avem pierderi semnificative, din
cauza gratuității acordate
studenților pe tren. Este
inacceptabil!”

Regulamentul
european
are întâietate

„Problema cea mai importantă de
care trebuie să ținem seama este că
un regulament european are întâietate
în fața legislației naționale”, a subliniat
reprezentantul UNTRR, Lorena Sandu. Altfel spus, odată adoptate regle-

mentările prinse în acest act normativ,
se vor aplica automat, inclusiv în România. Cel puțin în acest moment, lucrurile par a suna sumbru pentru o
parte importantă din piață: dacă organismele europene vor adopta, prin regulament, în viitorul mai apropiat sau
mai îndepărtat, liberalizarea, ea se va
aplica și GATA! Cel puțin, așa suntem
avertizați.
Concret, pachetul rutier (Inițiative
legislative și ne-legislative ale Comisiei
Europene, aflate pe agenda politică UE
2016-2017), include revizuirea Regulamentelor europene privind accesul la
profesie și la piață, revizuirea legislației
sociale aplicabile transporturilor rutiere
și taxarea drumurilor (Eurovinieta).
Sunt decizii privind transportul rutier comercial de persoane care ur-

Comisar șef de poliție George Grigore Direcția Rutieră:

„În 2016, accidentele rutiere au consemnat o scădere de 8-9%, dar, în ceea ce
privește numărul persoanelor decedate, s-a înregistrat o ușoară creștere, de
aproximativ 1%. Nu trebuie să uităm de obiectivul de reducere la jumătate a
numărului persoanelor decedate în accidente rutiere, în perioada 2010 - 2020.
La nivelul anului 2016, am obținut, față de 2010, o reducere cuprinsă între 19
și 20%. Pentru a obține rezultate mai bune, avem, însă, nevoie de o rețea de
autostrăzi care poate oferi un nivel sporit de siguranță.”

Gabriel Oț
̦et

Doru Marian Cra
̆c

Augustin Hagiu
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Astfel, se are în vedere extinderea
domeniului de aplicare a Regulamentului 1.073, astfel încât să fie incluse toate serviciile regulate, atât cele
internaționale cât și cele naționale, în
paralel cu eliminarea procedurii de autorizare și cu stabilirea unor prevederi
comune pentru protejarea serviciilor
publice de transport.

mează să fie luate în perioada 20162017. Pe 1 martie, UNTRR a participat
la întâlnirea asociațiilor europene
membre ale Consiliului de Transport
Persoane CTP-UE, în cadrul căreia
s-a dezbătut actualizarea poziției IRU
(International Road Union) privind
revizuirea Regulamentului 1.073. De
menționat că toate pozițiile care s-au
dorit a fi luate în cadrul consultărilor
publice au putut fi transmise organismelor până pe 15 martie.
Lorena Sandu a prezentat, în cadrul conferinței Ziua Cargo, principalele elemente ale poziției IRU, transmise Comisiei Europene, privind
revizuirea regulamentului.

Acces
nediscriminatoriu
la piață

În ceea ce privește organizarea serviciilor regulate naționale și internaționale, IRU sprijină stabilirea unui cadru
comun UE pentru accesul nediscriminatoriu la piețele din statele membre
UE care și-au liberalizat piețele interne,
sau intenționează să facă acest lucru.
Cadrul UE ar trebui să stabilească faptul că, pentru operatorii de transport cu
autocarul, din alte state, care solicită
autorizarea de a opera servicii regulate
interne într-un Stat Membru UE, respectivul Stat Membru să le poată impune condiția înregistrării la autoritățile
sale naționale.
De asemenea, IRU sprijină stabilirea unor norme comune UE pentru
gestionarea terminalelor de pasageri
(terminalele de autobuz și autocar și
terminale multimodale), care să ga-

Lorena Sandu
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ranteze accesul nediscriminatoriu și
egal la acestea, la infrastructura esențială a acestora și facilități pentru toți
operatorii care sunt autorizați în mod
corespunzător, pentru a furniza servicii
regulate internaționale și interne, indiferent de statul membru de stabilire.
Aceleași norme comune ar trebui să
stabilească definirea unui terminal,
alocarea responsabilităților, stabilirea
tarifelor, alocarea capacităților și constrângerile de capacitate. În paralel,
IRU susține revizuirea criteriilor privind
refuzul de autorizare a serviciilor de
transport non-urbane regulate cu autocarul, interne și internaționale, pentru
a proteja serviciile de transport cu
autobuzul sau feroviare, care fac
obiectul unor contracte de servicii publice. „Obiectivul este de a stimula
concurența, în beneficiul pasagerilor
și recompensând antreprenorialul”, a
explicat reprezentantul UNTRR,
Lorena Sandu.
În privința formalităților administrative, IRU propune eliminarea foilor
de parcurs pentru serviciile ocazionale
de transport cu autocarul și solicită digitalizarea tuturor celorlalte documente de control, inclusiv Licența comunitară, autorizațiile de servicii regulate
și copiile conforme ale acestora.

Doru Marian Crăc,
președinte FORT:

„Sunt mandatat să prezint punctul
de vedere oficial al FORT, stabilit
printr-un sondaj făcut la nivelul
membrilor. Am cerut, oficial,
inclusiv ministrului
Transporturilor, prelungirea
programului actual de transport cu
cel puțin 4 ani, ca să ne putem
pregăti firmele românești pentru a
face față liberalizării.”

Vasile Ștefănescu, președinte COTAR:

„Au fost demarate discuțiile privind RCA la nivelul Comisiei de Buget Finanțe,
din cadrul Camerei Deputaților. La consultări, au fost prezente toate organizațiile
patronale și au fost depuse amendamente. Toate asociațiile patronale au fost de
acord ca, dacă nu există timpul necesar pentru implementarea legii, să solicităm
prelungirea plafonării primelor RCA cu încă 3 luni.”

