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EDITORIAL

Organizator

99%
minciuni
eja o tradiție, prima masă rotundă pe care o organizăm în
fiecare an dezbate problemele
legate de șoferi. S-au desprins numeroase opinii și este evident că firmele
bine organizate utilizează metode
complexe pentru a atrage și menține
șoferii. Competența pe acest subiect
a ajuns departe... Mai sunt lucruri care
pot fi îmbunătățite, la nivelul fiecărei
companii, însă, la ora actuală, este
evident faptul că, fără implicarea statului, criza șoferilor nu poate fi ameliorată. Însă...

„În următorii ani nu ne putem aștepta la nimic din partea Statului!”,
declară o parte dintre participanții la
masa rotundă. Afirmația nu a avut conotații politice, ci doar realism. Chiar
și atunci când vrea, Statul cu greu
reușește să finalizeze un proiect. Chiar
dacă nu este vorba despre interese
ascunse, nepăsare, corupție sau cine
știe ce alte motive, Statul reușește de
prea multe ori să „dea cu bâta în
baltă”.

Iată un exemplu personal (clasic):
rovinieta a expirat, fără ca eu să realizez acest lucru și, bineînțeles, am
fost amendat. Aș fi mult prea pretențios să solicit să fiu notificat atunci
când îmi expiră rovinieta... însă... Am
circulat fără rovinietă în august 2016,
constatarea contravenției s-a realizat
în ianuarie 2017, procesul verbal a
fost transmis în februarie, iar plata
amenzii am făcut-o în martie, pentru
că plicul a fost transmis la sediul social
și nu la punctul de lucru (de ce te mai
obosești să îți înregistrezi, oare, punctul de lucru?). Astăzi, în mediul privat,
indiferent de domeniu, o asemenea
desfășurare a lucrurilor ar duce, sigur,
la faliment. Și încă la unul fără regrete,
pentru că nimeni nu ar simți lipsa unei
asemenea firme. Statul rezistă! Ba
chiar se laudă cu proiectele sale fantastice... Căruța a rămas aceeași, poate doar ușor cosmetizată, dar ne pregătim pentru nave spațiale. Zău așa!
Ceea ce era acceptabil acum 20
de ani nu mai are nici o legătură cu

așteptările și nevoile de astăzi ale societății.

Este greu de conceput evoluția, fără
fundația adevărului. Și, totuși... iată că
adevărurile fabricate, care, în cel mai
bun caz, reprezintă nuanțe de adevăr,
câștigă teren, oferind alternative spectaculoase, ușor de înțeles, logice și cu
impact puternic emoțional - prin comparație, adevărul adevărat este banal,
dacă nu chiar plictisitor, obositor și,
chiar, neverosimil. Ciudat, nu-i așa?

Vă vine să credeți că Statul doar
atâta poate, la acest moment? Dacă
acesta este purul adevăr, banal și inacceptabil? Sau poate preferați conspirațiile mondiale, marile puteri care
se tem de o Românie dezvoltată, multinaționalele care doresc doar pentru
ele fantastica piață de consum românească și bogățiile acestei țări...?
99% sunt minciuni, mi-a spus un
manager de multinațională. Și atunci,
cum putem evita, sau măcar scădea
riscul manipulării?

Bunul simț a rămas cea mai importantă protecție. Este acesta suficient?
Radu BORCESCU

Împreună mișcăm lucrurile!

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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CUGETARE

„Și optimistul, și pesimistul contribuie la
societate. Optimistul a inventat avionul,
pesimistul a inventat parașuta.”
George Bernard Shaw

ȘTIRI

W.A.G. A PRIMIT AUTORIZAȚIA PENTRU
FURNIZAREA EETS
Societatea 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.
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

REGULI NOI PENTRU
ASIGURĂTORII RCA

Firmele de asigurare sunt obligate
să efectueze constatarea
daunelor, în cazul unui accident,
acolo unde dorește păgubitul, nu
doar la centrele de constatare a
daunelor, iar mașina poate fi
reparată în orice service dorește
păgubitul, fără ca acel service să
fie obligat să aibă contract cu
asigurătorul. Decizia a fost luată
de Autoritatea pentru
Supraveghere Financiară (ASF) și
a intrat în vigoare începând din 10
februarie. „Este o premieră în
România”, spune Cristian
Muntean, președintele Asociației
Service-urilor (ASSAI), care a
precizat că ASF a decis această
modificare în urma solicitărilor
făcute de service-uri cu un an în
urmă. „Practic, dacă ai avut
mașina avariată, în baza unui
tichet RCA, mergi cu mașina
direct în service-ul auto unde
intenționezi să o repari, iar
asigurătorul este obligat să vină în
service-ul auto ales de către tine,
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(17,3%), City Insurance (16,1%),
Carpatica (10,5%), Allianz-Tiriac
(9,5%), Omniasig (9%),
Groupama (7%), Generali (5,1%)
și Uniqa (4,9%).

ASF A AVIZAT
STATUTUL BAAR
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. Serviciul european de
taxare rutieră electronică
(EETS) este inițiativa Uniunii
Europene, cu scopul de a
simplifica plata taxei de drum
pentru transportatorii din UE.
Scopul EETS este o singură
unitate de bord, care să fie
acceptată de operatorii
sistemelor de taxare rutieră
electronică din toate țările UE.

indiferent dacă are sau nu
contract de colaborare cu firma de
asigurări, și să îți efectueze
constatarea daunelor. Dispare în
sfârșit, conceptul de punct de
constatare a daunelor”,
precizează Muntean.

5 MILIOANE DE
CONTRACTE RCA,
ÎN 2016

Volumul total al primelor brute
subscrise (PBS) pe segmentul
RCA a atins anul trecut 4,03
miliarde lei. Numărul de contracte
încheiate, exprimat în unități
anuale, a atins un nivel de
4.983.409, ceea ce echivalează
cu o creștere cu peste 5% față de
anul anterior, potrivit Autorității de
Supraveghere Financiară (ASF).
Pe baza datelor provizorii
raportate de societățile de
asigurări, la 31 decembrie 2016,
rata combinată (brută de
reasigurare) se situa la 108,48%.
La finele anului, cea mai mare
cotă de piață a înregistrat-o
Euroins (21%), urmată de Asirom

ASF a avizat statutul Biroului
Asigurătorilor de Autovehicule din
România (BAAR), în contextul
reorganizării acesteia în
conformitate cu OUG 54/2016.
BAAR se constituie ca asociație
profesională a societăților de
asigurare care au dreptul să
practice RCA. Scopul său este de
a include și menține asigurătorii
care practică RCA în România în
sistemul Internațional Carte
Verde, precum și de a îndeplini
atribuții de organism de plată a
despăgubirilor, de compensare și
de centru de informare. BAAR va
prelua activitatea și patrimoniul
Fondului de Protecție a Victimelor
Străzii (FPVS), va constitui un
fond național de protecție, prin
contribuția membrilor săi, și va
gestionarea și dezvolta baza de
date CEDAM. Astfel, BAAR va
deveni a doua instituție
fundamentală, alături de Fondul
de Garantare a Asiguraților.

FIRMĂ IRLANDEZĂ PE
PIAȚA RCA

ASF a oferit un răspuns afirmativ
notificării primite din partea Băncii
Centrale din Irlanda cu privire la
solicitarea depusă de societatea
Euro Insurance DAC (denumire
comercială LeasePlan Insurance)
de a activa pe piața asigurărilor
din România, în baza libertății de
prestare a serviciilor (FOS Freedom of Services). „Euro
Insurance DAC poate oferi servicii
pentru clasa X (RCA), începând
cu data de 3 martie 2017”,
precizează ASF. Compania a fost
înființată în 1994, ca subsidiară a
grupului irlandez LeasePlan
Corporation, și este activă în 23
de țări, oferind asigurări RCA
pentru flota LeasePlan, companie
de leasing operațional membră a
grupului irlandez, dar și pentru
alte flote mari. LeasePlan
Insurance se supune
reglementărilor Băncii Centrale a
Irlandei.
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După expirarea perioadei de plafonare, credeți că tarifele RCA
vor reveni la nivelul din 2016?

1. Da. Lipsesc, în continuare, argumente puternice care să determine companiile de asigurări să mențină
tarifele la un nivel decent.
2. Nu. Statul va interveni, printr-o nouă perioadă de plafonare.
3. Nu. Chiar dacă perioada de plafonare expiră, societățile de asigurare nu vor reveni la nivelul care a
stârnit protestele din 2016.

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

ÎNTREBAREA LUNII

Despre RCA

Spune-ți părerea!

Considerați că
transportul
intracomunitar
mai are viitor?

PUBLICITATE

Întrebarea lunii trecute, legată de
viitorul segmentului de transport în comunitate, a demonstrat că oamenii din
breaslă, care activează în această zonă, nu sunt speriați de legile salariului
minim, de Macron sau de terorism.
Un procent important, de 64%, dintre
cei care au răspuns sondajului Ziua
Cargo este de părere că, în ciuda obstacolelor din comunitate, tarifele scăzute ale transportatorilor Est-europeni
reprezintă un avantaj prea mare pentru piețele vestice. Mai puțin de un
sfert, 23% mai exact, cred că modificările legislative aflate în dezbatere
în această perioadă, legate de transportul rutier la nivel european, vor ridica bariere greu de depășit de către
transportatorii estici. Tot o prognoză
negativă avem și din partea celui de-al
treilea grup de cititori, care sunt de
părere că, și dacă legislația va putea
fi respectată sau ocolită, șoferii nu vor
mai accepta să fie plecați perioade
atât de lungi, cum se întâmplă acum.

martie 2017 ..................................................................................................................................................
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PESTE 7 MILIOANE DE VEHICULE

ȘTIRI

OCOLUL LUMII CU FIAT
TIPO

Parcul auto național însuma,
la finele anului trecut,
7.010.608 vehicule, dintre care
5,47 milioane autoturisme
(78%), în creștere cu 6% față
de 2015, iar peste 1,5 milioane
sunt camioane, autobuze,
microbuze, autoutilitare,
motociclete etc., potrivit
DRCPIV. Per total, numărul

PE URMELE CELOR MAI
BUNI

Camelia
Potec

Mercedes-Benz România lansează
prima sa campanie de brand - Pe
urmele celor mai buni - prin care își
propune să îi sprijine pe cei mai
ambițioși români și să evidențieze
parteneriatul de succes pe care l-a
dezvoltat, până acum, la nivel local.
Pornind de la deviza MercedesBenz potrivit căreia, pentru a
deveni cel mai bun, trebuie să
trăiești excelența prin puterea
exemplului, „Pe urmele celor mai
buni” vine în întâmpinarea
românilor conectându-i cu parteneri
inovatori și de încredere, cu
sprijinul ambasadorilor MercedesBenz în România: Andreea Esca,
Camelia Potec, Andi Moisescu și
Cătălin Ștefănescu.
Cei patru mentori își prezintă
propriile povești de succes, aliniate
strategic cu viziunea MercedesBenz, de a fi cei mai buni. Românii
sunt încurajați să se înscrie online

8

negativă și că TVA a scăzut, salariile
operatorilor au crescut în 2015 și în
2016. Salariul mediu realizat de un
operator la Dacia în 2016 a fost de
aproximativ 5.000 RON brut,
comparabil cu nivelul salariilor medii
din țări precum Cehia, Ungaria,
Turcia sau Slovacia.

mașinilor a crescut, în 2016,
cu 6,21% față de anul anterior.
Totodată, 3,036 milioane de
vehicule aveau motorizare
diesel (din care 2,119 milioane
- autoturisme), în timp ce
3,586 milioane de mașini
aveau motoare pe benzină din care 3,339 milioane erau
autoturisme.

în competiție și, astfel, să se
apropie de îndeplinirea proiectelor
la care lucrează. Patru câștigători
vor beneficia de sesiuni de
consultanță din partea mentorilor,
filmate și prezentate în cadrul
primului show online marca
Mercedes-Benz în România, pe
același website.

NEGOCIERILE DE LA
DACIA S-AU ÎNCHEIAT

Negocierile la Dacia pentru un nou
contract colectiv de muncă s-au
încheiat, între Administrația
Automobile Dacia și Sindicatul
Autoturisme Dacia, informează
producătorul auto.
Părțile au convenit creșterea
salariului de bază brut pentru
operatori cu 120 RON, începând cu
1 ianuarie, completată de o creștere
de 80 RON, de la 1 martie. În plus,
toți angajații vor primi o primă,
pentru rezultatul anului 2016, în
valoare de 1.450 RON brut,
acordată în luna mai. Administrația a
informat partenerul social că
valoarea tichetului de masă va
crește la 12 RON, din luna aprilie, și
la 15 RON (valoarea maximă),
începând din luna octombrie.
În ciuda faptului că inflația a fost

Fiat Tipo a dus la bun sfârșit o
călătorie de 41.000 km – distanță
echivalentă cu lungimea
circumferinței Pământului – în doar
133 de zile. Traseul epic a inclus 22
de țări și 122 de orașe. La volanul
mașinii s-au aflat jurnalistul Okan
Altan și fotograful Savaș Yılmaz,
originari din Turcia, țara de producție
a noului sedan Fiat.
Primele etapei ale periplului s-au
consumat în Europa: din Turcia,
sedanul Fiat Tipo a trecut prin
Grecia, Bulgaria, România și
Ucraina, până în Rusia. De aici,
neobositul Tipo și șoferul său au
urmat, vreme de 8 zile, drumul care
merge în paralel cu cea mai
cunoscută cale ferată din lume –
Transsiberianul – zilnic timp de
11 ore.
După Manciuria și Vladivostok,
călătoria a continuat spre Japonia,
unde Fiat Tipo a fost întâmpinat cu
entuziasm, înainte să ajungă la
Yokohama, punctul de îmbarcare
către Mexic. Era normal ca o
asemenea aventură să nu fie lipsită
de măcar un incident, care s-a
produs printr-o eroare diplomatică
care l-a forțat pe jurnalist să aștepte
11 zile până să îi fie permisă intrarea
în Mexic. Apoi, călătoria a continuat
vreme de 40 de zile pe Oceanul
Atlantic, pe ruta maritimă de 6.000
de km care desparte Mexicul de
Marea Britanie. După debarcarea
pe țărmul englez, Tipo și-a urmat
drumul prin alte 14 țări europene,
inclusiv Olanda, Germania, Franța,
Elveția, Austria și Italia.
Fiat Tipo World Tour s-a încheiat cu
reîntoarcerea „acasă” a mașinii și a
șoferului, care a putut să testeze și
să aprecieze fiabilitatea noului Tipo
și confortul pe diferite suprafețe,
după cele 400 de ore petrecute la
volan, în cele mai solicitante climate
și condiții meteo.

.................................................................................................................................................. martie 2017

RCA la nivelul din 2016?

ACTUALITATE

Cea mai mare îngrijorare pentru piața de transport din România o
reprezintă, în acest moment, potențiala majorare a polițelor RCA
la nivelul de anul trecut.
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P

lafonarea obținută anul trecut,
în urma protestelor, expiră în
luna mai și toată lumea se întreabă ce va întâmpla după aceea.
Este evident faptul că actorii implicați se poziționează pentru o eventuală nouă confruntare.
Prima întrebare este – care sunt
motivele pentru care tarifele RCA nu
se vor întoarce la valorile, imposibil
de susținut de către piața de transport,
la care asigurătorii ajunseseră înaintea
plafonării? Practic, o dată ce plafonarea dispare, ne vom găsi în același
context ca înainte. Concurența pe piața de asigurări nu a crescut și nici nu
avem, încă, un tarif de referință...
Astfel, există riscul ca societățile
de asigurare să intre în același „dans”
al majorărilor, în care nu mai conta
atât costul (riscul) pe care îl presupune
polița RCA, ci fiecare asigurător se
străduia, în primul rând, să nu rămână
ultimul, practicând cel mai mic tarif.
Apariția tarifului de referință, recomandat de către ASF, chiar dacă, la
prima vedere, ar arăta ca o recomandare, ar îngloba, în ochii asigurătorilor,
și o componentă de impunere. Se
poate spera, astfel, ca prețurile să nu
mai scape de sub control.
Pe de altă parte, o posibilă demarare a procedurilor de infringement în
legătură cu plafonarea tarifelor RCA
ar da apă la moară asigurătorilor,
pentru stabilirea prețurilor așa cum își
doresc.
Intrarea pe piață a unor noi asigurători ar fi, fără îndoială, benefică, însă,

aparent, nu există intenții în acest sens
din partea marilor companii occidentale, care nu sunt deja prezente în
România.
Cea mai bună cale de a dezamorsa conflictul, doar pentru scurtă vreme
„înghețat”, ar fi dialogul, însă, având
în vedere ultimele declarații...
Prezentăm, în continuare, o istorie
a „afacerii RCA”, de la apariția ei, și
până la cele mai recente declarații.

Istoricul scumpirii
și plafonării tarifelor
RCA

Scumpirea polițelor RCA a debutat
în urmă cu doi ani și jumătate, în ciuda
avertismentelor transmise Autorității
de Supraveghere Financiară (ASF),
începând de la jumătatea lui 2014, de
către asociațiile de transportatori. Primul protest a avut loc în 2 decembrie
2014, organizat de Asociația Societăților de Service Auto Independente
(ASSAI), direct afectată de majorarea
prețurilor. COTAR a susținut, atunci,
cele două mitinguri, organizate în fața
Parlamentului și la sediul ASF.
„Prețul polițelor a crescut cu numai
3% în 2014”, a susținut Mișu Negrițoiu,
președintele ASF, în timp ce liderul
ASSAI, Cristian Muntean, și Vasile
Ștefănescu, președintele COTAR, au
demonstrat cu polițe că RCA s-a
scumpit cu 250% pentru șoferii cu vârste până în 35 ani, cu 35% în cazul
celor între 35 și 55 de ani și între 200
și 600% la transportatori - în funcție

de societatea de asigurări și de tipul
de mijloc de transport, de numărul de
locuri al autovehiculului etc.
„Polițele RCA se vor scumpi și mai
mult, cu până la 30%, în anul 2015”,
a reclamat Muntean, în timp ce Mișu
Negrițoiu a dat asigurări că „majorarea
nu o să crească așa, cosmic, ci undeva între 3-5%”. Nu a fost deloc așa;
un nou val de scumpiri s-a produs
chiar la începutul anului 2015, apoi în
vară. Al doilea protest a avut loc la un
an de la primul, în 17 decembrie 2015.
De data aceasta, au participat toate
patronatele din transporturi, aducând
camioane, autoutilitare, taxiuri, care
au blocat Piața Victoriei, în fața Guvernului și tot centrul Capitalei.
Însă plafonarea tarifelor RCA a
venit după încă un an, în 18 noiembrie
2016, după mai multe marșuri lente cu
autovehiculele pe șoselele de centură
ale marilor orașe. Aceste acțiuni au
debutat în luna august 2016 și au culminat cu mitingul organizat în 15 septembrie de UNTRR, FORT, APTE
2002, APULUM, ARTRI, în fața Guvernului, miting secondat de acțiuni similare în alte orașe din țară. Mai întâi,
Guvernul Cioloș a emis OUG 54/2016,
în 14 septembrie, cu o zi înaintea
mitingului, rezolvând, însă, numai pe
jumătate problema: a aprobat plafonarea tarifelor RCA, dar nu a stabilit
nivelul acestora, fapt care s-a produs
ulterior, în urma negocierilor cu Mișu
Negrițoiu, președintele ASF.
Transportatorii au arătat că, în anul
2012, o poliță RCA pentru un camion
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costa 300 de euro, iar, de atunci, prețul
ei a evoluat vertiginos: în 2013, a
ajuns la 700 de euro, în 2014 - la
1.000 de euro, la finalul anului 2015
- la 3.500 euro și, în pofida sesizărilor
și dialogului cu autorități și asigurători,
a ajuns să coste peste 5.000 euro la
clasa B0, după iulie 2016. După negocierile cu ASF, persoanele juridice
plătesc pentru autovehicule de marfă
o primă maximă RCA de 943 lei pentru
autovehicule mai mici de 2,3 t, de
1.138 lei pentru cele între 2,3 t şi sub
3,5 t, de 1.530 lei pentru cele între
3,5 t și sub 7,5 t, de 1.889 lei pentru
cele între 7,5 t și sub 16 t și de 7.534
lei pentru cele de 16 t sau mai mari.