„Transportatorii trebuie să cunoască legislația, iar asociațiile care îi reprezintă trebuie să își expună punctele
de vedere, atâta timp cât o mai pot
face”, a concluzionat Lorena Sandu.

Proiecte legislative
pe circuit, la noi

În ceea ce privește activitatea legislativă la nivelul Parlamentului României, Lucian Șova, deputat PSD, secretar al Comisiei pentru Transporturi
și Infrastructură, a precizat că, la nivelul
acesteia, se află o serie de proiecte,
precum amendarea Legii taximetriei,
aprobarea OG 27, mai multe proiecte
mici de amendare a Codului Rutier,
precum și un proiect mare care vizează
un cod rutier nou, care a fost lansat pe
circuitul de dezbatere parlamentară.
„Acest nou cod rutier este o lucrare la
care am contribuit și eu și care poate
fi foarte bună”, a precizat el. Lucian
Șova le-a reamintit participanților la
conferință de înființarea, la solicitarea
UE, a Autorității de Reformă Feroviară,
care va dispune de fonduri substanțiale
pentru achiziția de material rulant
pentru calea ferată, pe care îl va aloca,
în mod gratuit, companiilor feroviare.
De menționat că, la nivel european, va
fi alocat, în acest sens, aproape 1 miliard de euro! „În această situație, trenul
va deveni un concurent extrem de serios pentru transportul rutier de persoane”, a conchis Lucian Șova.

Dar oferirea în mod gratuit de vagoane nu reprezintă decât o continuare a unei stări dificile de fapt, caracterizată prin două probleme majore. „Ne
confruntăm cu plafonarea prețurilor la
abonamentele elevilor. Nu este normal
ca firmele de transport private să facă
protecție socială pentru o anumită
categorie de populație din această
țară. În același timp, s-a acordat gratuitate studenților la circulația cu trenul,
indiferent de rută, iar CFR este subvenționată pentru aceasta”, a subliniat
președintele FORT, Doru Marian Crăc.
„Este o discriminare, motiv pentru care
am înaintat o plângere către Consiliul
Concurenței”, a adăugat el.
Deja sunt companii de transport
care acuză o reducere importantă a
numărului de călători pe cursele interjudețene. Care simt că încep să se
transforme în cărăuși de colete, după
ce studenții au început să meargă cu
trenul și să își trimită bagajele cu
autocarul.
Astăzi, companiile de transport
persoane au o nevoie reală de asociațiile profesionale care au demonstrat, până acum, că pot să le reprezinte corect și eficient, mai ales atunci
când au în reprezentanții statului un
partener sincer de dialog.
Din păcate, deocamdată, situația
arată cel puțin întunecată. Și totuși...

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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Modele performante
pentru afacerea
de transport

Evenimentul Ziua Cargo, desfășurat la Poiana Brașov, la finalul lunii
martie, a culminat cu premierea celor mai valoroase companii de
transport pasageri din România, în cadrul competiției Romanian
Passenger Transport Company of the Year 2017 (RPTCY 2017).

A

ceasta a reprezentat o nouă
oportunitate de a lua pulsul
afacerii de transport călători,
de a cunoaște evoluția pieței și modelele cele mai performante. Și sunt
câteva aspecte general valabile pe
care piața le-a îmbrățișat și le implementează, mai rapid sau mai lent, în
funcție de specificul fiecărei companii
în parte.
Utilizarea unor tehnici moderne de
marketing pare să preocupe pe toată
lumea. De altfel, apariția departamentelor de marketing în cadrul tot mai
multor companii de transport este grăitoare, în acest sens. Ținta o reprezintă
o informare cât mai bună a călătorilor
și fidelizarea acestora. Tot mai multe
companii apelează la campanii promo-

ționale, răsplătirea fidelității (carduri,
acordarea de bonusuri), tarife diferențiate în funcție de diferite aspecte (grupuri, orele mai puțin accesate, cumpărarea din timp a călătoriei) etc.
În acest context, chiar dacă piața
este, în continuare, la început de drum,
asigurarea unei prezențe notabile pe
Internet este privită ca o necesitate –
crearea unui website consistent, Facebook, campanii de promovare pe Internet...
Sistemele de ticketing au devenit,
de asemenea, obligatorii pentru succesul afacerii. Astfel, se creează o
imagine mai clară legată de performanțele fiecărei curse în parte și apare
șansa optimizării gradului de încărcare
a autovehiculelor. Soluțiile IT specia-

Directorul de marketing – un post
tot mai important în cadrul
companiilor de transport călători.

lizate pe transport pot oferi, la rândul
lor, un suport semnificativ.

Mituri demolate

Sunt câteva „mituri” pe care realitățile din piață le desființează.
„Transportul internațional regulat
moare sub presiunea companiilor aeriene low-cost.” – De ani de zile se
vorbește despre acest lucru. Și totuși...
Firmele de transport rutier internațional
continuă să se dezvolte, chiar și cele
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Locul întâi, secțiunea
„Transport Național”, a fost
acordat companiei Normandia
Service, care, anul acesta, a
împlinit 20 de ani.
Cu trofeul în mână - Gabriel
Pavelescu, director general
Normandia Service.

RPTCY 2017

Comati PSG a câștigat
concursul RPTCY 2017 –
secțiunea „Transport
Internațional”. Premiul a fost
înmânat de către reprezentanții
Iveco Bus.
De la stânga la dreapta - Ovidiu
Panait, Brand Service Manager
Iveco, Lukas Malik, Country
Manager Iveco Bus, Sașa Bojici,
director general Comati PSG,
Radu Borcescu, redactor șef
Ziua Cargo.

Locul întâi, secțiunea
„Transport Local”, a fost
adjudecat de STP Alba. Trofeul
a fost înmânat lui Stelian
Nicola, director general al
companiei.

Sistemele de ticketing și
promovarea pe Internet – pași
firești pentru dezvoltarea de viitor
a firmelor.

care operează pe curse lungi și au
concurență directă din partea avionului. Cum este posibil lucrul acesta?
Fără a avea pretenția de a explica
acest fenomen în mod exhaustiv, putem enumera câteva motive: sunt
multe persoane care nu vor să zboare;
logistica pe care o implică cursele
aeriene (drumul la și de la aeroport,
timpii de așteptare, limitarea bagajelor); confortul tot mai ridicat oferit de
cursele cu autocarul... Însă, probabil,
cel mai important factor este legat de
specializarea transportatorilor rutieri,
cunoașterea la precizie a tipului de
călători cărora li se adresează și calibrarea serviciului, astfel încât gradul

de satisfacție a clienților este foarte
ridicat. Prestațiile Comati PSG și Lilian
Express, candidați la această ediție a
RPTCY, sunt grăitoare. În plus, această specializare funcționează și în
interiorul companiilor, care reușesc să
optimizeze fiecare detaliu – costurile
scad, iar numărul de kilometri parcurși
atinge niveluri impresionante.
Un alt „mit” fals este acela că
„transportul regulat național este sinonim cu servicii de calitate scăzută –
mașini vechi, confort scăzut, dezinteres față de nevoile călătorilor și evaziune fiscală”. Fiecare industrie are
segmente mai puțin performante și
bineînțeles că nici transportul de călă-

tori nu face excepție, însă... Firmele
de top din zona transportului național
de călători infirmă cu putere această
idee preconcepută. Deținerea licențelor de traseu nu a împiedicat procesul de modernizare pentru multe dintre
firmele de pe piață. Investițiile importante în flotă, atenția la confortul călătorilor, posibilitatea rezervărilor on-line
a biletelor și, chiar, utilizarea carburanților alternativi sunt direcții pe care
transportatorii le au în vedere. De altfel, autovehiculele expuse cu ocazia
evenimentului vorbesc despre transformările care au loc în piață (printre
acestea s-a numărat un autobuz hibrid
și un microbuz cu motorizare GNC).
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Lilian Express a obținut locul al
doilea la secțiunea „Transport
Internațional”.
De la stânga la dreapta Bogdan Aldea, director de
vânzări și marketing MercedesBenz România, Anastasios
Sarafidis, director general
Lilian Express, Liliana Sarafidis,
patron Lilian Express, Radu
Borcescu.

Trofeul pentru locul al doilea,
secțiunea „Transport Național”,
a fost primit de către József
Bálint, director general Balint
Trans.

Florin Crișan, General Manager
Alis Grup, ridicând premiul al
treilea – secțiunea „Transport
Național”.

O direcție în plină dezvoltare este
transportul turistic, care, alături de
transportul de convenție și cel regulat,
diversifică plaja de activitate pentru
operatorii de transport la nivel național
și duce la o creștere a stabilității financiare.
Transportul de turiști străini în țările
occidentale reprezintă o altă direcție
care prinde contur. Practic, transportatorii români își pun autocarele la dispoziția unor agenții de turism internațional.

Alt „mit”: „Transportatorii români
nu pot lucra împreună.” Dar iată că,
în ultima vreme, au început să apară
colaborări interesante, atât la nivel național, cât și internațional, iar potențialul de dezvoltare este impresionant.

Câștigătorii RPTCY
2017

La categoria „Transport Internațional”, marele premiu a fost câștigat de
compania Comati PSG, urmată, pe locul

secund, de Lilian Express. La „Transport Național”, pe prima poziție s-a situat
Normandia Service, pe locul al doilea
Balint Trans, iar pe locul al treilea Alis
Grup. La „Transport Local”, compania
anului a fost desemnată STP Alba Iulia.
Premiul de stabilitate financiară i-a revenit
companiei Balint Trans, cel pentru IT a
fost adjudecat de STP Alba Iulia, iar cel
de popularitate, de Comati PSG.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Premiul pentru Popularitate
a fost înmânat de către Magda
Peșu (dreapta), director general
Anadolu Automobil Rom,
companiei Comati PSG.

RPTCY 2017

Berta Didiță (dreapta), senior
key account Garanti Leasing,
a înmânat Premiul pentru
Stabilitate Financiară
companiei Balint Trans.

Ștefan Nedeluș (dreapta),
director general WindSoft,
a oferit Premiul pentru IT
companiei STP Alba.

Scanați acest cod
QR și accesați
galeria foto completă
a evenimentului
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ACTUALITATE

Programul de transport RATB
pentru București – Ilfov

Lovitură pentru
operatorii privați

Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat,
printr-o hotărâre, la propunerea primarului general Gabriela Firea,
Programul de transport rutier de persoane, prin servicii regulate,
între Capitală și localitățile din județul Ilfov, precum și modelul
licenței de traseu și contractului.

A

stfel, vor fi reintroduse cele
52 de linii preorășenești, desființate în urmă cu 7 ani, în
15 iulie 2010, din cauza datoriilor acumulate de consiliile locale din Ilfov
către RATB, care aduseseră regia în
pragul falimentului. Prin această hotărâre a CGMB, Primăria Capitalei se
substituie, practic, Autorității Metropolitane de Transport București (AMTB),
din cadrul Ministerului Transporturilor,
utilizând un artificiu pentru introducerea RATB, fără licitație, pe traseele
obținute de operatorii privați în anul
2008 - inițial cu o valabilitate de 3 ani,
prelungită apoi anual. Concret, printr-o
altă hotărâre, CGMB a aprobat Planul
de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD)
București – Ilfov 2016 – 2030, care
cuprinde, printre altele, înființarea Autorității de Transport Metropolitan București – Ilfov (ATMBI).
Este o lovitură grea pentru transportatori, unii dintre ei reclamând, deja,
concurența neloială la care vor fi supuși. Însă Gabriela Firea a invocat „urgența” unei astfel de măsuri. „Luând
în considerare condițiile socio-economice actuale și ținând cont de principiul continuității serviciilor de transport
contractate, Primarul General propune
actualizarea traseelor cuprinse în Programul de transport rutier de persoane
prin servicii regulate pe raza Municipiului București și a județului Ilfov, iar
pentru întocmirea de acte adiționale
este necesar ca proiectul să fie adoptat în regim de urgență”, se precizează
în expunerea de motive, semnată de
edil.