PRBAR: Polițele
vor reveni la valorile
din toamnă

La începutul lunii martie anul acesta,
Viorel Vasile, președintele Patronatului
Român al Brokerilor de Asigurare –
Reasigurare (PRBAR), a readus în
atenție criza lăsată nerezolvată de Parlament: termenul de 6 luni de plafonare
a tarifelor expiră în 18 mai, iar Parlamentul mai are la dispoziție doar două
luni pentru a aproba legea RCA.
„Până în luna mai, nu se va întâmpla nimic. Prețurile vor rămâne la fel.
Întrebarea este ce se întâmplă după
luna mai. De aceea, noi am susținut
mereu că singurul mod în care se
poate regla piața este concurența și
apariția unor noi competitori în piață.
Prețurile, din 2014 până în 2016, au
crescut cu vreo 80%, în medie. În
2016, la presiunea străzii, am plafonat
tarifele și ne așteptăm ca, în mai 2017,
când se termină plafonarea, deși noi
nu am făcut nimic, pentru că nu s-a
făcut nimic, prețurile să nu ajungă la
nivelul la care erau în noiembrie, când
am făcut plafonarea. E fals. Asigurătorii nu au niciun motiv să nu crească
prețurile și să nu se ducă acolo unde
erau înainte”, a declarat Vasile.
„Singurul mod în care se poate regla
piața este apariția unor noi jucători.
Acești noi jucători sunt deja «în schemă». Există discuții cu LeasePlan Insurance, un asigurător de nișă care intră
și vinde RCA, din Irlanda. Există discuții,
dacă nu mă înșel, și cu Ergo”, a mai
afirmat președintele PRBAR. Viorel
Vasile nu crede, însă, în vreo minune.
„Sentimentul meu este că, în luna mai,
prețurile se vor așeza cum erau înainte
de plafonare”, a comentat el.

FORT: Este o
manevră!

„Este o manevră bazată pe dezinformare, în contextul în care instituțiile
statului dorm”, a replicat FORT. Iată
precizările sale: „Zvonurile lansate în
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mass-media, pe subiectul revenirii la
tarife nesimțite ale polițelor RCA, începând cu data de 18 mai, pe fondul expirării termenului de 6 luni de plafonare
a tarifelor, nu trebuie să se transforme
în realitate. Patronatele din transporturi
au făcut demersuri, în ultima perioadă,
atât la nivelul Parlamentului, cât și la nivelul Guvernului, pentru ca, până la
data de 1 mai, aspectele legislative ce
țin de asigurarea obligatorie auto să fie
urgent reglementate, introducând la baza calculelor RCA tariful de referință ca
principiu de bază. (...) În nenumărate
rânduri, a fost solicitată capitalizarea
EximAsig, pentru a putea intra pe piața
RCA, echilibrând, astfel, balanța în fața
multinaționalelor hulpave, care au jecmănit capitalul autohton timp de 18 luni,
până la momentul plafonării tarifelor.
Orice revenire la situația dramatică din
2016, cauzată de «jaful» asigurătorilor,
va genera din nou proteste în toată țara
și, tocmai de aceea, implicarea Parlamentului și a Guvernului, atât pentru
prelungirea termenului aferent plafonării,
cât și pentru apariția noii legi RCA, este
imperios necesară și are caracter de
prioritate în interesul economic general
al României”.
FORT amenință că „este pregătită
în orice moment să reia protestele din
septembrie, alături de patronatele partenere, în cazul în care tarifele vor
crește, iar autoritățile statului nu vor
interveni”.

ASF ezită să
autorizeze EximAsig
pentru RCA

Patronatele din transporturile rutiere – UNTRR, FORT, APTE 2002,
APULUM, ARTRI – cer, încă din toamna trecută, Guvernului, Parlamentului,
Ministerului Finanțelor și Eximbank să
dispună „inițierea de demersuri imediate”, astfel încât companiei CARE
România SA (EximAsig) să i se majoreze capitalul și să fie autorizată de
Consiliul ASF pentru a emite RCA.
„Vă reamintim că există un proiect
legislativ privind funcționarea Băncii
de Dezvoltare a României, EximBank,
în cadrul acestuia fiind înaintată o estimare preliminară de fonduri necesare
suplimentare, care ar trebui puse la
dispoziția instituției de credit, de 796
milioane lei (180 milioane euro) în următorii 3 ani”, precizează patronatele.
Extinderea activității EximAsig pe piața
RCA necesită o majorare de capital de
30-50 milioane euro (135 – 225 milioane lei).

135.709 dosare de
daună în S1 2016

În perioada ianuarie - iunie 2016,
societăţile de asigurare au avizat

135.709 dosare de daună pentru polițe
RCA, în creștere cu 16,40% față de
semestrul II al anului 2015. Dintre
acestea, 82,35% au fost finalizate prin
plată de către asigurători, 16,34% au
fost neachitate până la data raportării,
iar 1,60% au fost respinse de la plată.
Din totalul dosarelor, numai 54,70% au
fost achitate în termenul legal.

Pachet de
acțiuni pentru
stabilizarea
pieței RCA

ASF vrea să introducă, din 19 mai,
după expirarea perioadei de plafonare
a tarifelor, un pachet de acțiuni „pentru
stabilizarea pieței RCA”, care cuprinde
introducerea conceptului de „client cu
risc ridicat”; pilonul legislativ, inclusiv
participarea la aprobarea Legii RCA
în Parlament, și elaborarea legislației
de nivelul 2 de competența Autorității;
introducerea prețului de referință, potrivit legii, și monitorizarea primelor
efective pentru sectoarele cele mai
vulnerabile; implementarea de măsuri
specifice de protecție a consumatorilor; editarea de ghiduri și acțiuni de informare publică.
BAAR va determina un tarif aferent
riscului ridicat, iar, în ceea ce privește
stabilirea tarifelor de referință, ASF va
contracta servicii actuariale de specialitate din partea unei terțe părți independente, „pentru întărirea credibilității
rezultatelor obținute”. Pentru acest demers, Autoritatea a anunțat că va lucra
cu Banca Mondială, entitate care va
oferi asistență tehnică în vederea consolidării unei piețe de asigurări RCA
orientată pe tarife de referință.

Ultima oră
Patronatele cer
extinderea
plafonării RCA

UNTRR, FORT, APTE 2002,
APULUM, ARTRI cer emiterea unei
Hotărâri de Guvern pentru extinderea
perioadei de plafonare a tarifelor asigurărilor RCA „cel puțin până la 31 decembrie 2017, mai ales că cele mai importante prevederi ale OUG 54/2016,
precum stabilirea unui tarif de referință
sau decontarea directă, nu sunt aplicate de nicio firmă de asigurări”. Alt
argument este că noua lege RCA se
află, încă, pe traseul de aprobare și nu
va intra în vigoare până la 19 mai,
când vor expira cele 6 luni de plafonare
a tarifelor RCA.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

.................................................................................................................................................. martie 2017

INTERVIU

Cine prinde trenul?

Concurența se va amplifica în următoarea perioadă. Regulile se
vor schimba. Uniunea Europeană susține transportul feroviar ca
fiind cel mai eficient, lucru care se va materializa, mai ales pe
segmentul de transport de călători, în ajutoare concrete, care se
vor transforma în atuuri semnificative. Judecând după semnalele
primite la nivel legislativ, deputatul PSD Lucian Șova, secretar al
Comisiei pentru Transporturi și Infrastructură din Camera
Deputaților, se așteaptă, în următorii 4 ani, la modificări de
substanță ale componenței sectorului de transport rutier.

Ziua Cargo: La ce ne
putem aștepta, din punct
de vedere legislativ, în
perioada următoare?
Lucian Șova: Exisă o preocupare, la nivelul Comisiei de Transport,
pentru câteva dintre prioritățile declarate de Guvern. Este vorba, printre
altele, despre Autoritatea de Reformă
Feroviară, care a fost înființată, prin
ordonanță, de Guvernul Cioloș, la sfârșitul mandatului, și pentru care realizăm legea de aprobare, în prezent.
De asemenea, din dorința Guvernului,
vom aproba master planul pe transport, inclusiv prin lege, chiar dacă a
fost adoptat prin hotărâre de guvern.
Am realizat, în paralel, o evaluare din
perspectiva administrativă a entităților
care compun Ministerul Transporturilor.
Există, de asemenea, o preocupare pentru ceea ce ar însemna așazisul timbru de mediu, pentru că presupun că lucrurile nu s-au oprit. Legea
privind asigurările RCA se află, de
asemenea, într-o zonă de interes. Am
purtat discuții la nivelul conducerii comisiei și am transmis invitații, ca să
generăm un dialog. Ne-am dori să
colaborăm cu administrația și să avem
puncte de vedere ale experților, pe
care, după aceea, să le reproducem
în discuții cu componenta civilă, astfel
încât să găsim soluția care să răspundă nevoilor administrației și să fie suportabilă și din punctul de vedere al
celor pentru care se face. Legea nu
trebuie făcută împotriva oamenilor, ci
pentru oameni.
Cred că ministerul de resort, iar
aici mă refer, mai ales, la componenta
Uniunea Europeană va vira bani
pentru achiziția, de către
Autoritatea de Reformă Feroviară,
de material rulant, care va fi
acordat gratuit unor operatori,
care își vor asuma o serie de
obligații. Vom vorbi, în acest
context, despre transport de
pasageri pe calea ferată, în condiții
de competitivitate.
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Lucian Șova

dedicată segmentului rutier, ar trebui
să își intensifice eforturile de a cataliza
energiile Comisiei pentru Transporturi
și Infrastructură, pentru a lucra la proiectele de legi care sunt de mult timp
în adormire, mă refer la taximetrie, la
OG 27 și la alte normative de aceeași
importanță.

Așteptați reacții din partea
administrației sau a
asociațiilor de profil?
Administrația trebuie să arunce
mănușa, dar nici asociațiile profesionale nu ar trebui să stea cu mâinile
în sân. Constat o apatie, din perspectiva lor.
Trag un semnal de alarmă către
asociațiile transportatorilor rutieri, să
privească cu mare atenție ceea ce se
întâmplă cu reglementarea care consfințește înființarea și activitatea autorității de reformă feroviară, care reprezintă o condiționalitate impusă de
Comisia Europeană. Concret, CE a
transmis clar Ministerului că nu va acorda nimic pentru infrastructură, dacă,
anterior, nu este înființată o autoritate
feroviară ce va primi o cotă de bani pe
programul de investiții în transportul de
pasageri pe cale ferată și care va ges-

Din păcate, exponenții, vectorii de
comunicare ai mediului privat s-au
contaminat și ei de la componenta
administrativă și politică. Mă întreb
dacă sunt cumva mai buni decât
politicienii, sau, doar, mai ipocriți.

tiona acordarea licențelor de transport.
Iar, la capitolul licențe, spre deosebire
de alte moduri de transport, operatorii
vor primi gratuit material rulant, pentru
că Europa susține acest mod de transport ca fiind cel mai eficient. Altfel spus,
entitatea deja înființată, pe hârtie, va
primi bani europeni pentru achiziționarea de vagoane și locomotive destinate
transportului de pasageri pe cale ferată,
pe care le va acorda operatorilor, în
conformitate cu niște criterii care presupun asumarea unor obligații, licitația
nefiind obligatorie. Operatorii feroviari
ar putea câștiga, astfel, un avantaj
major pe piață. Aspectul ar trebui luat
în calcul de operatorii de transport rutier, care vor trebui, în orizontul câtorva
ani, să se adapteze unor oferte extrem
de competitive. Piața va fi deschisă oricui, inclusiv operatorilor străini, care ar
putea lua în calcul intrarea pe piața
românească.
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La nivel european, se iau
măsuri menite să
descurajeze transportatorii
din Est. Cum apreciați
starea actuală a
lucrurilor?
Am comentat, de mult timp, că
vom ajunge în această situație, pentru
că vom da Europa peste cap. Uniunea
și-a formulat un cadru legal, care se
plia pe niște reguli sau obiceiuri nescrise, potrivit cărora, după aproxi-

În condițiile actuale, putem să
stăm cu mâinile încrucișate până
când expiră programul de
transport pasageri prin servicii
regulate, după care vom vorbi
direct despre liberalizare. Dacă nu
vrem să comunicăm și să gândim
o aterizare lină, vom avea,
metaforic vorbind, o aterizare în
cap. Părțile interesate ar trebui să
ia în calcul că, dacă vom rămâne
cantonați în poziția în care ne
aflăm și nu vom dori să privim la
secolul în care trăim, o să ne
trezească secolul la viață.

mativ 3 curse, șoferul ajungea acasă.
Est-europenii au abordat Vestul, însă,
diferit, mai ales în condițiile în care,
cel puțin în România, TIR este accesibil oricui, chiar dacă nu are nici în
clin, nici în mânecă cu transportul. E
o afacere care pare extrem de ușor
de făcut. De fapt, însă, lucrurile nu
stau chiar așa. Știu cazuri de șoferi
independenți care au muncit până la
epuizare, iar, în final, au descoperit
că, după ce și-au acoperit investiția,
nu au câștigat mai mult decât dacă
ar fi lucrat ca șoferi într-o companie
care face transport internațional bilateral. Nu este corect să faci Europa

după cum te taie capul. Atunci când
s-au făcut regulamentele europene,
nimeni nu s-a gândit că esticii își vor
lua camionul și vor pleca cu el ca în
Afganistan, 6 luni. Noi facem haiducie
și sunt reacții din partea celor din Vest.

Cum vor evolua lucrurile în
următorii ani?
Sunt sigur că vor fi adoptate reglementări noi la nivel european, pe care
toți vor trebui să le respecte. Cred că
vom putea vorbi despre o mare epurare. Mă aștept ca, din acest mandat,
să asistăm la un mare crah, după care
o să se facă și o mare așezare în
transporturi, unde vor apărea niște
„plante modificate genetic”, care vor
avea la coadă GmbH. Vorbim despre
o degringoladă din ce în ce mai mare
în piața de transport, care se va solda
cu ieșirea din piață a multor operatori,
vorbim despre liberalizare pe segmentul de transport de pasageri și despre
intrarea în forță a capitalului străin,
prin intermediul unor persoane juridice
românești sau exclusiv străine, dar
care vor fi niște transportatori modificați genetic.
Meda BORCESCU

meda.borcescu@ziuacargo.ro
PUBLICITATE
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În prezent, OG 27 și
modificările la Legea 92 se
bat cap în cap. Se
întâmplă ceva din acest
punct de vedere?
Din păcate, în ciuda acestor probleme, tehnicienii din ministere sunt
apatici, la fel și părțile interesate din
mediul de business – asociațiile.
Eu lucrez, în continuare, la conceptul de co-voiajare. Am primit o recomandare, din partea consiliului legislativ, ca să nu apară ca o modificare
a Legii taximetriei, ci ca o lege de sine
stătătoare. Pentru că suntem la început de mandat, am mai mult timp și
vreau să provoc o serie de discuții
între profesioniști, pe această temă.

SECURITATE

ROADSEC

Instrucțiuni noi de securitate
pentru transportul rutier

Direcția Generală Mobilitate și Transport a Comisiei Europene - DG
MOVE a solicitat Asociației pentru Cercetare Transfrontalieră și TAPA
EMEA să dezvolte un set de instrumente de securitate, în vederea
combaterii criminalității și a terorismului pe drumurile europene.

S

ectorul european al transportului rutier de mărfuri se confruntă cu multe amenințări de
securitate, în ziua de astăzi. În timp
ce furtul de marfă continuă să fie o
problemă de multe miliarde de euro
pentru acest sector de activitate, migrația ilegală reprezintă un alt risc major de securitate pentru transportul internațional: un număr tot mai mare de
migranți sunt îmbarcați in camioane în
mod clandestin, în vederea trecerii
frontierelor UE. Așadar, cea mai alarmantă tendință în sectorul european
de transport rutier este terorismul.
Teroriștii au transformat camioanele
de marfă în arme, prin deturnarea și
orientarea acestora în mulțimi, așa
cum s-a demonstrat în recentele atacuri de la Nisa și Berlin.

Sfaturi operaționale

Pentru a răspunde la aceste riscuri, DG MOVE a solicitat, recent, Aso-

ciației pentru Cercetare Transfrontalieră din Elveția și TAPA EMEA să dezvolte un nou set de instrumente de
securitate pentru sectorul european al
transporturilor rutiere de mărfuri. Acest
nou set de instrumente oferă sfaturi
operaționale clare, care vor ajuta șoferii
de camioane din Europa, companiile
de transport și alte părți interesate să
diminueze riscuri cum ar fi furtul de
mărfuri, jafuri, migrația ilegală și terorismul pe drumurile europene.
Proiectul se numește „ROADSEC”
și va fi finalizat până la sfârșitul lunii
iulie 2017.
Noul set de instrumente se bazează pe și completează recomandările
și standardele de securitate pe care
TAPA EMEA și alte organizații naționale și europene le-au publicat, în
ultimii ani. Ghidul va actualiza bunele
practici de securitate contemporane,
care devin, rapid, depășite, în contextul continuei evoluții a plajei de riscuri
cotidiene, a tehnologiilor emergente,

precum și a modificărilor reglementărilor legale din domeniu. Setul de instrumente oferă, de asemenea, sfaturi
practice și elementare, care sunt elaborate pentru a rezona cu șoferii de
camioane de bună credință.

Public țintă

Publicul țintă al acestui ghid este
reprezentat de către șoferii de camioane, care se află în prima linie de luptă
împotriva criminalității și a terorismului,
în sectorul transportului rutier. Cu toate
acestea, setul de instrumente cuprinde, de asemenea, mai multe sfaturi generale de securitate pentru toate părțile
interesate din transportul rutier, inclusiv
administratorii flotelor, proprietarii de
marfă, poliția și autoritățile vamale.
De la demararea proiectului, la începutul lunii ianuarie 2017, echipa de
proiect a fost preocupată de colectarea de informații din ghiduri de politici
publice, standarde și bune practici
internaționale și alte documente relevante, care ar putea fi folosite pentru
a dezvolta noul set de instrumente de
securitate pentru sectorul european
de transport rutier.

Cultura securității

Proiectul nu va fi un rezumat al bunelor practici existente cu privire la modul în care trebuie asigurată marfa pe
timpul transportului, ci urmărește, de
asemenea, să ridice gradul de conștientizare și nivelul culturii de securitate,
în cadrul întregii comunități formate din
mai multe milioane de șoferi de camioane, care transportă mărfuri în Europa.
Pentru operatorii de transport din
România, nu poate fi decât o veste
bună, întrucât va pune la dispoziția
specialiștilor din zona de securitate în
transporturi un ghid complet de practici
internaționale și de măsuri operaționale, ce trebuie avute în vedere
pentru asigurarea unui transport eficient, lipsit de incidente.

Mihai CAZACU

Consultant Anti-fraudă

mihai.cazacu@consultant.com
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TAPA EMEA

Italia în lupta
cu infracțiunile

În majoritatea țărilor din regiunea EMEA, furtul din facilități
reprezintă acum doar o fracțiune din totalul incidentelor, dar, în
Italia,, rămâne unul dintre incidentele raportate în mod regulat, în
25% din cazurile înregistrate anul trecut. Atacurile asupra
camioanelor pe șosea sunt la fel de populare.

E

diția din luna februarie a Vigilant, buletinul informativ al
Tapa Emea, aduce, printre altele, în atenția publicului eforturile
Italiei de a lupta împotriva infracțiunilor
legate de transportul de marfă și de
lanțul de aprovizionare.
Astfel, Vigilant precizează că, în
timp ce un înalt procent al atacurilor
în cadrul supply-chain-ului este constituit din incidente violente, care implică
pierderi majore, numărul furturilor de
marfă raportate în Italia este mult mai
scăzut decât nivelul la care se situează mulți dintre vecinii săi europeni.
Totuși, mulți dintre profesioniștii din
domeniul securității supply-chain-ului
cred că numărul pierderilor pe care
Italia le raportează către Serviciul de
Informații privind Incidentele (IIS) al
TAPA oferă doar o imagine parțială
asupra a ceea ce se întâmplă în mod
real în această țară.

Ce se știe în prezent?