Chiajna, Cornetu, Domnești, Afumați,
Bălăceanca, Petrichioaia, Leordeni,
Sitaru, Moara Vlăsiei, Ștefănești, Vidra, Berceni, Zurbaua, Chitila, Jilava,
Dascălu, Pruni, Tegheș, Islaz, Șindrilița, Dărăști, Agropol, Bragadiru, Clinceni, Siliștea Snagovului, Dimieni,
Gruiu, Ciolpani, Sitaru, Otopeni, Balotești, Vârteju, Găneasa, Măgurele,
Dârvari, Tânganu, Buftea, Cernica,
Glina, 1 Decembrie, Vidra, Tunari și
Periș.
Documentul prevede inclusiv graficul orar și numărul de curse. Spre
exemplu, între zona Republica din
București și localitatea Dobroești, ar
urma să circule linia 400, care va fi
deservită de două autobuze, cu cel
mult 26 de curse/zi, pe un traseu cu
23 de stații. Cel mai lung traseu va fi
cel al liniei 444, între Piața Presei și
localitatea Micșunești-Moară, care va
avea 50 de kilometri, 48 de stații, va

fi deservit de două autobuze, care vor
face cel mult 8 curse într-o zi.

Bilet de 1,5 lei

Prețul unui bilet va fi de 1,50 lei,
sau vor fi disponibile trei tipuri de abonamente lunare: pentru o linie – 35
de lei, pentru două linii – 95 de lei, iar
pentru toate liniile – 125 de lei.

Ce prevede noua
HCGMB

Art. 1. Articolul 1 la HCGMB nr.
267/29.10.2010 se modifică și va avea
următorul cuprins: „Se aprobă Programul de transport rutier de persoane
prin servicii regulate, pe raza Municipiului București și a județului Ilfov, cu
vehicule aflate în utilizarea RATB, traseele, numărul de autovehicule, numărul maxim de curse și numărul de

52 de linii
preorășenești

Conform hotărârii, localitățile care
vor fi conectate de Capitală prin
autobuzele RATB sunt: Dobroești,
Brănești, Danubiana, Pantelimon,
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4 linii prelungite

Totodată, CGMB a aprobat prelungirea a 4 linii din București, de la limita
județului Ilfov – unde va fi cap de linie
- până în zona de centru a orașului.
Acestea sunt: 138 (cartier Militari +
Piața 21 Decembrie 1989), 178 (cartier Militari – Sala Palatului), 236
(Divertiland – Spitalul Universitar) și
302 (Ghencea – cartier Fortuna). Prețul unei călătorii pe aceste rute va fi
identic celui din București: 1,3 lei.

Desființate în anul
2010, pentru neplată

O încercare de reînființare a celor
52 de linii preorășenești a încercat și
fostul primarul general Sorin Oprescu,
în noiembrie 2010, la 4 luni de la desființarea lor, însă a renunțat, după ce a
fost convins de transportatorii de la
COTAR că face o ilegalitate. „Aceste
trasee au fost câștigate de transportatori, membri ai Confederației, prin licitația din anul 2008, pentru a efectua
transport regulat de persoane pe traseele dintre municipiul București și județul Ilfov, licitație propusă și organizată de
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.
Licențele transportatorilor privați vor
expira abia in 2013, iar, până atunci,
legea nu permite să se elibereze licența
de traseu pentru un alt operator de
transport”, preciza Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați
din România (COTAR), la acea dată.
Între timp, valabilitatea licențelor
și programul de transport au fost prelungite, anual, de Guvern, ultima dată
în 18 ianuarie 2017, „și, după hotărârea definitivă a instanței de judecată,
până la finalizarea procedurii de atribuire a traseelor cuprinse în următorul
program de transport”.

18 linii reînființate

În ultimii 6 ani, au fost reînființate
18 lunii preorășenești, prin contracte
încheiate de RATB separat cu primăriile din Ilfov. În anul 2011, au apărut
liniile 422, 427, 453, 438, 421, 460 si
449, pentru localitățile Chitila, Măgurele, Bragadiru, Dragomirești Vale,
Mogoșoaia și Otopeni. În luna mai
2012, au mai fost înființate liniile 402
și 414, pentru Popești-Leordeni, și
407, pentru Cornetu. În anii următori,
au mai apărut liniile 460B Dămăroaia
– Buftea, 406 Lujerului – Chiajna, 408
Ghencea – Domnești, 409 Institutul
Oncologic Fundeni – Afumați, 428
Ghencea – Teghes, 439 Depoul Alexandria – Clinceni, 449 Piața Presei

– Balotești, 455 Depoul Alexandria –
Facultatea de Fizică Măgurele, 456
Ghencea – Clinceni, 471 CFR Progresul – 1 Decembrie

COTAR reclamă
concurența neloială

ACTUALITATE

stații de îmbarcare/debarcare prevăzut
în anexa 1.1 pentru liniile preorășenești și în anexa 1.2. pentru liniile urbane prelungite, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre”.
Art. 2. Articolul 3 din HCGMB nr.
267/29.10.2010 se modifică și va avea
următorul cuprins: „Se aprobă modelele de contract de transport public
între Regia Autonomă de Transport
București și orașele/comunele din
județul Ilfov, prevăzute în Anexa 2.1.
– Contract transport public pentru
liniile preorășenești și Anexa 2.2. –
contract transport public pentru liniile
urbane prelungite, care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre”.
Art. 3. (1) Celelalte prevederi ale
HCGMB nr. 267/29/10/2010 și ale
HCGMB nr. 144/31.05.2013 rămân
neschimbate.
(2) Contractele de transport încheiate în baza HCGMB nr. 267/2010, modificată prin HCGMB nr. 144/31/05.2013
își păstrează valabilitatea, cu condiția
ca în termen de maximum 60 de zile
de la data aprobării prezentei hotărâri
să se îndeplinească prevederile art. 6.
alin (1) din contract, după caz.
(3) La expirarea perioadei menționate la alin. (2), HCGMB nr. 267/2010
nu își mai produce efecte și se va
anula.
Art. 4. Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului general al Municipiului București și RATB
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