În 2016, Italia s-a clasat pe locul
5 în topul țărilor cu cele mai multe infracțiuni raportate către TAPA din re-

giunea EMEA. Cele 60 de incidente
ale sale, însă, pălesc, în comparație
cu cele 1.188 raportate de către Marea

Mărfuri furate în Italia în 2016

Categorie
Îmbrăcăminte și încălțăminte
Alimente și băuturi
Nespecificate
Tutun
Farmaceutice
Diverse
Computere/Laptopuri
Bani
Metal
Cosmetice și igienă
Piese auto
Fără încărcătură (furt camion și/sau trailer)
Unelte/materiale de construcții
Anvelope
Telefoane
Bijuterii/metale prețioase
Mobilă
Materiale agricole
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Nr.
9
7
7
5
5
5
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1

% din total
15,0%
11,7%
11,7%
8,3%
8,3%
8,3%
5,0%
5,0%
5,0%
3,3%
3,3%
3,3%
3,3%
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%

Britanie, 572 de Olanda, 304 de către
Germania şi 196 de către Suedia. Dar
furturile din supply-chain în Italia nu
pot fi considerate nesemnificative. Italia a înregistrat cel de-al treilea număr
de incidente majore, cu o valoare de
peste 100.000 euro, iar pierderile totale pentru 51,7% din incidentele raportate au însumat 8.434.751 euro, pe
locul doi în EMEA. Valoarea medie a
pierderilor a fost de 272.088 euro.
Având în vedere aceste valori uriașe ale produselor pierdute în Italia și
organizațiile infracționale cunoscute
a acționa în zonă, este dificil să crezi
că acele 60 de furturi de marfă raportate în 2016 spun întreaga poveste.
Despre acest aspect, Vigilant a
stat de vorbă cu Franco Fantozzi, șeful
grupului italian de lucru al TAPA, care
face parte dintre cei care cred că multe
cazuri rămân neraportate. „Potrivit
celor mai recente cifre făcute publice
de către forțele de aplicare a legii, se
pare că fenomenul infracțiunilor legate
de marfă este în scădere, dar cred că
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O creștere
importantă

Chiar dacă nivelul de infracțiuni
din domeniu, înregistrate în 2016, este
modest, în comparație cu alte părți
ale Europei, marchează o creștere cu
97,5% comparativ cu 2015.
Datele publicate de către Raportul
Anual IIS TAPA EMEA indică pierderi

de mărfuri în 14 regiuni din Italia, în
frunte situându-se Lombardia, cu 12
incidente, Emilia-Romagna, cu 8 incidente, și Puglia, cu 6. „Lombardia
rămâne cea mai targetată regiune, din
cauza prezenței unui număr mare de
hub-uri logistice și depozite. În termenii
influenței crimei organizate, Apulia și
Campania sunt regiunile în care acționează cu preponderență organizațiile infracționale. Această situație a
rămas neschimbată în ultimele 12
luni”, a subliniat Franco Fantozzi.
Cele mai populare produse în rândul hoților de marfă sunt cele din tutun
și cele farmaceutice, precum și alimentele și băuturile, piesele auto, anvelopele și materialele agricole.

Modus
operandi

Raportul Anual IIS oferă, de asemenea, informații privind unele dintre
tacticile utilizate de către hoții de marfă, în Italia, în cursul anului trecut.
Acestea includ:
- Blocarea traficului pentru oprirea
vehiculelor comerciale.
- Hoți dându-se drept agenți de
poliție, pentru a opri camioanele.

- Preluări frauduloase de marfă,
de către infractori pozând ca reprezentanți ai unor companii legale de
transport.
- Găuri în pereții depozitelor.
- Amenințarea cu arme a șoferilor
și a altor angajați.
- Utilizarea unor dispozitive de bruiere a GPS-ului, pentru blocarea monitorizării camioanelor, după ce acestea au fost deturnate și duse de către
hoți în locuri în care se face transferul
mărfurilor în alte vehicule.
- Furturi în timpul nopții din camioane parcate în cadrul unor facilități
amenajate.
- Utilizarea unor echipamente sofisticate de decodare pentru accesarea și pornirea camioanelor nesupravegheate.
- Utilizarea sârmei ghimpate pentru
înțeparea anvelopelor vehiculelor țintă.
- Spargerea porților facilităților securizate.
- Targetarea distribuției finale.

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

Sursa: Vigilant, buletinul informativ lunar
al TAPA EMEA, ediția din luna februarie

PUBLICITATE

SECURITATE

multe nu sunt raportate de către membrii TAPA. Companiile italiene acceptă
faptul că furturile de marfă în Italia
constituie o problemă serioasă, iar
acesta este motivul pentru care recurgerea la măsuri de securitate mai înalte este în creștere, acestea incluzând
sigilii, geofencing, sisteme de monitorizare a mărfurilor și escorte armate.
De asemenea, crește numărul companiilor care solicită ca partenerul lor din
domeniul transporturilor să fie certificat
TAPA, sau, cel puțin, să respecte standardele TAPA”, spune el.
Grupul italian de lucru TAPA a construit, în ultimii doi ani, în mod constant
relații cu toți factorii de decizie și contribuie la creșterea de imagine a asociației în cadrul industriei de profil din
această țară. (...)

PĂREREA MEA

Europa cu două viteze?
Un camion are vreo opt...
(fără să mai punem la socoteală și jumătățile...)

Bruxelles-ul se agită să găsească o nouă rețetă despre cum să faci, tot din
mălai și apă, deci fără să schimbi prea multe, o mămăligă gustoasă pentru
toți. Polonezii refuză bucătarul cu lingura de lemn care amestecă în oală, pe
motiv că, mămăliga nefiind o mâncare poloneză de sezon, respectivul (polonez
și el) nu-și va face treaba după cum vor ei. Iar germanii și francezii propun
gătirea aluatului în două oale diferite, o mămăligă mai groasă și mai
consistentă, pentru cei sătui oricum, și un terci mai moale, pentru flămânzii
din cartierele mărginașe, care să le dea senzația că – vezi Doamne – tot
mămăligă e și aia și, la urma urmei, umple, și ea, burtica.

N

oi din care oală ne vom înfrupta? Nu voi nega niciodată
această Uniune Europeană,
chiar dacă, în ultimul timp, din ea doar
„Europa” se mai scrie cu majusculă;
cuvântul „Uniunea” a cam pierit din
traducerea în unele limbi oficiale, în
engleza britanică a Brexit-ului trecând,
chiar, de la capitolul „noi”, la „voi”.
Prea multe a adus această mare familie unor membri mai săraci, în debut,
ca României noastre, care îi datorează
nu numai mult râvnita circulație fără
vize și pașaport, după bunul plac al
fiecăruia, dar și abundența din rafturi
și o creștere economică spectaculoasă. Și, pentru că suntem camionagii
convinși, unii cu volanul, alții cu banii
și iar alții cu condeiul, n-ar strica să
le amintim acelora care propun, acum,
2 viteze de deplasare diferite, pentru
anume categorii de membri, cum am
învățat singuri (și, mai încolo, și pe
alții) să conducem cu 8 viteze schimbate manual și să ajungem, chiar,
înaintea „specialiștilor”, la destinație.
Vă amintiți de acele vremuri?

Viteza 1

Se folosește doar la urcușuri extrem de anevoioase. O viteză foarte
forțată în anii ’90. Erau timpurile în
care, ca să urnim camioanele din loc,
cumpăram 10 bucăți ca să obținem 1
CEMT, pentru care ne duceam cu o
valiză de acte doveditoare, la minister,
într-o mână, iar în cealaltă cu bacșișul
consistent pentru bunăvoința funcționarului răspunzător cu împărțeala.

Viteza a 2-a

Când e camionul încărcat, se pleacă de pe loc cu ea. Și ce încărcam pe
atunci? Roșii, castraveți și pepeni,
„greii” norocoși mai agățau și câte o
cursă cu mobilă sau textile. Cel mai
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mult, însă, o frecam pe a 2-a în interminabilele cozi de la frontieră, în bătaia pentru fiecare centimetru de
înaintare. Nu am scăpat în totalitate
de cozi nici azi, când vameșii nu mai
controlează marfa și carnetele TIR,
ci, doar, dacă este cumva vreun pakistanez ascuns sub prelată.

Viteza a 3-a

Indiscutabil, ne punem în mișcare.
Fie că pornim din loc fără marfă, fie
că am depășit viteza de pieton, esențialul e că acul kilometrajului se mișcă
deja. Și, apropos de gol: era normal
și fără rușine ca, din cele 2 sensuri,
pe unul să se meargă gol. Se putea
trăi și așa, chinuit, ce-i drept, pentru
că mărcile și francii încasați acopereau
măcar ratele de leasing.

Viteza a 4-a

O viteză foarte românească, printre gropile de pe șoselele patriei. Vă
amintiți cât îi trebuia unui camion de
la Deva, la Arad, pe Valea Mureșului?
Noroc cu anticele diagrame pe tahograf! Mai schimbam diagrama și le
aruncam pe cele vechi, pentru că
amenda era mai mică decât pierderea
de timp, mai puneam un burete să nu
se vadă că am depășit, pe alocuri, și
viteza, sau mai inventam un al doilea
șofer care – vezi Doamne – tocmai a
coborât din camion și și-a luat diagrama cu el...

Viteza a 5-a

S-a asfaltat și șoseaua de la
Roșiori la Caracal, adio praf și noroi!
Iar, în dreptul găurilor din asfalt, în loc
de atenționarea „feriți-vă de gropi”, a
apărut pancarta cu „aici sunt banii
Dumneavoastră!” Un ministru al Transporturilor (i-am uitat numele, seamănă

teribil cu unul care acum câtva timp
s-a bucurat ca un copil când a primit
și cetățenia moldovenească, apoi, după alegerile de acolo, s-a bucurat,
poate, și mai tare ca i-au luat-o înapoi...) a inventat taxele de drum, pe
care, însă, le-a investit mai mult în
respectivele pancarte și mai puțin în
șosele moderne.

Viteza a 6-a

Chiar am prins viteză. Istoria ne
spune că, în acei ani, am avut, un timp,
chiar cea mai modernă flotă de camioane în transportul internațional din Europa. Bravo! Ce-i drept, nu prea exista
o alternativă după ROMAN Diesel, camionul cu cea mai mare ladă de scule,
în care să încapă și pistoanele, cămășile și pinioanele de rezervă. În plus,
unul de mâna a doua din import costa
o taxă vamală care-l făcea aproape la
fel de scump ca pe unul nou.

Viteza a 7-a

Ce vremuri! Chiar au început vânzătorii de camioane să-și dea clanța
de la ușa noastră unul în mâna următorului, firmele de leasing, răsărite ca
ciupercile, să alerge, cu banii lor, după
noi, iar, pe drumurile europene, polițiștii de la BAG să se oftice că nu prea
mai aveau motive să ne trimită camioanele în service-ul cel mai apropiat
(întâmplător, erau proprietatea unei
rude, că, de...) ca să înlocuim piese,
chipurile, defecte cu altele mai noi și,
evident, mai scumpe. Păcat, însă, că
exact în acele timpuri ne-am trezit și
cu Costică, vecinul, care, văzând că
din banii câștigați am putut să-mi iau
o Dacie nouă, s-a lăsat de meseria
de croitor și și-a luat și el un camion.
Așa s-au prăpădit și prețurile. Și a
durat ceva până s-a prăpădit și firma
lui Costică...
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Viteza a 8-a

Dan
Schnick

Dar, așa cum am scris în subtitlul
ceva mai mărunțel, la urma urmei, mai
avem și jumătățile din cutia de viteze,
așa că sunt, în total, vreo șaisprezece. Motiv suficient să mai apară, peste
câțiva ani, un articol în Ziua Cargo
despre ele.

Rămâne de văzut din care oală
europeană ne vom mânca, atunci, mămăliga. Atenție, dragilor de la Bruxelles: ca noi nu știe nimeni să o facă!
Dan SCHNICK

dan.schnick@ziuacargo.ro

PUBLICITATE

PĂREREA MEA

Am ales-o și noi cu manualul, a
ales-o și ultimul camion cumpărat, cu
automatul lui. Și am prins curaj: camionul vine doar o dată pe an acasă,
avionul cu care trimitem șoferul de
schimb e ieftin, motorina la fel și economia se pare că e și ea într-a 8-a.
Dar, mâine, va fi și viteza asta istorie:
Europa (pardon, cea fără „uniune” în
față) vrea, din nou, să ne tragă frâna
de mână. Salariul lor minim pe economie să fie valabil și pentru toți
intrușii de pe piața lor, chiar și pentru
cei în treacăt. Știu că mulți dintre noi
se gândesc să se retragă spre casă.
Dar să chibzuim puțin: cât plătim noi,
pe bune și efectiv, unui șofer de calitate ca să rămână acolo, să se hrănească doar din fast-food și conserve,
să doarmă doar în camionul lui (asistat, din când în când, de o chitanță de
hotel făcută rost) și cu stresul lui „just
in time” nemilos, de acolo? Departe
de casă, de soție și copii? Oare nu
suntem, deja, cam foarte aproape de
ceea ce cere legea lor de salarizare,
acum? Cred că, după o analiză atentă,
nu banii cash pentru șoferi vor fi problema, ci incredibila birocrație de a
dovedi că îi plătești.

EVENIMENT

BursaTransport al doilea sezon de
întâlniri cu utilizatorii
Platforme online de comunicare precontractuală, bursele de
transport mijlocesc comunicarea jucătorilor din piața de transport
și logistică. Dar cine se află, de fapt, în spatele acestor platforme?
Este posibil dialogul direct între administratorii unei burse și
utilizatorii săi? Cât de important este să îți cunoști utilizatorii și ce
avantaje pot rezulta din acest proces?

B

ursaTransport a adoptat sloganul „... făcută de transportatori, pentru transportatori”.
Aceasta pentru că, în 2001, la deschidere, platforma era gândită de către
o firmă de expediție rutieră, ca o soluție de comunicare facilă și ca o soluție
de scurtare a lanțurilor de intermediere
create de sistemul ce guverna piața
rutieră de transport marfă: agenda și
telefonul.
Astăzi, BursaTransport este administrată de către un colectiv de 16 persoane, din care aproape jumătate sunt
asignate relaționării cu utilizatorii platformei. Ceea ce, credem noi, arată
importanța pe care o acordăm satisfacției și încrederii utilizatorilor noștri.
În procedurile noastre interne, este
menționat că orice mesaj primit de la
un utilizator trebuie să primească un
răspuns cât mai clar și satisfăcător, și
aceasta într-un timp cât mai scurt.
Mărturie stă și rubrica din platformă,
numită „Ce lipsește din acest site”,
menită tocmai să se constituie într-un
canal facil de comunicare cu administrația, la dispoziția utilizatorilor săi.
Pentru a întări dialogul cu utilizatorii noștri, am inițiat, începând cu
2016, întâlniri regionale, unde mergem
și ne punem la dispoziția celor ce doresc să se întâlnească cu administrația
BurseiTransport. Am avut astfel de

întâlniri la Oradea, Timișoara și Pitești.
Am început cu îndoiala că inițiativa
noastră nu va avea audiență, dar, după primele 3 întâlniri, am căpătat confirmarea și satisfacția că demersul
nostru a fost unul corect. Drept pentru
care, continuăm, anul acesta, cu întâlniri la Iași (vineri, 31 martie, ora 10:00,
Unirea Hotel & Spa, Sala Mezanin) și
Brașov, la o dată ce va fi anunțată
curând.

Câștig reciproc

Din aceste întâlniri, considerăm
că există un câștig reciproc.

Al participanților: pentru că profităm de ocazie pentru a trece în revistă
facilități oferite de platforma BursaTransport, utilizatorii Bursei nefiind
întotdeauna la curent cu tot ce pot
obține de la aplicația noastră. Pentru
că explicăm mecanismele care guvernează declararea incidentelor de
plată, lista de mare notorietate pe care
o administrăm în platforma noastră,
pentru că explicăm cum se pot feri
utilizatorii noștri de riscurile comerțului
electronic (la distanță) și, atât transportatori și expeditori, cum se pot feri
de false identități adoptate de interlocutori sau cum se pot feri de primirea
unui serviciu neconform.
Câștigul nostru este evident: cunoașterea mai exactă a nivelului la
care este folosită platforma noastră,
a așteptărilor utilizatorilor noștri; nu în
ultimul rând, înțelegem cum să dezvoltăm mai departe platforma
BursaTransport.
Întotdeauna BursaTransport a pus
pe primul loc, în lista de interese, gradul de satisfacție a utilizatorilor săi. Și
în această idee se înscrie și inițiativa
noastră de a susține aceste întâlniri
regionale cu membrii BurseiTransport.
Administrația BursaTransport
(PUBLICITATE)
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Șoferi

Cum găsim
echilibrul?

GHID DE REDUCERE A COSTURILOR

Masă rotundă realizată
în parteneriat cu

Este o întrebare pe care, fără îndoială, ne-o punem, astăzi, mai ales
în cazul transportului internațional, unde lucrurile par să fi devenit
efervescente. Lipsei de șoferi, cu care operatorii de transport
păreau să se fi obișnuit, i s-au adăugat o serie de reglementări
restrictive, impuse de statele din Vest, care cresc stresul atât
pentru șofer, cât și pentru manager. Încotro ne îndreptăm, însă?

D

acă vorbim, astăzi, despre șoferi, nu putem să nu
luăm în calcul evoluția legislativă la nivelul UE. În
condițiile în care, în această perioadă, sunt luate
în discuție regulamentele europene din domeniul transportului, mai multe state din Vest au adoptat o atitudine tranșantă, menită să descurajeze transportul intracomunitar, în
maniera în care îl cunoaștem acum. Violeta Bulc, Comisarul
European pentru Transporturi, anunța, în cadrul unui discurs
ținut la sfârșitul lunii ianuarie, că, în a doua jumătate a lunii
mai, se preconizează adoptarea unei serii de propuneri
de politici în domeniu. „Am realizat așa-numitele evaluări
ex-post pentru toate inițiativele rutiere și s-au încheiat cele
mai multe consultări publice. Pe această bază, acum lucrăm
la evaluările de impact”, a explicat Violeta Bulc.
Comisarul european a scos, însă, în evidență câteva
direcții pe care se va merge, explicând că o parte esențială
a acestor inițiative vizează aspectele sociale, condițiile de
muncă în transportul rutier, precum și asigurarea unei concurențe loiale în acest sector. Ea a ținut să sublinieze că
au fost ascultate cu atenție opiniile tuturor părților interesate,
astfel încât propunerile care se vor face să fie echilibrate.
„Viziunea mea este aceea de a vedea crearea un spațiu
integrat, inter-modal, unic, european, de transport, care servește nevoile pieței noastre interne. (...) Spațiul european unic
al transporturilor stă la baza dezvoltării economiei europene.”

Norme unice la nivel european

În acest context, se impune crearea unui set comun de
norme, echitabile, clare și executorii, mai ales în condițiile în
care reglementările naționale creează confuzie în rândul șoferilor și operatorilor de transport și costuri mari de conformare.
Pe de altă parte problemele sociale au, de asemenea,
un rol important în dezvoltarea unui spațiu european unic
al transporturilor, în opinia oficialilor de la Bruxelles. Se
discută, în acest context, despre echitate socială.
În privința pieței interne, Violeta Bulc a scos în evidență
două domenii de interes – cabotajul și companiile letter-box.
„Normele actuale privind cabotajul nu sunt suficient de
clare și sunt foarte greu de aplicat. Acest lucru a condus
la abuz, din partea unora dintre transportatori. Pe de altă
parte, unele state membre au început să introducă propriile
norme naționale, care au adâncit confuzia. Prin urmare,
vom clarifica normele actuale - fără a limita sau deschide
mai mult piața pentru cabotaj. Crucial, vreau să fac regulile
ușor de aplicat, astfel încât să poată fi puse în practică.”
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Fără companii letter-box...

În opinia comisarului european, una dintre principalele
cauze ale tensiunii dintre țările unde se practică salarii mici
și țările cu salarii mari o constituie așa-numitele companii
letter-box sau forum shopping. Concret, operatori din Vest
au deschis firme în țările din Est fără să realizeze o activitate
reală acolo, ci numai pentru a recruta forță de muncă și a
o plăti la un nivel redus. „Acest lucru trebuie să ajungă la
un sfârșit”, a subliniat Violeta Bulc, precizând că vor fi
eliminate toate lacunele care au permis astfel de practici.

... salarii minime unitar aplicate...

În privința aspectelor sociale, există două zone critice
pe care se va concentra echipa de la Bruxelles - detașarea
lucrătorilor și repausul săptămânal.
Va fi analizat modul de aplicare al Directivei privind
detașarea lucrătorilor în sectorul transportului rutier. „Comisia susține salariile minime naționale ca un principiu
general. Este foarte important. Dar sistemele de salarii minime nu ar trebui să se aplice în mod fragmentat, de către
statele membre. În același timp, normele privind detașarea
lucrătorilor trebuie să fie aplicate în mod proporțional, astfel
încât să nu împiedice operațiunile de transport internațional.
Ne confruntăm cu unele dificultăți în acest domeniu, statele
membre având păreri diferite. Un grup de state solicită
aplicarea integrală a detașării lucrătorilor, în timp ce un alt
grup susține că directiva privind detașarea lucrătorilor nu
ar trebui aplicată deloc, în cazul transportului rutier. Scopul
meu este de a propune o soluție care păstrează integritatea
pieței interne, asigurând, în același timp, aplicarea eficientă
a Directivei privind detașarea lucrătorilor în transportul
rutier”, a arătat comisarul european.