COTAR reclamă încălcarea legii,
concurența neloială și aducerea la
faliment a operatorilor privați. „Practic,
o astfel de decizie ar face mai întâi concurență neloială transportatorilor autorizați care au câștigat licitațiile pentru a
opera pe liniile de transport rutier de
persoane, pe aceleași trasee pe care
PMB introduce noi linii RATB. În acest
moment, circulă 180 de mijloace de
transport ale firmelor. Doamna primar
general și consilierii generali ar trebui
să știe că ar putea falimenta aceste
firme. (...) O soluție ar putea fi scoaterea
la licitație a unor noi trasee de transport
rutier de persoane. De asemenea,
solicităm CGMB să aibă în vedere faptul
că subvențiile pentru transportul rutier
ar trebui să nu se mai acorde discriminatoriu, astfel încât, dacă doresc să
vină în sprijinul cetățenilor, să le acorde
aceleași subvenții și operatorilor privați,
care ar putea, astfel, să facă reduceri
substanțiale de preț și să asigure mai
multe mijloace de transport pe liniile pe
care deja operează”, a precizat președintele COTAR, Vasile Ștefănescu.
Nu în ultimul rând, acesta a avertizat că „se încalcă Legea 8/2012 privind aprobarea OG 21/2011 de înființare a Autorității Metropolitane de
Transport București - așa cum, de
altfel, a statuat recent Curtea Constituțională a României”. „ATMB, ISCTR,
ARR, DGPMB, IPJ Ilfov și alte instituții
au confirmat unanim că singura instituție căreia legea îi conferă atribuții în
reglementarea și autorizarea transportului public dintre Municipiul București și localitățile județului Ilfov este
ATMB”, a conchis el.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

aprilie 2017 ..................................................................................................................................................

69

INTERVIU

Transfer în altă ligă:
Oradea – Abu Dhabi

Un transfer spectaculos a avut loc în lumea transportului
public local. Directorul general al Oradea Transport Local
a primit și acceptat oferta venită din partea companiei
de transport local din Abu Dhabi. Am discutat cu Istvan Csuzi
despre detaliile acestui transfer.

Ziua Cargo: Care este
istoria acestei interesante
schimbări?
Istvan Csuzi: Situația puțin specială din Oradea, de după alegerile de
anul trecut, m-a determinat să anunț unii
potențiali angajatori că este posibil să
fiu interesat de un post. Practic, mi-am
dorit să fiu acoperit, în cazul în care noua
structură decizională politică va dori să
intervină în activitatea OTL. Am apelat
la agenții specializate și, totodată, la
UITP. Am primit mai multe oferte, însă
nu foarte tentante pentru mine, de la
firme din Elveția și Statele Unite.
La finalul anului trecut, lucrurile s-au
stabilizat în Oradea și s-a trecut la
implementarea proiectelor pe care le
aveam în vedere – liniile de tramvai,
modernizarea tramvaiului, autogara
Ștefan cel Mare... Proiectele au început
să se deruleze și totul a intrat în normal.
La finalul lunii februarie, am primit
un telefon prin care eram întrebat dacă
mai sunt interesat de un job. Am spus
că nu, însă am dorit să aflu detalii.
Atunci când am aflat că este vorba
despre un post de top, am devenit curios. M-am întrebat dacă aș putea să
îl accesez.
Au urmat interviuri, selecții, referințe.
Cele mai multe discuții au avut loc prin
Skype cu CEO Emirates National Group.
Acesta este holdingul care răspunde de
transporturile din Abu Dhabi – aeriene,
maritime, terestre - și are mai multe firme
în componență, una dintre acestea fiind
City Transport. Acest operator răspunde
de transportul public din orașul Abu
Dhabi, zona metropolitană Abu Dhabi și
regiunea învecinată, inclusiv orașul Al
Ain, care are aproximativ 700.000 de
locuitori. În total, serviciul public de
transport se adresează unei populații de
2,5 milioane de locuitori.

Ați ajuns și acolo?
În primele etape au existat mai
multe selecții, inclusiv pe baza referințelor cumulate, după care a urmat
un lung interviu cu CEO al acestui
holding și mai mulți șefi de departamente. După primul interviu, am fost
anunțat că se solicită prezența mea

„Experiența acumulată în cadrul
OTL mă va ajuta foarte mult, mai
ales în ceea ce privește operarea
tramvaiului. Planul de mobilitate,
studiile de fezabilitate trebuie
foarte bine argumentate, pentru
ca tramvaiul să aibă succes.”

în Abu Dhabi. Acest lucru s-a întâmplat
la finalul lunii martie, când a avut loc
un alt interviu. Mi s-a făcut, de asemenea, o prezentare a companiei și a viziunii de dezvoltare pentru viitor. Toate
aceste discuții s-au finalizat cu semnarea contractului.

Cum arată compania City
Transport?
Este o companie mare de transport
cu autobuze. Transportul public în Abu
Dhabi s-a înființat în 2008, iar, la ora actuală, City Transport operează peste 600
de autobuze. Există un proiect master
plan, elaborat în 2014, pentru introducerea tramvaiului și a metroului. Cele două
proiecte însumează investiții preconizate
de peste 6 miliarde de dolari americani.
Acest plan a fost amânat puțin, din cauza crizei petrolului, însă nu a fost abandonat, iar acum există o nevoie mare de
a începe implementarea proiectelor.
Bugetul pentru funcționarea City
Transport este acoperit de către
departamentul municipal de transporturi, un fel de autoritate de transport.
Este greu de făcut distincție, în Abu
Dhabi, între stat și privat.