Cătălin Amariei, consultant
pe probleme de securitate:

„Numai o comunicare reală, structurată şi continuă
dinspre management va contrabalansa în mintea
conducătorilor auto ponderea „informaţiilor” culese de
aceştia prin parcări. Dezvoltarea şi implementarea
programelor de pregătire în domeniul securităţii, pe
modelul celor de conducere preventivă, îi vor ajuta pe
aceştia să nu devină victime ale infracțiunilor și vor
aduce, pe termen lung, securitate afacerii.”
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Ziua Cargo a organizat, la sfârșitul lunii februarie, o masă rotundă cu privire la modul în care pot fi priviți șoferii
în noul context internațional.

... pauze săptămânale în cabină?

În privința repausului săptămânal, se discută măsura în
care perioada de odihnă poate fi făcută în cabină. Este o altă
zonă unde părerile sunt împărțite. Sunt state care au interzis
odihna săptămânală în cabină și state care afirmă că astfel
de măsuri de protecție nu fac decât să deplaseze problemele
către statele învecinate. „Este responsabilitatea Uniunii Europene de a oferi norme clare, care să ofere securitatea juridică și un nivel de armonizare cu privire la această chestiune”,
a afirmat comisarul european, menționând, în continuare, că
problema executării se aplică atât aspectelor sociale, cât și
pieței interne. „Unul dintre firele care trec prin tot acest pachet
este cuvântul «executare». (...) Trebuie să mă asigur, mai
întâi, că orice regulă, fie că este vorba de vechi sau nou,
este, de fapt, executorie! Altfel, nu are nicio valoare.” Tahograful digital și, mai târziu, tahograful inteligent vor reprezenta
instrumente utilizate pentru controale, în acest sens. De
exemplu, dincolo de controlul timpilor de conducere, de lucru
și de repaus, tahograful poate fi folosit pentru a calcula inclusiv
perioada de timp petrecută de un conducător auto într-o
anumită țară. Această informație ar putea fi, apoi, utilizată
pentru a aplica și pentru a impune restricții de cabotaj.
„Dincolo de tahografe, trebuie să fim pregătiți pentru a
face cea mai bună utilizare posibilă a tuturor noilor soluții
digitale, care sunt disponibile și care ne pot ajuta în îmbunătățirea cooperării între autoritățile naționale și în transparența controalelor.”
Vehiculele sub 3,5 t se află, de asemenea, în sfera de interes a Comisiei Europene. „Astfel de vehicule, de foarte multe ori cu o greutate de 5 sau 6 tone, atunci când sunt complet încărcate, sunt utilizate tot mai mult în transportul
internațional. Acest lucru ridică probleme sociale, cu privire
la denaturarea concurenței. (...) Intenția noastră este de a
sugera, cel puțin, să fie aplicate și acestor vehicule anumite
cerințe - într-un mod proporțional - pentru a asigura o concurență loială”, a apreciat Violeta Bulc.
Acesta este cadrul internațional în care lucrează, sau vor
lucra, în viitorul apropiat, șoferii profesioniști, și piața pe care
operatorii autohtoni de transport se bat pentru a atrage șoferii
români. Ce se va întâmpla, însă, după dispariția companiilor
letter-box?

Românii, de multe ori acuzați
incorect

„În multe cazuri, firme românești sunt acuzate pe
nedrept. Sunt vestici care și-au făcut firme în România,
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angajează șoferi români și au camioane înmatriculate în
România, care nici măcar nu calcă pe pământ românesc.
Li se face ITP-ul, doar pe carte, și merg bine-mersi prin
Europa. Iar toate aceste firme înregistrate în România,
care generează imaginea negativă cu care ne luptăm, sunt
pe minus, nu raportează niciun profit, nu lasă niciun ban
statului român. Din punctul meu de vedere, toate acestea
se fac cu complicitatea autorităților de la noi”, a afirmat Ilie
Răduță, director general TCS, în cadrul mesei rotunde organizate de către Ziua Cargo, la sfârșitul lunii februarie.
De menționat că sunt voci în UE care susțin preluarea
unui articol din REGULAMENTUL ROMA I (Reg. (CE) NR.
593/2008 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale)
prin care șoferul ar putea alege modul în care este protejat, în funcție de statele unde lucrează efectiv. „Orice șofer
polonez, spre exemplu, care face transport în România,
pentru o companie din străinătate, are dreptul să aleagă
conform cărei legislații să fie plătit. De asemenea, un șofer
care lucrează în România poate fi plătit la nivelul Belgiei,
dacă traseul pe care îl parcurge include și o perioadă mai
însemnată de tranzit prin acea țară”, a precizat reprezentantul UNTRR, Lorena Sandu.

Remunerațiile la același nivel...
dar tarifele?

Vor putea, însă, românii să facă față unor salarii plătite
după legislația statelor din Vest? „Diferențele majore dintre
noi și companiile din Vest nu se raportează la venitul net
încasat de conducătorul auto, ci la costul total al conducătorului auto pentru companie. În România costul cu toate taxele plătite pentru un conducător auto, ajunge la 2.500
euro, în Germania, ajunge la 4.000 euro. Dacă vom compara șoferul român și cel german, ar fi corect ca și tarifele
pentru serviciile de transport să fie la același nivel”, a apreciat Cristina Trancioveanu, manager de transport.
În opinia lui Cristian Helwig, director transport Aquila,
România ar trebui să adopte măsuri similare celor din Vest,
astfel încât să discutăm despre egalitate. „Ar trebui ca și
cei din Vest să trimită acte către Ministerul român al Finanțelor, să își ia reprezentant în România.”

Alcoolul, o problemă reală

Pe de altă parte, Florin Tudose, director general Denis
Spedition, a subliniat că sunt șoferi care stau fără nici un
fel de pauză în comunitate și 6 luni, situație care, ulterior,

.................................................................................................................................................. martie 2017

Există soluții?

La rândul său, Marin Lepădatu, director general IFPTR,
este de părere că o soluție pentru reducerea crizei de
șoferi o poate constitui susținerea unor școli. „Decât să se
ia în calcul o soluție precum aducerea de șoferi din afara
Europei, ar fi indicat ca patronatele din transporturi să se
orienteze spre susținerea unor școli de șoferi.”
În opinia lui Cristian Sandu, psiholog specializat în
transporturi, soluții pot veni din zona de pregătire profesională. „Centrele de pregătire profesională au rămas în
urmă față de ce se cere acum. Un alt element ce ar putea
să aducă un plus este îndreptarea atenției către firmele
ce fac leasing ocupațional. Acestea ar putea aduce niște
scăderi de costuri însemnate”, a arătat el. Din păcate, însă,
legislația românească nu permite utilizarea de șoferi
furnizați de o firmă de leasing de personal pe parcul propriu.
Cristina Trancioveanu a subliniat că, în acest moment,
un conducător auto român poate încasa mai mulți bani, lunar,
decât profitul pe care camionul îl aduce companiei. „Același
șofer, în perioada 2010 - 2017, și-a mărit costul pentru firmă
de trei ori. Le oferim în plus, un loc de muncă unde să se
simtă respectați, să fie tratați corespunzător, să fie învățați
despre fiecare proiect în care sunt implicați și, cumva, să le
ridicăm moralul, să nu mai aibă impresia că sunt ultimii
muncitori din Europa”, a apreciat ea. Opinia generală în piață
este, însă, că, indiferent de suma pe care un șofer o va primi
de la angajatorul său, vor exista nemulțumiri.
Există însă și alte soluții. Până la urmă, probleme de motivare apar în toate domeniile. Iar comunicarea și informațiile reale fac parte din ele, inclusiv ajutând șoferul să simtă
că nu este singur. „WebEye a dezvoltat un sistem de
comunicare prin bluetooth. Telefonul șoferului se conectează
la blackbox-ul WebEye și, cu ajutorului unei aplicații, se poate
discuta nelimitat. Poate comunica inclusiv cu familia folosind
conturi speciale”, a afirmat Vasile Tătar, director de vânzări
WebEye, precizând că sistemul este deja în implementare
de peste un an. În paralel, poate fi utilizată soluția Scanner,
care permite transmiterea documentelor direct în sistemul
companiei și scapă șoferul de stresul de a se deplasa pentru
a transmite CMR-urile. Sistemul realizează, în plus, rapoarte
personalizate pentru fiecare țară, pentru calcularea salariului
minim, iar soluția software propusă de WebEye oferă și un
sistem de notare a șoferilor, chiar dacă flota este una
neomogenă.
„Pentru a putea răzbate această problemă, șoferul trebuie făcut să fie parte atât din succesul obținut, cât și din
eșecuri. Să înțeleagă că el este interfața companiei și că
este respectat. Are nevoie de indicatori de performanță special gândiți pentru el, de programe de retenție, de comunicare”,
a concluzionat Ionel Popa, senior security manager.
Meda BORCESCU

meda.borcescu@ziuacargo.ro

Mai sigur,
cu WebEye

Informații exacte privind perioadele
de timp petrecute în fiecare țară,
date privind salariul minim,
comunicare în timp real și elemente
care generează o securitate
sporită. Acestea sunt doar câteva
dintre atuurile pe care le poate avea
la dispoziție un manager al unei
companii de transport.

Î

ntr-o Europă din ce în ce mai strictă din punctul
de vedere al regulilor, informațiile exacte devin
esențiale. Ținând cont de reglementările internaționale privind impunerea de salarii minime obligatorii,
inclusiv pentru români, WebEye a dezvoltat un raport
care însumează timpul de lucru/condus pe teritoriul
fiecărei țări, precum și data, ora trecerii peste granițe.
Raportul indică, în completare, suma (valoarea brută)
cuvenită șoferilor. Informațiile sunt extrem de ușor accesibile pentru clienți, oferind transparență completă cu
privire la aceste date cel puțin sensibile, în prezent.
De altfel, soluțiile de comunicare oferite de WebEye
permit transmiterea facilă către șofer a informațiilor de
comandă, care poate, la rândul său, transmite dispeceratului raportul de activitate. Mai mult, șoferii au posibilitatea de a comunica între ei și inclusiv cu membrii
familiilor, pe durata transporturilor internaționale lungi.
În paralel, prin intermediul eDownload, clienții scapă
de stresul descărcării datelor tahograf.
De altfel, prin intermediul funcției eControl, transportatorii pot respecta mai ușor normele AETR, reducându-și volumul de muncă administrativă. Această funcție
furnizează informații în timp real despre timpul de condus rămas, respectiv timpul de repaus rămas. Mai mult,
în cazul în care s-a depășit timpul de condus admis,
funcția alarmează imediat dispeceratul, oferind, de
asemenea, sprijin în planificarea comenzilor de transport, putând fi evitate întârzierile datorate timpului de
transport calculat greșit.
Dar nu numai regulile stricte cresc stresul șoferului
și managerului; securitatea, problemele în creștere generate de emigranți sunt elemente care caracterizează,
astăzi, transportul internațional. Prin intermediul WebEye,
pot fi, însă, monitorizate vehiculele, ușa spațiului de
încărcare, sau poate fi implementată o alarmă de panică.
O funcționalitate importantă ține de instalarea unui
senzor magnetic pe ușa din spate a semiremorcii, care,
în caz de deschidere, generează alarma către dispecer.
Problemele de securitate pot fi, astfel, mult mai ușor de
gestionat. (Meda BORCESCU)
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se reflectă în probleme personale pe care le pot dezvolta.
„În multe cazuri, șoferii au o problemă cu băutura, iar, din
punctul meu de vedere, situația este atât de gravă, încât
nu mai poate fi rezolvată. Din păcate, am fost, în parcări,
martorul unor scene deplorabile”, a precizat el.
Și totuși... șoferii sunt buni pentru angajat chiar și atunci
când au probleme cu alcoolul. „În continuare, una dintre marile probleme o reprezintă resursa umană. Șoferii sunt o «marfă» foarte prețioasă, în această perioadă, iar în parcări se regăsesc patroni de firme de transport care încearcă să convingă
șoferii să vină la ei. Pentru șoferi, mai nou, se oferă o primă
de instalare”, a opinat directorul general TCS. Andreea Gheorghe, psiholog specializat în transporturi, afirmă că problemele
cu șoferii pleacă de la selecție. Mulți dintre cei ce vin la
angajare nu știu exact ce înseamnă meseria de șofer de TIR.
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Realitatea firmelor
de transport la nivel
de personal

Administratorii firmelor de transport se simt copleșiți de
problemele la nivel de personal și de cele pe care le creează
legislația. Azi, ne vom opri asupra celor de personal, pentru că,
aici, NOI, ca firme, putem interveni și modifica tot ceea ce
considerăm a nu fi optim funcțional.

A

m discutat cu diferite firme de
transport mici și mari despre
cum anume gestionează dificultățile de personal. Dacă nu am
ajuns și la firma dumneavoastră, ar fi
bine să vă răspundeți la următoarele
întrebări:
1. Cu ce probleme vă confruntați
la nivel de personal? Atât cu dispecerii
cât și cu șoferii.
2. Care e cea mai mare dificultate
pe care ați întâmpinat-o cu personalul? Cum ați procedat?
3. Cum este comunicarea în firma
dvs.?
4. Dacă comunicarea este eficientă, ce o face să fie așa? / Ce blochează comunicarea?
5. În ce investiți, pentru a avea rezultate mai bune și a face performanță?
6. Cum vă pregătiți personalul?
7. Angajații ce părere au despre
domeniul transporturilor? De ce l-au
ales?
8. Ce considerați că ați făcut bine
până acum, încât să obțineți succesul?

Bineînțeles, administratorii și-au
exprimat nemulțumirea față de șoferi,
iar managerii - și față de șoferi și față
de dispeceri. Cum ajung persoanele
să ocupe un loc în firma dumneavoastră? Îi angajați, adică îi alegeți, îi selectați. Cu toții cunoaștem realitatea crizei
de șoferi și ne bazăm, de cele mai
multe ori, pe principiul: din ce-i mai
rău, alegem pe cel mai puțin rău și
culmea este că, după ce investim în
el ca șofer, ca pregătire, după ce învață, pleacă la alta firmă. De ce?
Pentru că îi este simplu să obțină un
alt loc de muncă.
Cum fac selecția de personal
majoritatea firmelor? Vin la un interviu,
răspund la câteva întrebări despre
program, despre CMR, despre legislație (în cel mai bun caz), dacă e vreo
mașină în parcare, timp de câteva minute, șoferii își arată abilitățile de profesioniști și gata, sunt angajați.
Cum ar fi dacă fiecare firmă ar
organiza training timp de două săptămâni? Pornind de la program, legislație, acte, condus, comunicare, transmiterea informațiilor etc.? Efectul ar fi

Andreea
Gheorghe

că șoferul ar sta mult pe gânduri până
să semneze contractul cu firma și, de
asemenea, ar putea pleca la o altă
firmă, unde îl așteaptă același lucru...
„pregătirea la valorile firmei”. În multinaționale, un astfel de training poate
dura și 2-3 luni.
Lăsând la o parte testele psihologice și de personalitate și cum am
putea să ne motivăm șoferii și angajații
în funcție de personalitate, din studii
și interviuri de selecție, ca psiholog,
i-am împărțit în două categorii, pentru
a ști ce ne așteaptă încă din prima
cursă. V-aș sugera să cunoașteți acest
aspect. Sunt șoferi profesioniști, pasionați și șoferi profesioniști pregătiți sau
mai puțin pregătiți, nehotărâți. Ambele
categorii fac acest job pentru venitul
pe care îl primesc, însă e important
să vedem în care categorie se află,
de la început.

Șoferi pasionați
versus nehotărâți

Șoferii pasionați se centrează pe
sine, comunicarea cu dispeceratul va
fi una bazată pe respect și conștiinciozitate, nu îi interesează plângerile
colegilor sau ale celor din parcare,
pentru că ştiu că pot și le place ceea
ce fac. Șoferii nehotărâți fac acest job
numai pentru venit și, implicit, ascultă
părerile colegilor, pentru a crea un
grup al „reproșurilor” și vor căuta întotdeauna scuze, se vor plânge de cât
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este de greu și, implicit, comunicarea
cu aceștia va fi dificilă. Am fost plăcut
surprinsă de răspunsurile șoferilor
pasionați de ceea ce înseamnă această meserie pentru ei: „Înseamnă pasiune și, în același timp, business. Ești
plătit să mergi în locuri în care, poate,
nu ai ocazia să ajungi. Sunt curse și
trasee în care mă relaxez. Atât, doar,
că apare dorul”. Provocarea psihologului este să îi pregătească pe șoferi
astfel încât să devină centrați pe propria persoană, să își găsească un
obiectiv pentru care să devină motivați
și hotărâți să facă această meserie.

„Bună dimineața,
Florin! Ce faci?”

Toți șoferii profesioniști cer respect
atunci când se vorbește cu ei. Fapt ce
nu este imposibil, toți vrem să fim respectați. Cei care comunică cel mai
mult cu șoferii sunt dispecerii. Reproșurile managerului: „Dispecerul nu
este pregătit suficient și nu comunică
cum trebuie cu șoferii. Nu acordă
atenție detaliilor.” Așa cum șoferii sunt
imaginea firmei pe traseu, de asemenea, și dispecerii influențează această
imagine a firmei și valorile ei, prin
comunicare și prin ceea ce ei transmit
șoferilor și clienților. Se uită faptul că
administratorul este un om corect și
respectuos, dacă, la telefon, șoferului
i se vorbește neadecvat situației, dacă
nu primește informațiile de care are

Studiile arată cele 4 mari trăsături ale oamenilor de succes: Dorința
puternică, Determinarea, Încrederea în sine și Perspectiva pe termen lung.
Dar, atenție! Încrederea în sine nu înseamnă și încrederea în ceilalți
(angajați), ci, de multe ori, înseamnă „eu știu cel mai bine”. De obicei, când
cineva are prea multă încredere în sine, majoritatea celorlalți oameni
reacționează invers, adică își scad încrederea în abilitățile și capacitățile
proprii.

nevoie, sau dacă șoferul știe mai bine
decât dispecerul programul și timpii
de condus. În trainingul pe care l-am
susținut șoferilor, majoritatea și-au
exprimat dorința ca, în mesaje, să nu
fie doar încărcare/descărcare ci și
„Buna dimineața, Florin! Ce faci?”.
Cum ar fi ca dispecerul să fie mereu informat, organizat, să știe să își
prioritizeze activitățile, să acorde atenție detaliilor, astfel încât să nu apară
încurcături, să cunoască șoferii și cum
anume ar fi benefic să comunice cu
ei în diferite situații (să-i certe sau să
le ridice moralul), practic, să facă
echipă cu șoferul și cu ceilalți colegi?

Administratorul
și... restul!

Aici intervine comunicarea. Studiile
au arătat că, dacă avem o bună comunicare la locul de muncă, stresul
este mult diminuat, pentru că apare
foarte rapid rezolvarea de probleme,
sau nu se mai ajunge atât de ușor la
neînțelegeri și dificultăți (între colegi,
cu clienții și cu șoferii).

Directorul este persoana care,
teoretic și practic, oferă exemplul comunicării în firmă. Nu este de ajuns
să comunicăm, e necesar să comunicăm eficient, cu scopuri clare și precise. În urma analizei pe care am realizat-o firmelor, am o concluzie: într-o
firmă sunt administratorul și... restul!
Fiecare din firmă știe ce e mai bine,
are propria părere, pe care nu o comunică, și așa se ajunge la conflicte,
tensiuni și probleme!
Perspectiva pe termen lung: așa
cum, acum ani de zile, ați avut o perspectivă a unui business și a funcționat
pentru că v-ați gândit pe termen lung
la el, acum societatea este într-o
schimbare rapidă și e necesar să
acordați atenție detaliilor legate de
personal: pregătirea angajaților, diminuarea stresului la locul de muncă,
comunicarea eficientă, încrederea în
sine a acestora, consolidarea echipei,
consolidarea grupului.
Andreea GHEORGHE

Psiholog specializat în psihologia transporturilor

gheorghe.andreeaioana@yahoo.com
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„Drobul
de sare...”

... sărac așa ca în anul
acesta,
de
ca în anul trecut și ca
când sunt,
niciodată n-am fost! eangă
Ion Cr

Dinamica și fluența fenomenelor apărute în peisajul
socio-economic internațional al transporturilor rutiere sunt
principalele probleme cu care se pare că se vor confrunta
transportatorii români și în anul 2017.