Este posibil ca unul dintre argumentele importante pentru selecția
mea să fie experiența acumulată în
acest segment - zona operativă de
exploatarea a transportului public, cu
autobuzul și tramvaiul.
Înaintea mea, poziția de director
general al City Transport a fost ocupată, timp de patru ani, de către un portughez. Acesta a decis, și din motive
familiale, să se întoarcă în Europa.
Știu că pentru acest post au aplicat
mai mulți manageri, însă identitatea
acestora nu a fost dezvăluită. Oricum,
mă bucur că eu am fost cel selectat.

Este o bună organizare în
interiorul companiei?
Este interesant faptul că optimizările încep să intre pe rol și acolo. Și voi
da un exemplu grăitor, cu privire la
diferențele de abordare de acolo. Am
văzut pompele de alimentare cu carburant și am întrebat despre consumul
autobuzelor (sunt autobuze MAN, în
special). Mi-au răspuns că nu știu și nu
țin nicio evidență legată de consumul
vehiculelor. Șoferii, pur și simplu,
alimentează când este nevoie. Nici

70 .................................................................................................................................................... aprilie 2017

Veți apela și la alți colegi
din România, pentru a vă
ajuta la noul job?
La acest moment, nu știu dacă voi
apela și la alți colegi din România. Mi
s-a acordat o perioadă de grație, pentru a simți pulsul, pentru a cunoaște
situația de acolo și, după aceea, luăm
decizii. Este posibil să am nevoie de
colaboratori și consider că cel mai
bine aș putea lucra cu persoane din
Europa – din România, sau alte țări.
Am informații că City Transport beneficiază, deja, de serviciile unor consultanți externi, din Europa.

Există diferențe
importante între modele
dezvoltate pentru
transportul public local în
diferite părți ale lumii –
Europa, America, Asia...
Abu Dhabi și-a stabilit,
deja, un model pentru
transportul public local?
Probabil, Abu Dhabi va avea un model original, pentru că este foarte greu,
într-o cultură diferită de cea europeană,
în situații economice diferite, să îi
schimbi pe oamenii care s-au obișnuit

cu mașina personală. Costurile de utilizare ale propriului autoturism nu sunt
atât de mari încât, pe criterii economice, să poți impune transferul mobilității
de pe autoturism, pe transportul public.
Trebuie găsită o formulă atractivă pentru
a realiza acest transfer. Un argument
poate fi timpul pierdut pentru această
navetă (drumul de acasă la serviciu).
În acest moment, autobuzele stau împreună cu autoturismele în congestia
creată. Și, de exemplu, dintr-o suburbie
precum Baniyas, care are 100.000 de
locuitori, pentru a ajunge pe insula Abu
Dhabi, pe unul dintre cele trei poduri
care fac legătura rutieră, durata transferului este de aproximativ 15 minute,
în mod normal. La orele de vârf, dimineața pe un sens și seara pe sensul
de întoarcere, acest transfer durează
mai mult de o oră și jumătate. În aceste
condiții, ori se construiesc alte zece poduri, ceea ce ar fi exagerat, sau se introduce un transport de masă de cale
separată, care poate fi tramvai sau metrou. Astfel, localnicii din respectiva suburbie vor avea o rațiune pentru a renunța la autoturismul personal. În plus,
transportul public în Abu Dhabi are un
preț atractiv, făcându-l accesibil pentru
toată lumea.
În acest moment, fluxurile de călători care utilizează transportul public
nu sunt semnificative. Însă, trebuie să
avem în vedere faptul că nu s-au împlinit nici 10 ani de la înființarea companiei de transport și este firesc să fie
nevoie de îmbunătățiri. Oricum, sunt
deja câteva linii care încep să funcționeze, să își trăiască propria viață.
Planul de mobilitate urbană trebuie, de asemenea, finalizat.
Voi avea foarte mult de lucru!
Cei de acolo cunosc
lucruri despre România?
Ei nu știu nimic despre România
și privesc această țară ca pe un loc

exotic. Și eu am fost privit, inițial, ca
„exotic”, însă, în urma discuțiilor, i-am
convins. Sigur, între timp, le-am dat
pliante și hărți legate de Oradea și
i-am invitat să vină aici. Mi-au promis
că vor face acest lucru. Interesant
este și faptul că, după apariția știrii
că voi prelua managementul transportului local din Abu Dhabi, am fost
contactat de numeroși români care
lucrează acolo. Există un grup de
peste 400 de români care trăiesc acolo și, încă de la primul contact, s-au
arătat foarte deschiși, și-au exprimat
dorința să ne cu noaștem și, dacă
este nevoie, și-au oferit ajutorul. Deci
sunt așteptat!
Cât timp veți lucra în Abu
Dhabi?
Contractul semnat este pe termen
nedeterminat, însă dreptul de a munci
în Abu Dhabi se prelungește o dată
la doi ani. Nu am în vedere să mă stabilesc acolo definitiv și mă gândesc că
patru ani ar reprezenta o experiență
corectă pentru toate părțile, după care
să reevaluez oportunitatea de a rămâne acolo. În orice caz, la un moment
dat, mă voi întoarce la Oradea. Sunt
orădean și doar temporar am acceptat
o slujbă în străinătate.