P

lanului comun de acțiune în
domeniul rutier „Road Alliance”,
adoptat, la începutul anului, de
9 state Vest-europene, noile reguli
aplicabile șoferilor de transport internațional de marfă cu privire la detașare,
problema salariului minim, mai nou
acuzația de „travail dissimulé”, care a
dus la sechestrarea vehiculelor fără
multe explicații, discuțiile privind intervalul de timp în care șoferul trebuie să
se întoarcă acasă, iată argumente majore de natură să-i îngrijoreze pe transportatorii români.
Pe lângă toate provocările venite
din partea Europei, transportatorul român trebuie să se lupte (de cele mai
multe ori, singur) și cu sistemul instituțional din România, trebuie să gestioneze atât problemele legate de
bunul mers, de eficiența firmei de
transport, de crearea de plus valoare,
cât și de managementul resurselor
umane (recrutare, motivare, disciplinare și fidelizare), în condițiile unei
crize, din ce în ce mai acute, de șoferi.
De cele mai multe ori, patronii firmelor de transport leagă toate problemele cu care se confruntă, de cele de
personal, de calitatea profesională și
umană a conducătorilor auto, de greutățile legate de recrutarea și, mai ales,
de păstrarea acestora.
Este adevărat că, la prima vedere,
majoritatea modificărilor apărute sau
preconizate în piața transporturilor
europene - și la care, de voie, de nevoie, operatorii de transport români
trebuie să se alinieze - vizează legislația în domeniul social și concurența
(mai mult sau mai puțin loială), teme
legate nemijlocit de forța de muncă
din transporturi, de șoferi.
Să fie problema conducătorilor
auto de nerezolvat? Nu sunt puțini cei
care au devenit pesimiști, care cred
că lucrurile se rezolvă „peste capul
lor”, că, mai devreme sau mai târziu,
vor fi obligați „să tragă obloanele”.
Nu cred că este cazul ca operatorii
de transport români să devină pasivi
și, descurajați, să adopte poziția „drobului de sare”!

Cristian
Sandu

Opinia parcării
face legea

Problemele cu care se confruntă
transportatorii sunt, până la urmă, problemele cu care se confruntă întreaga
economie românească. Modul de
acțiune în domeniul politicilor de resurse umane este aceleași, doar că el
trebuie adaptat la specificul activității
din transporturi. Patronii firmelor de
transport se plâng – și, uneori, pe
bună dreptate – atât de lipsa șoferilor,
cât și de calitatea profesională și, nu
de puține ori, și umană a acestora.
„Nici cu vorba bună, nici cu autoritate nu reușesc să mă apropii de
șoferi. «Opinia parcării» este cea care
face legea...” se confesa, de curând,
un transportator. Și șoferii se plâng,
uneori, de calitatea și comportamentul
patronilor... „Șterge pe jos cu noi...” o afirmație des întâlnită în rândul
acestora!
O perspectivă interesantă despre
autoritate și putere o aduce Nietzsche.

El afirmă că dreptatea este întotdeauna de partea celor care au puterea,
pentru că, de fapt, ei fac și împart
dreptatea. Și în transporturi, sunt patroni care se ghidează, în activitatea
lor, pe acest principiu. „Dacă eu am
pâinea și cuțitu’... atunci să joace cum
le cânt”... Este asta o soluție salvatoare? Cât de des cei aflați în această
postură își pun întrebarea „cât valorez
eu?” Cât de des răspund întrebărilor
despre activitatea lor, despre comportamentul lor, despre capacitatea și
deschiderea spre dialog, despre forța
de a rezista tentațiilor, cu negații?

„Șefi” prin definiție

În general, patronii sunt invidiați
de șoferi. „Șefi” prin definiție, aceștia
au, în mentalitatea șoferilor, un statut
deosebit, statut prin care, datorită
autonomiei decizionale, pot dispune
discreționar de soarta conducătorilor
auto. Patronii (de cele mai multe ori,
involuntar) aderă și se comportă așa
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cum îi percep, subiectiv, șoferii. Indiferent dacă conduc o mare companie
de transport, cu zeci sau sute de vehicule, sau o firmă mică, având două
sau trei camioane, aceștia răspund
unor cutume cu rădăcini în mentalitățile și obiceiurile societății.
Succesul în conducerea și coordonarea unei firme de transport, implicit,
succesul în a avea șoferi competenți,
dar și motivați, disciplinați și stabili, la
locul de muncă, uneori constă și în
talentul de a combina constructiv elementele obiective ale conceptelor manageriale cu structura și cultura subiectivă a masei de șoferi. La fel ca
și meseria de șofer, și „meseria de
șef” este, până la urmă, o meserie ca
oricare alta, care solicită, pe lângă cunoștințe pentru exercitare, și caracteristici de personalitate specifice. Și,
ca la oricare altă meserie, putem și
trebuie să vorbim și despre riscurile
pe care le comportă. Și nu sunt puține:
de la cultul personalității și până la, de
acum, atât de discutata și nerezolvata
corupție.
Știm, oare, să fim conducători ai
unei firme de transport? Probabil că,
obiectiv, conform conceptelor manageriale și competențelor de exercitare,
da. Mai puțin când ne gândim la aspectele comportamentale și morale.
Fiecare om are un bagaj de trăsături
de personalitate înnăscute sau dobândite. Vrem sau nu, suntem așa cum
ne-am născut, cu bune și rele, la care
se adaugă atitudinile și mentalitățile
acumulate prin experiența de viață.
Înainte de a fi „patron de firmă de
transport”, suntem oameni, iar cei pe
care îi conducem înainte de a fi șoferi,
sunt, la rândul lor, oameni.
O primă condiție a unei relații pozitive este capacitatea de a comunica.
Indiferent de situație, în subconștientul
șoferului există sentimente de neliniște
și nemulțumire cu privire la acțiunile
și deciziile patronului. La rândul
său, și patronul are sentimente
de frustrare, la gândul că
șoferul nu înțelege care îi
este misiunea și de teamă
că acesta nu-i va accepta
autoritatea.

Putem transmite, astăzi, o idee în
jurul lumii în numai 70 de secunde, dar
ne trebuie, uneori, ani de zile ca să fim
înțeleși de cei de lângă noi. Poate cel
mai important, dar și cel mai acut risc
la care ne supune statutul de patron
este acela de a nu fi înțeleși, sau de a
fi înțeleși greșit de către șoferi.
Un dialog sincer, o precizare a pozițiilor simplifică semnificativ drumul
spre comunicare, iar, de aici, se ajunge mai ușor la motivarea și fidelizarea
șoferilor.
Nimeni nu contestă faptul că există
o reală criză a forței de muncă în
transporturile rutiere, nimeni nu neagă
greutățile cu care se confruntă operatorii de transport, începând cu legislația și terminând cu concurența
neloială, cu piedicile puse de țările din
Vestul Europei, nimeni nu neagă nici
„calitatea” uneori precară a șoferilor.
Cu ce nu sunt de acord este tendința, din ce mai des manifestată în
rândul transportatorilor, de a crede
că, pentru viitor, „speranțele sunt
mici, că asta este situația și nu
știm ce va fi...”.
Trebuie să știm să ne
adaptăm, dacă este cazul,
să știm să luptăm, să ne
facem auziți atât în
țară, cât și în spațiul
european.
Adoptând
poziția „drobului
de sare”, nu
vom fi mai

apărați, nu vom evita criza de șoferi,
nu ne va fi, economic, mai bine.
Psiholog pr. Cristian SANDU
Cabinet de psihologie autorizat
E-mail:

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

GHID DE REDUCERE A COSTURILOR
34

Șofer în
America

(I)

Emil Țurcanu a lucrat 12 ani ca șofer în Canada, apoi a decis să se
întoarcă în România. L-am provocat să ne povestească despre cum
arată transporturile din America, văzute prin ochii unui român, dar
și despre motivele pentru care s-a întors în țară.

„C

a fiecare român care
pleacă să lucreze în străinătate, am căutat, la rândul meu, ceva mai bun. Am plecat în
2003, la vârsta de 26 de ani. Până la
acel moment, am lucrat în România,
în mai multe locuri, dar nu am găsit
ceea ce doream să fac.
Faptul că am rude în Canada a
fost, bineînțeles, de ajutor.
Înainte de a pleca, am obținut permisul categoria C+E și chiar m-am
angajat ca șofer la o firmă din România, însă nu am lucrat acolo multă
vreme.

Mai mulți bani,
mai multă muncă

Mie mi-a plăcut întotdeauna șoferia. Și mă pasionează tot ce merge
pe roți și are motor.
Am avut ocazia să plec în Canada
în 2003. Am încercat mai multe slujbe,
la început, inclusiv să vând telefoane
mobile, însă, până la urmă, și acolo,
ca și aici, nu ai nevoie de foarte multă
școală (în sensul de timp) pentru a
merge pe camion. Este un cost destul
de mare inițial, dar, apoi, se recuperează destul de repede acești bani.
Și acolo, un șofer câștigă mai mulți
bani decât se câștigă în multe alte meserii. Mai mult decât un profesor și,
chiar, mai mult decât unii manageri din
transporturi. Un șofer câștigă mai mulți
bani decât un dispecer, un manager
de securitate, sau un șef de coloană.
Până la urmă, șoferul este cel care
prestează activitatea pentru care
compania de transport este plătită.
Mai mult decât atât, în Canada, șoferii

În primul rând, trebuie să înveți să schimbi vitezele la un camion american.
Sunt cutii de viteze nesincronizate, pe stilul celor care echipau vechile Raba
și Saviem. Trebuie dublu ambreiaj și șpriț. Doar că, în loc de 5 trepte, ai 18.

sunt percepuți ca niște parteneri de
afaceri. Șoferul are, prin natura activității, un anumit grad de independență. Dispecerul îți dă o cursă și trebuie
să duci marfa din punctul A, în B. Ce
se întâmplă pe acest parcurs este exclusiv manageriat de către șofer –
când conduce, când și unde oprește...
Astfel, meseria de șofer presupune și
management. Dispecerul și managerul sunt un suport pentru șofer, fără
a coordona în mod precis activitatea.
Media venitului pentru un șofer de
cursă lungă în Canada este de 40-45
de cenți canadieni pe milă (1,6 km).
Legislația permite plata la milă pentru
șoferii de cursă lungă. Se parcurg,
lunar, în medie, între 10.000 și 12.000
de mile. Eu parcurg între 12.000 și
15.000, dar merg mai mult decât alții.
Astfel, un șofer câștigă între 4.000 și
5.000 de dolari canadieni, adică aproximativ 3.500 – 4.000 dolari americani.
Sigur, din această sumă se plătesc
taxe, care diferă în funcție de statul
de reședință. În mână, un șofer rămâne cu aproximativ 2.500 USD pe lună.
Trebuie să avem, totuși, în vedere că
10.000 de mile sunt 16.000 de km.
Se muncește mult.

O școală de calitate

Mi-am dorit să intru în acest domeniu. Am încercat, mai întâi, să fac
un curs scurt de școală de șoferi, mai
ales având în vedere că aveam deja

permis obținut în România (însă permisul din România nu este acceptat
în Canada).
Dar mi-am dat seama că, din acest
curs, nu voi învăța mare lucru. Totul
era mult prea scurt și mult prea rapid.
Numai partea de inspecție tehnică a
camionului necesită un anumit exercițiu, pentru a o putea stăpâni cu adevărat.
De aceea, am căutat și, cu ajutorul
unui prieten, am găsit o companie de
transport cu patron român, care a fost
dispus să îmi plătească școala. Avea
opt camioane, la vremea respectivă.
Practic, ei mi-au împrumutat banii pentru școală și, ulterior, suma respectivă
mi-a fost reținută din salariu.
Și în Canada, ca și în România,
este o problemă să găsești șoferi buni
pentru camion. Firma care m-a angajat a preferat să mă trimită la o școală
de șoferi care aparținea unei companii
de asigurări specializate în transporturi. Doar pentru faptul că terminai
acea școală, compania de asigurări
oferea transportatorului care te angaja
o reducere la prima de asigurare.
Practic, te considera șofer cu un an
de experiență, ceea ce înseamnă foarte mult, mai ales că asigurările sunt
foarte scumpe, în special în provincia
Ontario, unde eram eu. Ontario este
cea mai aglomerată provincie din
Canada, iar Guvernul nu a reglementat o limită pentru asigurări, care au
ajuns la tarife foarte mari, inclusiv
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Emil
Țurcanu

Amenzile cresc
primele la asigurare

Se asigură și șoferul, și mașina.
Principalul factor, la orice fel de asigurare pentru vehicule, este șoferul
și istoria lui la volan. Dacă ai multe
amenzi, practic, este foarte probabil
să nu fii angajat din această cauză,
sau să fii concediat – sumele aferente
asigurărilor cresc foarte mult. Există
companii de asigurări care nu mai vor
să te asigure, după un anumit număr
de amenzi.
Școala pe care am făcut-o era atât
de bună, încât veneau aici recrutori de
la companii mari din Canada să ne
ofere locuri de muncă, încă din momentul în care am început școala.
Doar că în clasa respectivă eram 8
persoane și toți eram deja angajați.
Școala a costat 5.000 de dolari
canadieni – discutăm de anul 2004.
Adică aproximativ 15.000 de lei pentru
o lună și jumătate, pe care i-am plătit
din salariu în primele patru luni de
muncă.

O piață dominată de
companiile mari

Pentru că, la început, nu avem
dreptul să intru în SUA, a trebuit să
fac curse doar pe Canada. Mergeam
de-a curmezișul continentului și a
trebuit să trec, încă de la început, pe
așa numita Autostradă a Iadului (s-au
făcut numeroase emisiuni aici, cu șoferi aflați în dificultate, camioane răsturnate...).

De la Toronto la Vancouver sunt
aproximativ 4.500 km, iar ultimii 900
de km sunt prin Munții Stâncoși și
trebuie să treci prin acea zonă extrem
de dificilă. Am început treaba în ianuarie 2005, însă școala a fost atât de
bună, încât am reușit să mă descurc
fără probleme. Doar de două ori am
mers în echipă cu un alt șofer și apoi
am plecat singur.
Transportul în Canada este foarte
legat de SUA. Practic, Canada este
o țară care produce mai mult decât
consumă și majoritatea exporturilor
merg în SUA.
Un certificat de înmatriculare în
SUA sau în Canada arată ca o listă
cu toate statele SUA și provinciile din
Canada unde ai voie să mergi. Dacă
știi că nu vei ajunge într-un anumit
stat sau provincie, poți să nu plătești
autorizație pentru aceasta. Taxa de
autorizare este modică, însă, în plus,
există state care solicită și niște autorizații. De exemplu, în Oregon trebuie să plătești o taxă la fiecare intrare.
Taxa de drum este inclusă în
motorină și sistemul folosit de ei se
numește IFTA. Firmele de transport
raportează, în fiecare lună, câte mile
au parcurs în fiecare stat și câtă motorină au cumpărat din statul respectiv.
Se realizează o regularizare în funcție
de consumul mediu și este posibil să
trebuiască să plătești anumite sume,
dacă se constată că ai cumpărat mai
puțin carburant decât ai consumat în
mod normal în respectivul stat. Dacă
ai alimentat mai mult, primești un
credit. De obicei, transportatorii preferă
să alimenteze acolo unde prețul carburantului este cel mai mic, chiar dacă,
trimestrial, li se calculează anumite
sume pe care trebuie să le plătească.

Cele mai mari companii de transport sunt în SUA, însă și Canada are
companii mari. În general, sub 100 de
camioane o firmă este considerată
mică. Cine are în jur de 10 camioane
nu funcționează ca o firmă de sine
stătătoare, ci își pune mașinile la lucru
sub umbrela unei firme mari – sistemul
de owner operator. În acest sistem,
în care am lucrat și eu de câteva ori,
bagi camioanele la o companie care
are tot sistemul pus la punct și ei te
plătesc ori pe milă, ori procent din încasări, astfel încât să acopere cheltuielile legate de camion, salariul șoferului și, eventual, să rămână și ceva
profit, în funcție de cât de bun ești cu
reparațiile și întreținerea camionului.
Eu am avut un camion, am intrat
la o companie cu el și ei îmi asigurau
cursele. Să ai propriul sediu și dispecerat nu merită, până nu ai ajuns cel
puțin la 20 camioane.
Între 20 de camioane și 100 ești
considerat o firmă mică, iar, odată
ajuns la 100, începi să te bați pe contracte cu marii jucători.

Nu doar autostrăzi

Canada este o țară imensă. Sunt
9.000 de km de la un capăt la celălalt
și nu există suficientă populație pentru
a plăti suficiente taxe pentru a construi
autostrăzi peste tot. De exemplu, dacă
pleci din Ontario către Vest, ai 1.500
de km de drumuri asemănătoare cu
cele naționale din România, cu o singură bandă pe sens. Sigur, în general,
vezi doar camioane pe aceste drumuri
și sunt numeroase porțiuni drepte, de
5-6 km lungime, deci depășirile nu sunt
o problemă. Camioanele asigură transportul mărfurilor între Est și Vest. Mergi
sute de kilometri până să dai de mici
localități, unele cu doar 50 de locuitori.
Există și cale ferată, însă trenul este
mult mai ineficient decât camionul pentru
transportul mărfurilor. În primul rând,
trenul nu poate asigura tranzitul rapid.
De exemplu, camionul ajunge în trei zile
de la Toronto la Vancouver și chiar 48
de ore, dacă se merge non-stop, în
echipaj (4.500 km). Cu trenul, marfa
ajunge în două săptămâni.
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pentru autoturisme. RCA este aproape
la fel de scumpă ca asigurarea
CASCO, iar sumele sunt semnificative.

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.

Despre camioanele americane,
legislația din transporturi și cum este
să fii șofer în America, vom povesti în
ediția următoare a revistei.”

Emil ȚURCANU

turcanu.emil77@gmail.com
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CORANIU SPEED
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Seriozitatea contează
Nu am avut niciodată probleme cu șoferii, ne-a explicat Iulian Manea,
administratorul unei mici companii de transport, care operează curse
internaționale. În ziua de astăzi, pare un paradox, la prima vedere, dar...

A

m decis să realizăm un articol
despre compania Coraniu
Speed, după ce unul dintre
clienții mari de transport a lăudat-o
pentru seriozitate. O firmă mică de
transport, amplasată în zona Piteștiului, care, astăzi, are în parc de 7
camioane. „Am început, bazându-ne
pe experiența soției, care lucrase într-o
casă mică de expediții. Am avut un
camion second-hand, până în 2013,
când am achiziționat un ansamblu, de
asemenea, la mâna a doua”, își amintește Iulian Manea. „Nu mai știu exact
firul, dar am ajuns la 7 camioane mega
și la încă 5 ale subcontractorilor. Facem exclusiv import-export. Inițial, am
lucrat pentru Dacia, dar printr-un intermediar. Astăzi, lucrăm direct pentru
producători din zona Argeș și realizăm
inclusiv grupaje cu 2-3 încărcări. Am
ajuns la clienții finali - producători prin cunoștințe, recomandări și punctualitate. Primul șofer pe care l-am angajat mai condusese un camion, dar
a venit la noi după aproximativ doi ani
pe maxi taxi”, a continuat el.

„Nu suntem în luptă
cu șoferii”

În toată perioada scursă de la înființarea firmei, relația cu șoferii nu a constituit o problemă majoră, mai ales în
condițiile în care, de-a lungul timpului,
un singur șofer a decis să plece. „Nu
suntem în luptă cu șoferii. Chiar dacă

apar, în anumite momente, și tonuri
înalte, lucrurile se opresc aici. Munca
de șofer este una grea, de aceea nu îi
pot cataloga ca fiind leneși. Trebuie,
însă, să înțeleagă că nu muncesc doar
pentru patron, ci și pentru a-și primi
banii. Avem 9 angajați, iar, în relație cu
ei, cred că m-a ajutat seriozitatea mea.
Niciodată nu am întârziat cu banii și nici
nu i-am mințit”, a precizat Iulian Manea
pe care, probabil, îl ajută în gestiunea
relațiilor interumane și experiența pe
care o are ca preot.

Două zile libere pe
săptămână garantate

Foarte important este, însă, și programul. Fiecare șofer are, garantat,
două zile libere pe săptămână acasă,
datorită specificului curselor. „Șoferii
câștigă minimum 1.040 euro pe lună și
beneficiază de 2 zile libere pe săptămână. Conducătorii auto au venit la noi
atunci când au văzut că avem un flux
bun și că nu stau niciodată camioanele.
Am și refuzat șoferi, pentru că pot citi
oamenii, din punct de vedere psihologic,
și nu se potriveau cu firma noastră. Iar
cei care au plecat din firmă, au făcut-o
fiindcă le-am cerut-o eu. Într-un singur
caz, a plecat din proprie inițiativă un
șofer care dorea să obțină mai mult de
pe urma meseriei, dar, ulterior m-a rugat
să îl reprimesc în colectiv.” Iulian Manea
„Avem clienți serioși, iar relațiile
cu ei s-au îmbunătățit, prin
intermediul șoferilor.”