INTERVIU

măcar contor la pompă nu există. Practic,
singura informație legată de consum vine
de la firma care alimentează pompa și
transmite, la final de lună, cantitatea de
carburant furnizată. Este o abordare
care, din start, lasă loc unor îmbunătățiri
rapide. Șoferii sunt pakistanezi, indieni,
din Bangladesh, însă nu localnici. Am,
deja, o viziune legată de administrarea
companiei, însă, pentru a contura un
plan concret, va trebui să acumulez mai
multe date. Am strategiile și, de asemenea, cunoștințele și experiența pentru a
pune în aplicare, în urma analizelor, acele
decizii pe care le vom lua împreună cu
proprietarii firmei.

Cum au primit vestea
colegii din OTL?
Sunt mândri, alături de mine, de
această recunoaștere, pentru că nu
puteau să îmi fie apreciate calitățile
manageriale fără a avea alături o
echipă valoroasă și muncitoare. Este
o realizare notabilă ca un manager
din domeniul public românesc să acceseze un asemenea post, unde se
realizează o selecție severă, între cei
mai buni manageri la nivel mondial.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

„În Abu Dhabi, nu fondurile sunt problema, ci capacitatea tehnică și
managerială de a le gestiona și a duce până la capăt proiectele. Încă
din 2014, a fost conturată o serie de proiecte, care încă stagnează.”
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Bratislava -

cetatea dintre Dunăre și Carpați

Vine vremea bună și, o dată cu ea, ne revine cheful unor citybreak-uri, mai ales în contextul în care ne așteaptă, în perioada
următoare, și câteva mini-vacanțe. Și dacă destinațiile noastre
sunt și relativ aproape de casă, precum și mai sigure decât sunt,
în prezent, destinațiile clasice Vest-europene, e și mai bine.
Pentru această lună, vă propunem să ne familiarizăm puțin cu
Bratislava, frumoasa capitală a Slovaciei.

B

Podul Nou

ratislava este capitala și cel
mai mare oraș din Slovacia și
este situată pe Dunăre, aproape de granițele Slovaciei cu Austria și
Ungaria și destul de aproape de granița
cu Republica Cehă. Și Carpații Mici
încep pe teritoriul acestui oraș.

Ce e de văzut?

Majoritatea clădirilor istorice sunt
concentrate în Orașul Vechi. Primăria
Bratislavei este un complex de clădiri
ridicate în secolele al XIV-lea–al
XIV-lea, care acum reprezintă Muzeul
Orașului. Poarta lui Mihail este singura
poartă ce s-a păstrat din fortificațiile
medievale, și este una din cele mai
vechi clădiri ale orașului; cea mai

îngustă casă din Europa se află în
apropiere. Clădirea Bibliotecii Universității, construită în 1756, a fost folosită
de Dieta (parlamentul) Regatului Ungariei din 1802 până în 1848. Mare
parte din legislația importantă din Era
de Reformare Maghiară (precum abolirea șerbiei și fondarea Academiei
Ungare de Științe) a fost ratificată aici.
Centrul istoric prezintă numeroase
palate de stil baroc. Palatul Grassalkovich, construit în jurul anului 1760,
este acum reședința președintelui
slovac, în timp ce guvernul slovac își
are sediul în fostul Palat Arhiepiscopal. În 1805, împărații Napoleon I al
Franței și Francisc al II-lea au semnat a patra Pace de la Pressburg în
Palatul Primatului. Alte case mai mici

sunt semnificative din punct de vedere
istoric; compozitorul Johann Nepomuk
Hummel s-a născut într-o casă din secolul XVIII, în Orașul Vechi.
Catedrale și biserici notabile includ
Catedrala în stil gotic Sfântul Martin,
construită între secolele al XIII-lea și
al XVI-lea, care a servit drept biserica
de încoronare a Regatului Ungariei
între 1563 și 1830. Biserica Franciscană, datând din secolul al XIII-lea, a
fost un loc al ceremoniilor cavalerești.
Biserica Sfânta Elisabeta, cunoscută
mai degrabă ca Biserica Albastră, este
construită în întregime conform stilului
Art Nouveau.
O curiozitate este porțiunea subterană (înainte la nivelul pământului)
restaurată a unui cimitir evreiesc.
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Biserica Trinitariană
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Fostul Teatru Național

Alte structuri proeminente din
secolul al XX-lea includ (Podul Nou)
Nový Most pe Dunăre, care prezintă un
restaurant în turn cu formă de OZN,
sediul Radioului Slovac în formă de
piramidă inversată, precum și Turnul
Kamzík TV cu un design unic, care are
o punte de observație și un restaurant
rotitor. La începutul secolului al XXI-lea,
edificii noi au transformat panorama
tradițională a orașului. Boom-ul construcțiilor a însemnat construirea unor
noi clădiri publice, precum Most Apollo
și noua clădire a Teatrului Național
Slovac, precum și dezvoltarea unei
piețe imobiliare private.

Castelul Bratislava

Una din structurile cele mai impresionante ale orașului este Castelul
Bratislava, pe un teren aflat la 85 m
deasupra nivelului Dunării. Situl dealului castelului a fost locuit încă din
perioada de tranziție între Epoca de
Piatră și Epoca de Bronz și a reprezentat acropolisul unui oraș celtic, apoi
a făcut parte din Limesul roman, a

Castelul Bratislava

fost o mare așezare slavă, apoi un
centru politic, militar și religios al Moraviei Mari. Un castel de piatră nu s-a
construit până în secolul X, pe când
regiunea intra sub influența Regatului
Ungariei. Castelul s-a transformat
într-o fortăreață gotică anti-husită în
vremea lui Sigismund de Luxemburg,
în 1430, devenind apoi castel renascentist în 1562, și a fost reconstruit în
1649 în stilul baroc. În timpul domniei
Mariei Tereza, castelul a devenit un
sediu regal prestigios. În 1811 castelul
a fost distrus, rămânând în ruină până
în anii 1950, când a fost reconstruit
în mare parte în stilul terezian.
În concluzie, panorama urbană a
Bratislavei este caracterizată de turnuri medievale și clădiri de secol XX
grandioase, dar „boom”-ul construcțiilor de la începutul secolului al XXI-lea
a adus cu sine multe schimbări. Un
oraș plin de farmec, pentru toate gusturile. O destinație demnă de agenda
dumneavoastră! (Sursa: Wikipedia)
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Minicaruri pentru turiști
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Istoria Lunii în Istoria Lumii
15 aprilie - 14 mai

CALENDAR

15 aprilie

K 1912: Vasul britanic de pasageri
Titanic se scufundă în Atlanticul de
Nord la ora 2:20 a.m., la două ore și
40 de minute după coliziunea cu un
iceberg. Din cei 2.227 de pasageri plus
echipaj aflați la bord numai 770 vor
supraviețui.

16 aprilie

K Prima zi de Paști.
K 1972: La Cape Canaveral, Florida, a
fost lansată naveta spațială „Apollo
16", care a aselenizat la 20 aprilie
1972.

17 aprilie

K A doua zi de Paști.
K 1880: S–a înființat Banca Națională
a României.
K 1963: Compania Ford a lansat
modelul Mustang.
K 1964: Geraldine Mock a devenit
prima femeie din lume care a zburat
singură în jurul lumii.

21 aprilie

K 753 î.Hr.: Conform legendelor, a fost
construită Roma de către Romulus și
Remus, marcând, astfel, nașterea
vechiului Imperiu Roman.
K 1965: România a devenit membră a
Organizației Aviației Civile
Internaționale (OACI).

25 aprilie

K 1859: A început construirea
Canalului Suez. Construcția s–a
încheiat la 17 noiembrie 1869.
K 1901: New York a devenit primul stat
american în care posesorii de
automobile au fost obligați să-și
monteze plăcuțe de înmatriculare pe
mașini.
K 2005: România și Bulgaria
semnează, la Luxemburg, Tratatului de
aderare la Uniunea Europeană.

vreodată, Airbus A380, a efectuat
primul său zbor de pe aeroportul din
Toulouse, Franța.

1 mai

K Ziua Muncii - Reducerea normei
orare zilnice de lucru stă la originea
semnificaţiei zilei de 1 mai, ca Ziua
internaţională a muncitorilor. În anul
1872, circa 100.000 de muncitori din
New York, majoritatea din industria
construcţiilor, au demonstrat, cerând
reducerea timpului de lucru la 8 ore.
(Sursa: Descoperă).
K 1707: Anglia s–a unit cu Scoția sub
numele de Marea Britanie.
K 1994: Ayrton Senna moare în urma
accidentului din MP al statului San
Marino.
K 2004: Extinderea UE: Cipru,
Estonia, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, Republica Cehă, Slovacia,
Slovenia și Ungaria aderă la Uniunea
Europeană.
K 2008: Se inaugurează Hangzhou
Wan Daqiao, cel mai lung pod de
dincolo de ocean, dintre Cixi si Jiaxing
din Republica Populară Chineză.

4 mai

K 1904: Începe construcția Canalului
Panama.
K 1904: Inginerul James Royce și Sir
Charles Stewart Rolls au pus bazele
companiei Rolls-Royce, producătoare
de mașini „de excelență”. Din 1998,
numele de marcă Rolls–Royce a fost
achiziționat de către BMW.

27 aprilie

K 1992: Este proclamată Republica
Federală Iugoslavia, care cuprinde
Serbia și Muntenegru.
K 2005: Cel mai mare avion construit

K 1994: Inaugurarea oficială a
tunelului de sub Canalul Mânecii,
considerat de experți ca „lucrarea
secolului”. Eurotunelul, cu o lungime
de 50,3 km, situat la o adâncime
cuprinsă între 25 si 45 de metri sub
fundul mării, a costat 10 miliarde de
lire sterline.

10 mai

K 1881: Carol I de Hohenzollern–
Sigmaringen este încoronat Rege al
României (1881–1914), după ce
anterior fusese Principe al României
(1866-1881).
K 1893: Locomotiva cu aburi nr 999
NYC New York Central Railroad a
devenit primul vehicul care a atins o
viteză de 112,5 mph (181,1 km/h).

11 mai

K 1968: A început construcția primului
autoturism românesc, Dacia.

12 mai

26 aprilie

K 1986: S–a produs accidentul de la
Centrala Nucleară de la Cernobîl,
aflată la 200 km de Kiev.
K 1993 - Curtea Constituțională a
decis că Academia Română are
competența de a stabili normele
ortografice ale limbii române: „â” a avut
câștig de cauză asupra lui „î”.

6 mai

K 1889: Turnul Eiffel este deschis
oficial spre vizitare publicului în cadrul
expoziției universale din Paris.
K 1937: Aeronava Hindenburg, cel mai
mare dirijabil construit vreodată, ia foc
în timp ce încerca să aterizeze la
Lakenhurst, New Jersey. Victime, 36
de pasageri și membri ai echipajului.

K 1949: Avionul în care se afla echipa
italiana de fotbal Torino care se
întorcea de la Lisabona, s-a lovit de
zidurile bisericii la Superga. Nu au
existat supraviețuitori. În acea vreme
Torino era cea mai bună echipă din
Italia.

5 mai

K 1835: Se pune în funcțiune prima
linie de cale ferată din Europa în
Belgia între Bruxelles și Mechelen.

K 113: A fost inaugurată la Roma, în
forumul nou construit, „Columna lui
Traian", operă atribuită lui Apollodor din
Damasc. Cele 124 de episoade care
ilustrează războaiele daco–romane,
constituie un original act de naștere a
poporului român.
K 2016: Scutul american antirachetă
de la Deveselu a fost activat.

14 mai

K 1981: Primul zbor al unui român în
spațiul cosmic, Dumitru Prunariu, cu
nava Soiuz–40. Zborul a durat 7 zile,
20 de ore și 42 de minute, activitatea
spațială desfășurându–se la bordul
stației orbitale „Saliut 6".
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