„Am participat, cu o mașină, la
mitingul privind RCA. Suntem
membri UNTRR.”
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Iulian Manea,
administrator Coraniu
Speed:

„Am găsit șoferii ușor, prin
cunoștințe. Am angajat doar șoferi
experimentați.”

admite că, în activitatea de transport,
te lovești de probleme precum furtul de
motorină, dar, în acest caz, este bine
să faci un compromis cu tine. „Dacă îți
lipsesc 10-20 l de motorină, nici șoferul
nu se îmbogățește, nici tu nu sărăcești.
Am ajuns, în relația cu ei, la o sinceritate
atât de puternică, încât mi-au mărturisit
furturile de motorină.”

Peste 5 ani...

Iulian Manea își propune achiziția,
în 2017, a două ansambluri, între care
un cap tractor nou, care va înlocui unul
vechi, ce va fi vândut. „Mi-am propus
să iau câte unul sau două camioane
pe an. De asemenea, le-am propus
angajaților ca unul dintre șoferi să își
facă firmă și să îl ajut”, a adăugat el.
Administratorul Coraniu Speed
vede, peste 5 ani, compania având o
flotă de 15 camioane, la care să se
mai adauge încă 20 operate din
postura de casă de expediții. „Peste
10 ani, îmi doresc să avem un mic
service, cu un mecanic, și, poate, încă
un dispecer. Cursele intracomunitare
nu reprezintă o opțiune, deocamdată,
pentru noi. Chiar dacă, în cazul
acestora, câștigurile sunt mai mari, și
costurile cresc semnificativ”, a încheiat
Iulian Manea.
Meda BORCESCU

meda.borcescu@ziuacargo.ro
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Roboții fac parte din
viitorul transporturilor

În lume, funcționează 1,7 milioane de roboți, de la drone, la
echipamente medicale și industriale. Tehnologia de astăzi permite
producţia de camioane care pot funcţiona fără şofer, care sunt
incluse în categoria roboţilor. Parlamentul European (PE) lucrează
la statutul lor legal.

U

n raport în acest sens, votat
în plenul PE la începutul anului, propune acordarea unui
statut juridic roboților și calificarea
acestora drept „persoane electronice”,
plus definiții și norme care să reglementeze modul în care aceste aparate
interacționează cu oamenii.
Autoarea raportului, Mady Delvaux
(S&D, Luxembourg), a explicat,
într-un interviu apărut pe site-ul PE,
că „roboții sunt identificați ca fiind
mașini fizice, echipate cu senzori și
interconectate, astfel încât să poată
aduna date. Roboții din următoarea
generație vor învăța mai multe lucruri
singuri. Cele mai cunoscute, în acest
sens, sunt mașinile care se conduc
singure. Apoi, mai avem drone, roboți
industriali, roboți de îngrijire, roboți
pentru divertisment - jucăriile, roboți
folosiți în agricultură etc. Când vor
apărea roboții care învață singuri, va
fi nevoie de diferite soluții și solicităm
Comisiei să le analizeze. Una ar
putea fi ca roboții să primească o
«personalitate electronică», cel puțin
în cazul în care sunt implicate compensațiile. Este ceva similar cu ce
avem, acum, pentru companii. Avem

La Paris, circulă un autobuz fără șofer

În Franța, circulă primul autobuz electric fără șofer: merge singur, ghidat de
GPS și senzori, iar pietonii nu au motiv să se teamă de el, deoarece
încetinește și frânează dacă îi sare cineva în față. Autobuzul are,
deocamdată, un traseu de numai 130 de metri, între gările Lyon și Austerlitz,
dar autoritățile vor să extindă folosirea lui. Singurele inconveniente sunt
viteza de doar 15 km/h și numărul redus de pasageri: 6. Avantajele sunt, însă,
evidente. „Nu poluează și poate fi parcat mult mai ușor”, afirmă Jose Gomes,
angajat RATP.

nevoie de un cadru legal pentru roboții
care sunt acum pe piață, sau vor fi
în următorii 10-15 ani”.

Cooperare
cu oamenii

Oamenii care se tem că își vor
pierde locul de muncă în detrimentul
roboților primesc asigurări că nu se
va întâmpla așa, ci vor fi create noi
joburi. „Cred că vor exista întotdeauna
locuri de muncă pentru persoane slab
calificate. Roboții nu vor înlocui oamenii, ci va exista o cooperare între
oameni și roboți. Solicităm Comisiei să
se uite la cum vor evolua lucrurile și
ce fel de sarcini vor fi preluate de către

roboți. Acesta poate fi un lucru bun,
atunci când vorbim de muncă grea. De
exemplu, în cazul în care aveți nevoie
să transportați mărfuri grele, sau
atunci când un loc de muncă e periculos”, a arătat europarlamentarul.
În privința responsabilității pentru
acțiunile robotului, Mady Delvaux a
precizat că există două opțiuni: „În
conformitate cu principiul răspunderii
stricte, ar trebui să fie un producător
care este răspunzător, pentru că el
este cel mai bine plasat pentru a limita
pagubele. Apoi, el se poate întoarce
împotriva furnizorilor săi. Cealaltă
opțiune este o abordare de evaluare
a riscurilor, conform căreia testele trebuie să fie efectuate înainte și compensațiile trebuie împărțite între toate
părțile implicate. De asemenea, ne
propunem să existe o asigurare obligatorie, cel puțin pentru roboții mari”.
Referitor la inițiativa preluată de PE
în această chestiune, Mady Delvaux a
afirmat că „vor fi stabilite principii
europene comune și un cadru juridic
comun, înainte ca fiecare stat membru
să-și pună în aplicare propriile legi,
diferite de la țară la țară”. „Standardizarea este, de asemenea, în
interesul pieței. Europa se pricepe la
robotică, dar, dacă vrem să rămână
lider, trebuie să avem norme comune.
Marea problemă este siguranța și protecția datelor. Roboții nu pot funcționa
fără un schimb de date, așadar mai
există și întrebarea «cine va avea acces la aceste date?».” Raportul invită
statele membre să reflecteze asupra
acestui subiect, pentru că nu este de
competența UE.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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Volvo Concept Truck reprezintă primul concept de vehicul hibrid
creat de Volvo Trucks, destinat aplicațiilor de transport de cursă
lungă. În combinație cu celelalte îmbunătățiri ale vehiculului,
reducerea totală a consumului de combustibil și a emisiilor de CO2
este de aproximativ 30%.

V

olvo Trucks a prezentat Volvo
Concept Truck pentru prima
dată în luna mai 2016, iar
acum a dezvoltat și a îmbunătățit și
mai mult acest vehicul. Suplimentar
față de îmbunătățirea aerodinamicității, rezistenței la rulare și greutății reduse, noua versiune este prevăzută cu
un lanț cinematic hibrid - unul dintre

40

primele de acest tip pentru autocamioanele de mare tonaj, pentru aplicațiile
de transport de cursă lungă.
„Ne străduim să fim lideri în domeniul electromobilității și să mărim în
permanență limitele, când vine vorba
de reducerea consumului de combustibil și a emisiilor”, afirmă Claes Nilsson,
CEO Volvo Trucks. „În anii următori,

pe măsură ce societatea adoptă, din
ce în ce mai mult, sursele de energie
regenerabilă, credem cu tărie că electromobilitatea și tehnologia hibridă vor
deveni extrem de importante. Lanțul
cinematic al conceptului nostru de autocamion a fost dezvoltat pentru a îmbunătăți eficiența transportului și, în
consecință, pentru a ajuta industria să
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continue progresul către un transport
sustenabil. Prin intermediul acestui camion concept, vom obține cunoștințe
și experiențe notabile, care ne vor ajuta
să dezvoltăm și mai mult această tehnologie.”

Economii importante

O platformă de
testare

„În prezent, transportul de cursă
lungă este responsabil pentru o mare

PREZENTARE

Lanțul cinematic hibrid funcționează prin recuperarea energiei în timpul
coborârii pantelor cu înclinare mai
mare de 1%, sau în timpul frânării.
Energia recuperată este stocată în
acumulatorii vehiculului și este utilizată
pentru a alimenta autocamionul în
modul electric, pe terenuri plane sau
cu înclinare mică. Pentru lanțul cinematic hibrid, a fost creată, special, o
versiune îmbunătățită a sistemului
Volvo Trucks de asistență pentru șofer,
denumit I-See, care analizează topografia terenului pe care se circulă,
pentru a calcula cea mai economică
și eficientă alegere între motorul diesel
și motorul electric, precum și momentul optim pentru utilizarea energiei recuperate.
În domeniul transporturilor de
cursă lungă, se estimează că lanțul cinematic hibrid va permite oprirea motorului cu combustie pentru aproximativ 30% din timpul de condus. Astfel,
se economisesc 5 - 10% din consumul de combustibil, în funcție de
specificația tehnică sau tipul vehiculului și de ciclul său de condus. De
asemenea, oferă posibilitatea de a fi
condus numai în modul electric pentru
până la 10 km, permițând vehiculului
să funcționeze cu zero emisii și zgomot redus.

parte a consumului total de energie în
domeniul transporturilor. Utilizând tehnologia hibridă, reducerea potențială
a consumului de energie și a emisiilor
este considerabilă și este un pas important atât pentru atingerea obiectivelor noastre, cât și pentru obiectivele
viitoare privind mediul”, afirmă Lars
Mårtensson, director de mediu și inovație, Volvo Trucks.
Volvo Concept Truck Hybrid se bazează, de asemenea, pe multe dintre
beneficiile obținute de predecesorul
său, și anume aerodinamicitate îmbunătățită, rezistență la rulare și greutate
redusă a vehiculului. „Aceasta este o
platformă pentru verificarea mai multor
tehnologii noi pentru sporirea eficienței
transportului”, afirmă Åke Othzén,

manager principal de proiect, Volvo
Trucks. „Anumite îmbunătățiri au fost
deja introduse pe autocamioanele
noastre, iar altele vor fi introduse în
viitorul apropiat. Lanțul cinematic hibrid
se bazează, parțial, pe cunoștințele
și experiența acumulate de la autobuzele hibride și electrice din cadrul
diviziei Volvo Buses.”
Volvo Concept Truck este rezultatul obținut de partea suedeză, în cadrul unui proiect bilateral de cercetare,
care a implicat atât Autoritatea suedeză pentru energie, Energimyndigheten, cât și Agenția pentru energie din
Statele Unite ale Americii.

Adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Renault Trucks
la SITL 2017

Renault Trucks a fost prezent la târgul „International Transport
and Logistics Week” (SITL), desfășurat la centrul expozițional
Porte de Versailles din Paris, în perioada 14-16 martie, 2017.
Compania și-a prezentat oferta de vehicule propulsate cu gaz
natural, în cadrul standului Asociației Franceze a Vehiculelor
pe Gaz Natural, AFGNV. Acestea sunt vehicule care nu produc
particule, nu emit fum și nici mirosuri.

R

enault Trucks și-a prezentat
oferta GNC în cadrul târgului
„International Transport and
Logistics Week” (SITL), care s-a desfășurat la centrul expozițional Porte
de Versailles din Paris, între 14 și 16
martie, 2017.
Un model D Wide de 19 tone, cu
sistem orizontal de evacuare a gazelor
de eșapament - vopsit în culorile companiei de transport STAF - a fost

expus în spațiul Asociației Franceze
a Vehiculelor pe Gaz Natural, AFGNV,
din Hala 1, culoar L, stand 88. Acest
vehicul este echipat cu o nouă generație de motor de 8,9 l, Euro 6, etapa
C, cu sistem orizontal de evacuare.
Versiunea rigidă 6x2 dispune de axă
spate directoare, care oferă o manevrabilitate excelentă, care face acest
vehicul ideal pentru livrările în medii
urbane.

Liniște și aer curat

Renault Trucks știe că zonele construite au cea mai mare nevoie de
energii alternative. Ca răspuns la
aceste necesități, a adăugat un model
cu evacuare orizontală gamei sale
propulsate cu gaz natural. GNC are
avantajul de a fi o energie relativ
curată, care nu produce vapori de
metan și care este deja o tehnologie
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Mai multe versiuni

Renault Trucks D Wide CNG poate fi echipat fie cu un sistem de evacuare vertical, fie cu unul orizontal,
conform cerințelor clienților. Acest model este disponibil în două versiuni: un
rigid 4x2 de 19 t și unul 6x2 de 26 t.

Motorul său NGT9, cu 6 cilindri, Euro
6, are o cilindree de 8,9 l și dezvoltă
o putere maximă de 320 CP. Cutia de
viteze automată este perfect adaptată
cuplului motorului GNC. Rețeaua
Renault Trucks este echipată cores-

punzător pentru a efectua operațiuni
de reparații și întreținere asupra acestui tip de vehicule oriunde în Europa.

PREZENTARE

testată. Motorul nu emite particule,
fum sau mirosuri, iar asta fără a utiliza
AdBlue®. Mai mut decât atât, autonomia sa, în aplicațiile urbane, este similară cu aceea a omologului său
diesel.
Renault Trucks D Wide CNG este
proiectat să funcționeze atât pe gaz
natural, cât și pe biometan (biogaz).
Biometanul este o formă de energie
regenerabilă provenită din materii
organice, ceea ce reduce emisiile de
CO2 cu până la 70% comparativ cu un
vehicul diesel. Camioanele alimentate
cu gaz natural sau biometan oferă un
dublu avantaj: se potrivesc perfect aplicațiilor de livrări urbane și suburbane,
cât și pentru utilizarea în cadrul flotelor destinate aplicațiilor municipale,
accesul lor fiind autorizat în zonele cu
restricții privind emisiile poluante.

Adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Transportator expres,
încă de la origini
Cel mai important nume din sectorul românesc de transport
expres, Atlas Express & Logistic, este o companie în jurul căreia
s-a clădit piața autohtonă de profil. Cei 10 ani de experiență au
dus la crearea unei rețele importante de clienți și furnizori care se
alătură flotei proprii generând direcții de dezvoltare într-un
segment unde timpul înseamnă mai mult decât oriunde bani.

„A

m deservit încă de la începutul activității segmentul de transport expres,
fiind subcontractant pentru unul dintre
pionierii transportului expres din România”, își amintește Hans Schuller,
proprietarul companiei. „În primii doi
ani și jumătate de la achiziția primei
mașini, am fost și manager, și cel care
s-a aflat la volan”, a continuat el. După
un an și jumătate de activitate, în perioada anilor 2009-2010, firma de transport expres a încheiat un contract cu
un client important din Olanda. Momentul a marcat un pas spre dezvoltare, prin achiziția a încă două mașini.
Criza atinsese, deja, segmentul automotive, iar stocurile producătorilor au
început să se reducă, ceea ce a generat cerere pentru transportul expres.
„Contractorul olandez a crescut volumul de transport, iar parcul de 3 mașini
nu mai făcea față. Am făcut, în acest
context, un efort financiar și am mai
achiziționat câteva mașini. Inițial, au
fost cumpărate mașini la mâna a
doua, din cauza condițiilor foarte stricte impuse de companiile de leasing,
pentru ca, în momentul în care produ-

Hans Schuller, proprietarul Atlas Express &
Logistic

„Pentru a avea succes în acest segment este esențial ca la începutul
activității să te afli sub aripa cuiva, o companie mai mare, care să te îndrume
și să te învețe cu privire la rigorile pieței.”

sele de finanțare au devenit avantajoase, să se facă trecerea spre vehicule noi. În paralel, am decis, însă,
să subcontractăm.” Și dacă inițial subcontractorii erau folosiți doar pe anu-

mite rute, astăzi o flotă importantă
subcontractată lucrează exclusiv
pentru Atlas Express & Logistic. Pe
măsură ce firma a crescut, patronul a
încetat să mai fie și șofer, a fost
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Despre activitate

Chiar dacă pentru vehiculele cu
masa mai mică de 3,5 t nu sunt necesare licențe sau atestate profesionale, șoferii trebuie să aibă un nivel
de profesionalism ridicat, în cazul
transportului expres. De altfel, în
colectivul companiei Atlas se află aproximativ 10 șoferi ce dețin permis de
conducere de profesionist și 25 certificați ADR. În același timp, doi angajați
însoțesc șoferii începători pe rutele
din Europa, pentru a-i pregăti cu privire
la particularitățile transportului expres.
De altfel, orice șofer, inclusiv al subcontractorilor, trebuie să participe la un
curs informativ, de câteva ore. Majoritatea curselor (90%) implică o încărcare și o descărcare și au un procentaj
de mers pe gol de 20% din ruta totală.
Șoferii care lucrează pe rute externe
vin acasă la 4-5 săptămâni și stau
minim o săptămână, iar între 20
decembrie și 5 ianuarie toată lumea
este acasă, chiar dacă o parte din
flotă rămâne afară. Fiecare șofer are
mașina lui, iar diurna începe cu cea
minimă de 35 euro/zi și crește în funcție de o serie de factori suplimentari,
precum consum sau costuri de mentenanță.

Despre piață

„Mereu trebuie să fii activ, 24 de
ore din 24, acesta este caracteristica
de bază a nișei. Calitatea și seriozitatea în domeniu sunt elemente fără
de care nu poți avea succes pe aceas-

tă piață, una ușor de accesat, dar în
care se performează greu”, apreciază
Hans Schuller, adăugând că în ultimii
ani piața a suferit schimbări negative
din anumite puncte de vedere. Prețurile urmează o tendință de scădere, în
condițiile în care pentru firmele românești cea mai mare concurență la nivel
european o exercită polonezii, care
sunt de două ori mai mulți. În ultima
perioadă se resimte, de asemenea, o
scădere a încărcărilor și din Bulgaria,
indicând apariția unui interes sporit cu
privire la activitatea de transport expres. Și în Ungaria, segmentul se dezvoltă, operatori în piață provenind inclusiv din Slovacia și Cehia, mai puțini,
însă, decât românii.
„Din Vest, concurența este slabă,
pentru că se preferă cursele la nivel
național. Cred că piața de transport expres, aflată, în prezent, pe o traiectorie
pozitivă din punctul de vedere al volumelor, va exista atâta vreme cât mașinile se fac din mai multe piese, nu
dintr-o singură bucată”, a menționat
proprietarul Atlas Express & Logistic.

Despre viitor

Atlas Express & Logistic are sediul
central la Alba Iulia, unde se află și
unul dintre dispeceratele companiei
(40 de angajați), la care se adaugă,
pe plan național, trei puncte de lucru,
două la Timișoara (unde se află cel deal doilea dispecerat național) și unul
la București, și încă trei puncte de
lucru în Germania, unde sunt angajați
5 cetățeni germani. Alte două filiale
vor fi deschise în Germania în peri„Transportul expres este ultimul
pas înainte de transportul aerian.
Este o piață ușor de accesat, dar
în care se performează greu.”

oada următoare. „Am ales să înființăm
aceste puncte pentru a ne putea continua dezvoltarea. Ne-am pregătit în
toți acești ani pentru a putea oferi servicii de bună calitate dar și diversitate.
Iar în acest context au fost incluse în
parc vehicule de 7,5 t, o parte din flotă
fiind echipată pentru transport cu temperatură controlată și cu lift, pentru 7,
8 sau 10 paleți. Pentru asigurarea
carburantului, colaborăm cu trei mari
operatori europeni de combustibili,
DKV, UTA și Shell, deținând carduri de
alimentare, dar pentru fiecare mașină
există, de asemenea, și un card de
credit, pentru situații speciale. Cardurile de credit MasterCard vin la pachet
și cu asigurare medicală pentru deținător” a precizat Hans Schuller.
Atlas Express & Logistic este
certificată ISO 9001, 14001 și 28001,
îndeplinind, astfel, un criteriu important
pentru clienții vestici. În prezent, în
portofoliul companiei se regăsesc circa 90 de clienți, nișa automotive reprezentând 95% din activitate, industria
textilă 2-3%, segmentul pharma și
mărfurile generale însumând aproximativ 1% fiecare.
„Avem în vedere ca, în perioada
următoare, să deschidem, împreună
cu un partener din Belgia, o societate
în Spania, care ar trebui să genereze
comenzi de transport pentru Atlas. În
paralel, vom înființa în Germania o
societate cu statut fiscal nemțesc, iar
recent am semnat un acord cu un
client important din Turcia. Dacă volumul va crește, este posibil ca și această destinație să devină una interesantă
pentru companie, în viitorul apropiat”,
a concluzionat proprietarul Atlas
Express & Logistic.
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angajat un dispecer, iar echipa s-a
mărit. Practic, volumul de muncă s-a
aflat într-o permanentă evoluție, asemenea flotei proprii, care a fost înlocuită treptat și a ajuns să numere
aproape 130 de vehicule.

Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Încă 15 km din
Autostrada Lugoj - Deva,
deschiși circulației

În 6 martie, a fost deschisă traficului rutier porțiunea de 15 km din
totalul de 28 km ai Lotului 2 din Autostrada Lugoj-Deva, cuprinsă între
nodul rutier de la Margina (județul Timiș) și localitatea Traian Vuia.

L

ucrările s-au desfășurat pe parcursul a 3 ani și 3 luni, iar, la
sfârșitul anului trecut, ar fi trebuit inaugurate. Însă nu s-a întâmplat
așa, din cauza unor probleme birocratice apărute între Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
O a doua programare la inaugurare a
fost stabilită pentru mijlocul lunii februarie
anul acesta, dar a survenit o nouă
amânare, după ce Comisia de recepție
a constatat că firma constructoare, Salini
Impregilo, mai avea de realizat 3.000
de metri de șanț, pentru scurgerea apelor. Aceștia nici acum nu s-au finalizat,
însă recepția a fost semnată. Sorin
Chifor, șeful departamentului de mentenanță din cadrul DRDP Timișoara, a
declarat că „90 de zile este termenul pe

care îl are constructorul pentru executarea acestor lucrări. S-a semnat recepția, cu niște observații; sunt lucrări care
nu au legătură cu traficul - niște șanțuri,
scurgeri de ape. Nu influențează nici
stabilitatea, nici siguranța circulației, plus
spațiile de servicii”.
În anunțul privind deschiderea circulației, CNAIR s-a ferit să precizeze că
sunt numai 15 km terminați: „Se deschide circulația pe Autostrada Lugoj –
Deva, Lot 2 km 27+620 - km 56+220,
Sectoarele A, B, C și Nodul Rutier
Margina”. Șoferii sunt însă mulțumiți și
așa. „E bine, dar sperăm să termine
până la Deva cât mai repede”, a
declarat unul dintre cei care au ales să
testeze imediat porțiunea de autostradă.
Constructorul - Asocierea S.C. Salini Impregilo S.p.a. si S.e.c.o.l. – So-

cieta Edile Construzioni e Lavori - este
același care a dat rateu pe Lotul 3 al
Autostrăzii Orăștie – Sibiu, închis după
un an de la deschiderea circulației
(fără recepție), din cauza unor fisuri
care au apărut în carosabil. Porțiunea
de 200 de metri a fost reconstruită de
CNADNR, în regie proprie.
Lucrările la Lotul 2 din A1 Lugoj Deva au fost blocate timp de doi ani,
pentru obținerea avizului de mediu
necesar construirii ecoductelor pentru
urși. Valoarea contractului este de
562.730.583,80 lei, fără TVA, din care
478.320.996,23 lei Fonduri de Coeziune (85%) iar 84.409.587,57 lei, din
Bugetul de Stat (15%).
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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Ah ea d L ogi st ics
investește într-un
de po zit nou

ȘTIRI

AEO FORUM

Doi profesioniști români
în domeniul vamal,
Mihai Petre și Marius Gaiță,
au înființat AEO Forum,
prima asociație a
companiilor certificate AEO
(Operator Economic
Autorizat), se arată într-un
comunicat de presă. Scopul
organizației este de a
îmbunătăți legislația și
practica vamală din
România, prin crearea unui
context favorabil între
societățile certificate și
autoritățile vamale. Din 2008,
40% din comerțul Uniunii
Europene este efectuat prin
intermediul a peste 14.000
de companii care dețin
statutul de Operator
Economic Autorizat:

COLLIERS A
INTERMEDIAT
VÂNZAREA
DEPOZITULUI DACIA
Robert
Miklo

Colliers International a consiliat
compania Elgan, deținută de omul
de afaceri Simon Roth, în
vânzarea unui proiect logistic
amplasat în apropiere de Pitești,
închiriat de către Dacia, parte a
Grupului Renault. Depozitul a fost
achiziționat de Globalworth Real
Estate Investments Ltd
(„Globalworth”), într-o tranzacție
în valoare de 42,5 de milioane de
euro.
„Vânzarea depozitului Dacia,
dezvoltat de Grupul Elgan, către
Globalworth, reprezintă o
tranzacție importantă pentru piața
de investiții din România, urmând
la scurt timp după intrarea
fondului suveran GIC pe piața
locală, prin achiziționarea
platformei P3, și subliniază
interesul pentru acest tip de
produs. De asemenea, prin
această achiziție, Globalworth își
extinde portofoliul de centre de
depozitare și logistice în România,
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Germania - 6.014, Olanda 1.500, Franța - 1.436, Italia 1.136 și Polonia - 812. În
prezent, în România, există
140 de companii certificate
AEO, a căror cifră de afaceri
anuală depășește 15
miliarde de Euro. Printre
beneficiile oferite de AEO se
numără: neplata TVA la
import, scutirea de la
garantarea TVA pentru
importuri urmate de livrări
intracomunitare, reducerea
nivelului garanției și/sau
dispensa de la garantare,
efectuarea de operațiuni de
import și export în afara
orelor de program ale
birourilor vamale și
prioritate pentru
transporturi.

după achiziția parcului TAP în
Timișoara. Nu în ultimul rând,
pentru Grupul Elgan este primul
exit semnificativ în România,
acesta uitându-se la noi
dezvoltări”, a declarat Robert
Miklo, Director Asociat în cadrul
departamentului de investiții al
Colliers International.
Depozitul are o suprafață
închiriabilă de 68.000 mp și un
teren disponibil pentru construcția
a încă 40.000 mp. Amplasat în
comuna Oarja, la 28 de kilometri
de uzina Dacia de la Mioveni și în
apropierea autostrăzii BucureștiPitești, depozitul fost inaugurat în
anul 2010 și asigură distribuția de
piese de schimb pentru Dacia,
Renault si Nissan în România și
33 alte țări.

GESTAMP SE EXTINDE
ÎN ROMÂNIA

Gestamp, compania spaniolă cu
activitate internațională,
specializată în designul,
dezvoltarea și fabricarea de
componente pentru industria de
automobile, și-a anunțat
extinderea pe piața din România,
prin achiziționarea pachetului
majoritar de acțiuni al unei
companii românești deținătoare a
unei fabrici, al cărei client principal
este Grupul Renault-Nissan, prin
intermediul filialei sale, Dacia.
Compania este amplasată în zona
limitrofă a orașului Pitești,
principalul centru al industriei de

automobile din România, având
peste 200 de angajați și o valoare
totală de 17 milioane de euro a
facturilor emise în anul 2016.
Gestamp a efectuat achiziția prin
filiala sa turcească, Beyçelik
Gestamp.
Fabrica românească furnizează în
prezent componente ștanțate de
dimensiuni mici și medii, precum
și ansamble. Gestamp are drept
scop creșterea cifrei de afaceri a
unității, prin fabricarea de
componente cu valoare adăugată.
Această achiziție va permite
Gestamp să fie alături de clienții
săi globali, Grupul Renault-Nissan
și Ford, care își desfășoară
activitatea în România de mai
mulți ani.

CTP INVESTEȘTE ÎN
LED-URI

CTP investește 3 milioane de
euro pentru a moderniza
proprietățile din portofoliu, prin
înlocuirea sistemelor de iluminat
existente cu iluminarea LED.
Aceasta este una dintre cele mai
recente investiții și vizează atât
sistemul de iluminat interior, cât și
pe cel exterior din CTPark
Bucharest West.
CTP intenționează să
implementeze noua tehnologie
Smart LED pentru o suprafață de
peste 54.000 mp. Unul dintre
beneficiile aduse de această
inovație este reducerea cu
aproximativ 30 % a consumului de
energie electrică.
„În prezent, modernizarea
sistemului exterior de iluminat al
CTPark Bucharest West este
aproape 100% completă și
însumează aproximativ 150 de
lămpi schimbate. Pe parcursul
anului, CTP urmează să
implementeze schimbarea
sistemului actual de iluminat cu
noua tehnologie LED pentru o
suprafață de aproximativ 400.000
m2 de spații și va colabora clienții
pentru a adapta instalarea
sistemului conform cerințelor
acestora”, spune Stefan de Goeij,
Head of Property Management
Department CTP.
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Nunner Logistics
a achiziționat
GTI Logistic

Nunner Logistics se extinde în România, prin achiziția GTI
Logistic, una dintre companiile specializate în soluții de
depozitare și distribuție care pot acoperi tot teritoriul țării.
Tranzacția survine preluării, în 2015, a altei companii autohtone,
Lackner & Schwarz.

C

olaborarea dintre Nunner
Logistics și GTI Logistic a fost
demarată din 2014, când a
fost creat un parteneriat privind distribuția națională și soluții de depozitare,
care, ulterior, s-a dovedit a fi un succes. Achiziția companiei românești
întărește prezența companiei Nunner
Logistics într-una dintre regiunile cu
cel mai rapid ritm de dezvoltare din
Europa. „Piața de logistică din România este o piață cu un ritm înalt de
creștere și ne așteptăm ca această
creștere să continue, pentru a depăși
alte țări din regiune,” a declarat Erwin
Cootjans, CEO al Nunner Logistics.
„Această achiziție de înaltă calitate
întărește semnificativ poziția companiei Nunner Logistics în Europa de
Răsărit și este poziționată în mod unic,
cu scopul de a valorifica oportunitățile
oferite de noi creșteri de venituri și de
sinergie”, a continuat el.

Mihai Iancu, director executiv GTI Logistic:

„Este o zi importantă pentru angajații și pentru clienții GTI. Echipa de
management a GTI așteaptă cu nerăbdare să devină parte a
Nunner Logistics.”

Miză pe dezvoltare

La rândul său, Mihai Iancu, directorul executiv GTI Logistic a precizat
că se așteaptă la o dezvoltare importantă a activității companiei, ca urmare
a suportului pe care îl va oferi Nunner
Logistics. „Compania va continua să
se dezvolte, acum, cu suportul lui
Nunner Logistics. Suntem foarte mulțumiți de parteneriatul cu Nunner din
ultimii ani”, a declarat Mihai Iancu, exprimându-și încrederea în abordarea
de rute și clienți noi. „Profesioniștii
noștri, tehnologia de vârf și organizația
noastră flexibilă ne vor permite, acum,
să creștem rapid, pentru a ne folosi din
plin de oportunitatea de a avea mai
mulți clienți, de noi rute și de noi capacități, în cadrul Nunner Logistics.”
Compania are o poziție puternică în
piață, în ceea ce privește clienții din
sectoarele de alimente și băuturi, dar
și de bunuri de consum, la care se adaugă segmentul de produse chimice și
industriale, sau segmentul de retail.
GTI Logistic a fost fondată în anul
2003, ca operator în domeniul livrărilor,

Gerhard Gerl, director executiv Nunner Logistics
România:

„Prin rețeaua GTI, Nunner Logistics va furniza bazei noastre comune de
clienți un portofoliu de soluții pentru lanțuri de aprovizionare chiar și mai
intens optimizate, de la livrări multimodale de mărfuri, și până la livrarea unor
colete mici.”

distribuției și depozitării de mărfuri
generale. Compania a înregistrat, de-a
lungul timpului, o creștere rapidă, consolidându-și poziția, prin creșterea
flotei contractate și a spațiului de depozitare operat, situat astăzi în București, Bacău și Cluj.
Nunner Logistics a fost înființată
în 1955, în Austria, dar își are, în prezent, cartierul general în Olanda. Com-

pania oferă un portofoliu integrat de
soluții logistice care acoperă întregul
supply-chain, de la sursă, până la utilizatorul final, având reprezentanțe în
Austria, Germania, Rusia, Elveția,
Spania, Republica Cehă, Lituania, Estonia, Polonia, Slovenia și România.

Meda BORCESCU

meda.borcescu@ziuacargo.ro
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Ahead Logistics
investește într-un
depozit nou

Bine-cunoscută în piața de transport intern sub temperatură
controlată, Ahead a decis să dezvolte segmentul de logistică,
prin investiția într-un depozit nou, de 5.000 mp, care va majora
suprafața de depozitare de la 8.400 mp (depozitele operate în
prezent) la 13.400 mp, fiind disponibile și spații de depozitare
prevăzute cu rafturi și oferind companiei posibilitatea de a se
dezvolta și de a aborda clienți noi.

N

oul depozit va fi construit la
Dărmănești, unde Ahead Logistics a mai achiziționat terenuri, în mai multe etape, încă 34.300
mp, care se vor alipi suprafeței deja
existente (67.000 mp) și va rezulta un
teren cu suprafața totală de peste
101.000 mp, pe care se va construi
noul depozit.
„Am demarat un proiect de construcție a unei hale de 5.000 mp, un
depozit multifuncțional, care să permită atât depozitarea de marfă paletizată
pe rafturi, cât și bloc. Când va fi gata
proiectul, vom putea oferi clienților o
variantă de depozitare la costuri
reduse (în depozitele vechi), precum
și varianta de depozitare într-o construcție nouă, modernă, prevăzută cu
rafturi, la un preț competitiv”, ne-a declarat Mircea Mănescu, Managing Director Ahead Logistics. El a precizat
că, în prezent, compania operează un
depozit de 8.400 mp în Dărmănești și
unul închiriat, de 2.500 mp, lângă Ploiești. „Am început să oferim servicii
logistice la cererea clienților, iar, în ultimul an, am diversificat operațiunile,
nu facem numai cross-docking și depozitare, ci și etichetare. Este un business interesant pentru noi. Până
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Mircea Mănescu, Managing Director
Ahead Logistics:

„Decizia noastră de a investi în depozitare a venit natural, după ce am văzut
că există cerere din partea clienților și că partea de logistică se dezvoltă în
România. Încă există loc pentru mai mulți jucători. Noi avem depozitele din
2007-2008, dar, acum, am hotărât să modernizăm, să investim. Vrem să ne
dezvoltăm pe mai multe planuri.”

acum, cred că am etichetat mai mult
de 30-35 de camioane de marfă și
avem în continuare cereri din partea
clienților.”

Autoritățile locale
contează

La baza deciziei privind investițiile
în Dărmănești, s-au aflat atitudinea
autorităților locale, taxele mai mici,
terenurile mai ieftine, dar și oportunitățile oferite de forța de muncă disponibilă. „Pentru că operăm în două depozite diferite, am fost nevoiți să
spargem echipele. În plus, era mai
greu de optimizat parcul de echipamente. Am decis că este mai bine să
le avem pe toate la un loc, să putem
beneficia de o flexibilitate mai mare.”
Mircea Mănescu a precizat că ambele
depozite, de la Dărmănești și de la
Ploiești, sunt aproape pline la ora actuală, deservind, în mare parte, clienți

.................................................................................................................................................. martie 2017

„Vom construi, într-o primă etapă,
un depozit de 5.000 mp. Pentru
dezvoltare, vom putea merge pe
module de 2.500 mp, soluție la
care vom apela pe măsura
necesităților.”

„Nu vom apela, pentru depozit, la
credite bancare. Investiția este în
așa fel calibrată încât să poată fi
susținută peste 90% din fonduri
proprii.”

FOCUS

de transport care dețin depozite proprii, dar care apelează la Ahead Logistics atunci când nu au capacitate suficientă.
Noul depozit ar trebui să fie finalizat la jumătatea acestui an. „Suntem
în fază incipientă, dar avem șansa ca
autoritățile locale să fie mai flexibile,
să fie mai ușor decât într-un oraș
mare, unde sunt necesare foarte multe
avize, foarte multă birocrație. Am apelat la o firmă mare, care produce
structura, și ne bazăm pe seriozitatea
și experiența acesteia. La rândul său,
furnizorul nostru cooperează cu furnizori serioși și, deși prețul e mai mare,
lucrările sunt mai bine calculate și mai
de calitate. Vom utiliza soluții care ne
vor aduce economii, în timp, precum
iluminarea LED. De exemplu, în cadrul
depozitului pe care îl operăm acum
în Dărmănești, tot sistemul de iluminare exterioară este pe LED. Este mai
bine din punct de vedere ecologic, dar
și economic. Ne-a redus factura la
electricitate de aproximativ trei ori, în
condițiile în care am montat inclusiv
stâlpi suplimentari față de vechiul sistem. În ceea ce privește lumina naturală, am insistat foarte mult la proiectant, să ne asigure în noul depozit un
grad de iluminare naturală de 80-85%.
În plus, pereții și tavanul vor fi izolați
în mod optim ”, a mai arătat Managing
Directorul Ahead Logistics.

Servicii
suplimentare,
clienți noi

„Automat, orice serviciu oferit suplimentar îți aduce clienți noi. Pe partea
de logistică, în general, clienții sunt
mult mai stabili decât pe partea de
transport. În plus, acest segment este
important pentru noi, mai ales ținând

cont de problemele din transporturi,
unde lipsa șoferilor își spune cuvântul,
generând limite în dezvoltarea flotei”,
a apreciat Mircea Mănescu. Acesta
este motivul pentru care compania va
crește prudent, în etape, parcul de
camioane, fiind deja demarată, pentru
2017, achiziția a 11 vehicule, care
duce flota la un nivel de 45 de unități.
„Nu dorim să fim transportator pentru
oricine și la orice preț. Vrem să ne
menținem o marjă de profitabilitate și
nu acceptăm orice tarif. Nu știu de ce,
transportul este domeniul în care toată
lumea vrea să facă economii, dar, din
păcate, condițiile de desfășurare a
transportului nu sunt atât de favorabile. Trebuie să ai o marjă minimă de
profit, pentru a te putea menține și
pentru a putea investi în camioane
noi. Anul trecut, am parcurs cu
500.000 km mai mult decât în 2015.
Cifra de afaceri a crescut, de la 7 milioane euro, la 7,8 milioane EURO în
2016, iar profitabilitatea a crescut, la
rândul ei, de la 360.000 EURO, în
2015, la aproximativ 680.000 EURO,
în 2016. Acest profit este reinvestit în
permanență, nu am luat niciodată
dividende. Încercăm să creștem sănătos, nu avem credite la bănci, ci doar
leasingul la camioane.” În opinia lui
Mircea Mănescu, în domeniul transportului intern, e încă loc de dezvoltare, pentru că sunt mulți clienți care
văd diferența de calitate, între a lucra
cu o firmă mare, sau cu o puzderie de
mici operatori care nu oferă aceleași
garanții de calitate. În cazul multora
dintre clienți, Ahead Logistics operează cu ore exacte de livrare, în fiecare
zi, 365 zile pe an, inclusiv de sărbători,
„Livrăm peste 1.500 de paleți pe zi,
la oră fixă.”

la diferențe de peste o jumătate de
oră fiind aplicate penalizări. „Fiind marfă sub temperatură controlată, avem
avantajul de a se descărca rapid, la
timp, dar trebuie să ne mișcăm foarte
exact și nu e simplu, mai ales ținând
cont de infrastructura din România.
Livrăm peste 1.500 de paleți pe zi, la
oră fixă, ceea ce este un lucru cu care
nu se pot lăuda prea multe firme. Urmărim KPI pe acest segment și este
important pentru noi să-i respectăm;
de aceea, avem doi șoferi pe mașină
și achiziționăm camioane noi, pentru
a avea o rată de defecțiuni cât mai
mică etc. Un camion fiabil înseamnă
o calitate mai bună a serviciului. Dacă
ai un camion vechi, care rămâne în
pană pe drum, nu poți să îți respecți
termenele de livrare.”
Mircea Mănescu a acuzat concurența neloială de pe piața internă de
transport cu temperatură controlată,
generată de firme cu parcuri vechi și
foarte vechi, în condițiile în care o
parte dintre clienți nu iau în calcul
faptul că marfa ar putea fi afectată.
În plus, nu se fac controale privind
valabilitatea FRC. „Cred că, dacă
mâine s-ar demara verificările în domeniu, mai mult de jumătate din flota
de frig a României ar rămâne pe
dreapta. Noi am fost tot timpul optimiști. Vom continua să investim în
flotă. Avem aproximativ 80% din parc
Euro 6, dar mai avem camioane care
trebuie reînnoite, iar, în eventualitatea
în care mai apar cerințe de la clienți,
putem mări parcul de vehicule fără
probleme. Poți să mergi legal, dar urmărind cu foarte mare atenție costurile”, a concluzionat Managing Directorul Ahead Logistics.
Meda BORCESCU

meda.borcescu@ziuacargo.ro
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Motoare cu
combustie internă

ISTORIE

Povestea STILL (IV)

„Economice și puternice: vehiculele cu motoare cu combustie internă de la
STILL. De la cele compacte, la cele foarte puternice, stivuitoarele diesel și pe
gaz oferă mașinăria potrivită pentru orice aplicație!” - Aceasta este
introducerea realizată de STILL pe site-ul propriu, a gamei sale de
echipamente propulsate de motoare cu combustie internă.

A

tributul „puternic” reprezintă,
în mod tradițional, una dintre
caracteristicile menționate de
către utilizatori și fabricanți în discuțiile
despre modelele cu motoare cu combustie internă. Aceasta pentru că stivuitoarele diesel sunt utilizate în principal în exterior, pentru deplasarea unor
încărcături grele. Deși majoritatea
particulelor produse în urma arderii
motorinei este, în prezent, colectată
de către sistemele moderne de filtrare,
operarea la interior a acestor vehicule
este, de obicei, interzisă. Stivuitoarele
pe GPL sunt folosite atunci când aplicația implică atât operarea la interior,
cât și la exterior. În plus, combustibilul
reprezintă o mixtură de propan și butan. Ambele obișnuiau să fie „deșeuri”
în industria petro-chimică și, în trecut,
erau aruncate, fără să se obțină profit.
Ambele versiuni de stivuitoare oferă
avantajul de a putea fi operate fără
oprire, în operațiuni pe mai multe
schimburi. Activitatea e întreruptă
numai pentru realimentare. Astfel, putem spune că eficiența energetică și
problema emisiilor sunt cei doi factori
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cruciali atunci când este vorba despre
aceste vehicule.

Dezvoltarea
tehnologiei la STILL

După ce sistemele de propulsie
electrică au reprezentat gama „senior”
de tehnologii de propulsie la STILL un
timp îndelungat, primul membru al familiei „cu combustibil în vene” a fost
introdus la începutul anilor '50. Cele
două game lansate pe piață în 1952
au primit prescurtările de DEGS (Diesel Electric Forklift Trucks) și BEGS
(Petrol Electric Forklift Trucks). Ambele
aceste modele sunt „bunicii” seriei
„Muli”, introdusă în 1960, care vor face
faimoase la nivel mondial stivuitoarele
STILL cu trei și patru roți. Văzute din
perspectiva actuală, sistemele de propulsie diesel-electric ale acestor stivuitoare cam consumau mult combustibil.
Dar, în perioada de reconstrucție de
după război, acesta nu reprezenta un
argument care să aibă o influență negativă asupra cifrei de vânzări a acestor modele. La momentul respectiv,

era foarte răspândită ideea că petrolul
și combustibilii fosili nu se vor epuiza
niciodată, ceea ce domina viziunea
publică asupra consumului de combustibil.
În 1964/1965, STILL și-a schimbat
filosofia în ceea ce privește vehiculele
cu combustie internă. Cu legendarul
model R40, STILL introduce, pentru
prima dată, pe piață, un stivuitor pur
diesel. Modelele de succes, precum
R43, caracterizează gama de astfel
de vehicule de la STILL pentru următoarele două decade.

Valoare adăugată

Abia la începutul anilor '90, a
început STILL să se refocalizeze asupra competenței sale în domeniul propulsiei electrice și s-a reîntors la producția de vehicule diesel-electrice.
Progresul tehnologic care a avut loc
între timp nu numai că a făcut stivuitoarele mai eficiente din punctul de
vedere al consumului de combustibil,
dar și mai fiabile. Acest lucru a condus
la o acceptare largă a acestor vehicule
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din partea clienților. De asemenea,
condițiile economice în schimbare de
la nivel mondial au cauzat o schimbare
a paradigmei. În anii de boom economic din timpul decadei 8, aceste stivuitoare, deși disponibile la un preț mai
ridicat, erau excelente din punctul de
vedere al eficienței și manevrabilității.
Și erau disponibile pe o piață în care
clienții erau gata să plătească pentru
acest „plus” de confort și performanță,
la care astăzi ne referim sub titulatura
de „valoare adăugată”.
Pentru o perioadă de peste douăzeci de ani, aceste vehicule au fost
îmbunătățite în mod continuu. Iar succesul asociat al seriilor cuprinse între
R70 15 și R70 80 a arătat faptul că
STILL a ales strategia de produs corectă pentru aceste piețe, într-un mediu economic pozitiv și mai puțin sensibil la preț.
O dată cu căderea „cortinei de fier”
și cu deschiderea piețelor estice,
STILL a trebuit să intre pe o piață care
nu se focaliza, inițial, pe „valoare
adăugată”, ci pe funcțiunea pură de
transport a vehiculelor. În aceste circumstanțe, stivuitoarele diesel-electrice ale STILL au trebuit să se confrunte cu niște piețe focalizate în
special pe echipamente japoneze, cu
tehnologie de convertor de cuplu.
Astfel de vehicule sunt ieftin de produs, deoarece sunt realizate din mai
puține componente, iar succesul acestora nu este surprinzător. Piețele din
economiile în creștere cer produse
fiabile și rezistente, la prețuri atractive.
Numai dacă dezvoltarea economică

din aceste țări conduce la procese
mult mai sofisticate, cererea pentru
stivuitoare mai complexe va crește.
Iar acest lucru se întâmplă în prezent!

Oportunitatea
piețelor în creștere

De asemenea, acesta este un
fenomen care se poate observa,
astăzi, în țări care abia au demarat
motoarele, dar care vor deveni națiuni
foarte dezvoltate din punct de vedere
industrial în câțiva ani, ca, de exemplu,
Brazilia, India sau China. Pentru a
clădi o bază sănătoasă pentru dezvoltările viitoare și pentru fidelizarea clienților, este important ca un producător
să vină cu oferte atractive acum, la
începutul dezvoltării economice. Aceasta este poarta de intrare pentru
ca STILL să devină un partener pe
termen lung pentru toate aspectele
activității logistice. Parte a acestei strategii a fost introducerea unui convertor
de cuplu pe modelul RC40, care a
fost introdus în gama de produse la
jumătatea anului 2010. Acest tip de
stivuitor cu sistem de convertor al
cuplului domină, încă, piața globală,
cu o cotă de 80%.

Protecția mediului

Cererea de sisteme de propulsie
ecologice în țările dezvoltate din punct
de vedere industrial crește, proporțional cu introducerea limitelor în ceea
ce privește emisiile de CO2, de către
prevederile legale. Încă din anii '70,

STILL a îndeplinit condițiile tehnologice esențiale pentru producția de sisteme de propulsie cu emisii scăzute,
cum ar fi sisteme hibride, în serie.
Deja în 1983, STILL a prezentat
un stivuitor cu contragreutate, cu tehnologie hibridă. În acest tip de echipament, cel puțin două convertizoare
de energie și două sisteme de stocare
a energiei au fost utilizate pentru
propulsia vehiculului. Un vehicul hibrid
va recupera energia eliberată în timpul
frânării și o va folosi din nou la accelerare. Acest ciclu energetic va ajuta
vehiculul, care este deja foarte eficient,
să economisească încă 15% de energie. Un consum redus de energie înseamnă, de asemenea, scădere emisiilor de CO2. În acest context, modelul
RX70 Hybrid, prezentat în 2011, este
rezultatul unei strategii de dezvoltare
care se concentrează pe sisteme de
propulsie eficiente din punct de vedere
al consumului energetic.
În prezent, RX70 Hybrid este în
mod special utilizat de către clienți
care acordă o importanță ecologiei,
cum ar fi HHLA, din portul de containere Hamburg, compania de reciclare
ALBA sau logisticianul Kuehne +
Nagel.
Iar acesta poate reprezenta debutul unui nou capitol de succes în povestea STILL.
(Va urma)

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

Viitorul retail-ului

InternetRetailing Expo (IRX), împreună cu eDelivery Expo (EDX),
singurul eveniment european dedicat retail-ului multi-canal,
anunță organizarea celei de-a șaptea ediții, care va avea loc pe
5 și pe 6 aprilie 2017, în Birmingham (Marea Britanie).

P

este 5.000 de vizitatori vor avea
oportunitatea de a discuta cele
mai recente tendințe în ecommerce, comerț mobil și piețe de
desfacere, să interacționeze cu noile
tehnologii, care vor fi disponibile pe
piață în 2017, și să se conecteze cu
cei mai importanți jucători din industria
multi-canal, prin intermediul unor evenimente exclusive din cadrul expoziției.
Încă o dată, în acest an, Centrul
Expozițional Național (NEC) din Birmingham va deveni punctul de întâlnire al comunității din retail, cu mai
mult de 90 de factori cheie de influență
și membri ai IRUK TOP500, cei mai
semnificativi 500 de retaileri din Marea
Britanie și Europa.
De la sistemele de plată digitale,
la experiențele clienților și de la expansiunea trans-frontalieră, până la
creșterea aplicațiilor mobile, expozițiile
se vor focaliza pe cele mai presante
aspecte și probleme ale industriei, precum și pe cât de esențială este rezolvarea acestora pentru performanțele
și excelența retail-ului multi-canal.

Program educațional
extins

Ediția din acest an a IRX și EDX
își va continua programul educațional
bogat și variat, cu peste 100 de ore
de conținut structurat, condus de factori de decizie.
Reprezentanți ai unor mărci cum
ar fi Lululemon, Google, Sainsbury’s,
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LEGO, Harrods, John Lewis, M&S,
WMB, Alibaba Group, Ocado, Schuh,
Vodafone, Specsavers, Volkswagen,
GAME and Made.com vor fi prezenți
în prezidiile a peste 8 conferințe cu participare liberă. În cadrul acestora, ei
vor analiza noutățile aduse de 2017 în
domeniile e-commerce și multi-channel, în special în contextul Brexit-ului
și al schimbărilor din peisajul comercial
și politic, și-și vor împărtăși propria lor
experiență și bunele practici, cu accent
pe valorificarea oportunităților și a
schimbărilor.
Cei prezenți la evenimente vor
avea, de asemenea, oportunitatea de
a participa la 20 de workshop-uri practice și de training, în cadrul cărora își
pot exprima propriile îndoieli și întrebări în domeniul e-commerce, prin sesiuni unu-la-unu de 30 minute, organizate de companii de renume și
retaileri din industrie.

eDelivery
Expo

Pentru cei interesați în particular
de ultima verigă a retailului omni-channel, eDelivery Expo (EDX) va avea
două conferințe dedicate - The Final
Mile și Operational Excellence - care
vor intra în detaliile laturii de livrare și
distribuție a Retailing-ului pe Internet
și vor studia viitorul retail-ului. Furnizorii de servicii și soluții își vor prezenta, de asemenea, cele mai recente
tehnologii în împachetare, coletărie,

managementul stocurilor, depozitare,
logistică end-to-end și din multe alte
domenii, de natură să sprijine retailerii
să-și îmbunătățească performanțele.
Un aspect cheie al ediției din acest
an va fi focalizarea pe interactivitate
și imersiune. Expoziția va dezvălui
demo-uri exclusive ale unor tehnologii
de ultimă oră, prezentate de peste
300 furnizori de soluții de top, cum ar
fi Ingenico ePayments, Monetate,
Klarna și SLI Systems.
O noutate a acestei ediții va fi Teatrul Omni-Canal (Omnichannel Theatre), unde experți din domeniul industriei vor ajuta mărcile să facă față
provocărilor impuse de suportul clienților de-a lungul mai multor canale.
Mai mult decât atât, vizitatorii își pot
continua periplul de-a lungul zonei
expoziționale, pentru a se bucura de
cele mai recente inovații, inițiative și
tehnologii, în cadrul pavilionului de
Inovații și Teatrului de Plăți Digitale.
În plus, expoziția va oferi evenimente speciale de networking și
spații dedicate în care retailerii,
antreprenorii și supplierii se pot întâlni
într-o atmosferă profesionistă, dar
relaxată. Două dintre ele sunt TOP500
Lounge și IMRG Lounge, în care
Asociația Britanică de Retail Online
își va împărtăși experiența și statisticile
asupra pieței britanice și a performanței industriei multi-canal.
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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PASAGERI

Decizii dificile

RATB A ÎNFIINȚAT LINIA PREORĂȘENEASCĂ 400

înregistrează și pe zborurile spre
Caraibe și Oceanul Indian,
Republica Dominicană.

ȘTIRI

REDUCERE DE 45% LA
BILETELE DE TREN

În urma încheierii unui
contract de transport public
între Regia Autonomă de
Transport București și
Primăria Comunei Dobroești,
începând cu data de
1 martie, s-a înființat linia
preorășenească 400.
Autobuzele acestei linii
funcționează între
terminalele „Republica” și
„Dobroești”, pe următorul

SEZONUL ESTIVAL SE
DESCHIDE MAI
DEVREME

Sezonul estival se va deschide,
anul acesta, în premieră, atât în
stațiunile de pe Litoral, cât și în
Delta Dunării, cu două săptămâni
mai devreme decât în anii
anteriori: la jumătatea lunii
viitoare, pe 15 aprilie, când turiștii
care vor alege să petreacă pe
litoral Sărbătoarea Pascală vor
putea lua Lumină de la malul
mării. În minivacanța de Paști sunt
așteptați aproximativ 40.000 de
turiști pe litoral și în Delta Dunării.
Totodată, între 17 și 23 aprilie va
avea loc FedCup, o competiție de
tenis feminin între România și
Anglia, organizată în parteneriat
cu Federația Română de Tenis.
Pe 27 aprilie, va fi lansată ediția
20-a a Festivalului de muzică
electronică Sunwaves din
Mamaia, la care se așteaptă
participarea a peste 7.000 de
turiști străini, din Vestul Europei, și
mii de participanți din România.
Sezonul va fi deschis la Vama
Veche sâmbătă, 29 aprilie.
Duminică, 30 aprilie, la Mamaia
va avea loc un show de mașini de
drift și megaconcert pe plajă cu
trupele Provincialii, Vunk și Ionuț
Galani, după care vor fi lansate
sute de lampioane între Mamaia,
Vama Veche și Delta Dunării.
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traseu: Bd. Basarabia,
Șos. Morarilor, Șos.
Fundeni, Șos. Dobroești,
Str. Nicolae Bălcescu,
Str. Unirii, cu întoarcere
pe Bd. Victor Dumitrescu,
Str. Dascălu Gheorghe,
Str. Cuza Vodă, Str.
Nicolae Bălcescu,
Șos. Dobroești,
Șos. Fundeni, Șos. Morarilor,
Bd. Basarabia.

AIR FRANCE KLM
PENTRU ROMÂNI

La standurile CFR Călători de la
Târgurile de Turism din țară, sunt
deschise, toată luna martie,
puncte de vânzare pentru biletele
online (adult, copil, elev, posesor
card TrenPlus, minigrup, dusîntors etc.), cu reducere de 45%
pentru cei care se abonează la
newsletter. Se poate obține
această reducere la bilete
nominale numai pentru anumite
trenuri - prevăzute cu buton
cumpără -, pentru anumite tipuri
de legitimații - bilet preț întreg,
copil, elev, dus-întors opțional,
minigrup -, până cel târziu cu 12
ore înainte de plecarea trenului și
cu maximum 30 de zile
anticipație, care nu dau dreptul la
întreruperea călătorie etc.

VOUCHERE LA CFR
CĂLĂTORI

Aproximativ 47% dintre românii
care zboară spre hub-urile
grupului AIR France KLM, Paris Charles de Gaulle și Amsterdam Schiphol, călătoresc mai departe
spre destinații intercontinentale.
Grupul operează, în prezent, 4
zboruri zilnice, cu plecare din
România, în programul de iarnă (2
spre Amsterdam și 2 spre Paris) și
6 zboruri în programul de vară (3
spre Amsterdam și 3 spre Paris).
Acestora li se adaugă zborurile
operate în parteneriat cu TAROM,
membru al aceleiași alianțe
aeriene, SkyTeam. Săptămânal,
sunt transportați spre Paris și
Amsterdam peste 5.000 de
pasageri în sezonul de vârf, SUA
și Canada aflându-se în topul
destinațiilor intercontinentale
alese, în anul 2016, de către
pasagerii români. O creștere se

CFR Călători oferă voucherele
pentru cumpărarea biletelor de
tren în trafic intern, cu reducere
45% din prețul final al unei
călătorii simple individuale, cu
valabilitate până la 15 aprilie.
Călătoriile se pot efectua până la
data de 14 mai 2017. În cazul
studenților, voucher-ul poate fi
folosit pentru călătoria la vagonul
de dormit / cușetă / vagon clasa 1.
Un voucher dă dreptul la o
reducere de 45% din prețul final
de vânzare a unei singure
legitimații pentru o călătorie
simplă, procurată de la ghișeele
de emitere din stațiile sau
agențiile de voiaj care emit
electronic, pentru o singură
persoană, indiferent de tipul
legitimației (bilet preț întreg, copil,
elev, pensionar, bilet emis în baza
card TrenPlus etc.), indiferent de
rangul trenului, clasa comercială
sau clasa de rezervare, precum și
numărul de trenuri de legătură din
parcurs.
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Fonduri europene
pentru București-Ilfov

Primăria Capitalei va putea accesa fonduri europene de până la
220 de milioane de euro - dintre care 150 de milioane de euro
pentru reformarea transportului public -, după aprobarea de către
CGMB a Planului de Mobilitate Urbană (PMUD) 2016-2030,
București – Ilfov.

D

ocumentul este unul strategic,
realizat cu sprijinul BERD, ce
conține proiecte importante
pentru Capitală și zonele limitrofe și
propune o viziune coerentă de dezvoltare a transportului public în regiune.
Dezbaterea publică a durat o lună și
s-a încheiat în 10 martie.
Principalele proiecte introduse in
PMUD sunt:
- înființarea Autorității de Transport
Metropolitan București – Ilfov;
- introducerea benzilor de circulație
cu prioritate pentru transportul public
– pe 25 km;
- modernizarea rețelei de mijloace
de transport în comun, prin achiziția
de 100 troleibuze, 500 de autobuze –
dintre care 300 electrice – și 300 de
tramvaie, precum și modernizarea,
extinderea infrastructurii de tramvai
(41 km cale dublă) și reabilitarea a
aproximativ 1.800 de stații;
- construirea de parcări de tip Park
& Ride, la punctele-cheie de intrare în
oraș;

- construirea de parcări subterane;
- amenajarea infrastructurii utilitare
pentru biciclete (piste și locuri de parcare), precum și extinderea sistemului
de închiriere (bike-sharing);
- crearea de noi zone cu prioritate
pentru pietoni și bicicliști în centrul
orașului, concomitent cu modernizarea spațiului urban public;
- îmbunătățirea condițiilor de accesibilitate pentru persoane cu mobilitate
redusă; se vor realiza pasaje pietonale
subterane;
- îmbunătățirea sistemului de management al traficului.

Patru proiecte noi

La solicitarea ONG-urilor, cetățenilor și specialiștilor din cadrul PMB,
au fost introduse în PMUD patru proiecte noi. Primul se referă la supralărgirea Prelungirii Ghencea, între strada
Brașov și Centura București, cu realizarea unui terminal intermodal comun
cu viitoarea stație de tren din zona

Haltei Bariera Domnești. Alt proiect
vizează modernizarea străzilor Barbu
Văcărescu și Av. Alex. Șerbănescu
(sistem rutier și cale rulare tramvai),
de la Șos. Stefan cel Mare, până la
B-dul Aerogării, și prelungirea liniei de
tramvai până la Zona Comercială Băneasa. Al treilea proiect este modernizarea sistemului rutier și a liniei de
tramvai pe bulevardul Dimitrie Pompei
și prelungirea până la strada Barbu
Văcărescu. A patra propunere se referă la modernizarea șoselei Petricani,
între B-dul Lacul Tei și sensul giratoriu
de la intersecția bulevardul Pipera,
atât pentru sistemul rutier, cât și pentru
calea de rulare a tramvaiului.

7 miliarde de euro în
transportul public

Conducerea Primăriei Capitalei își
propune să investească 7 miliarde de
euro în dezvoltarea transportului
public, în următorii 13 ani, jumătate
din sumă - în extinderea metroului.
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Gabriela Firea

Astfel, potrivit PMUD, până în anul
2030 este prevăzută dublarea numărului de kilometri de metrou existenți,
până la 123 km, și cea a numărului
de călători deserviți – până la 1,65
milioane.
Restul banilor vor fi utilizați pentru
investiții menite să descurajeze
utilizarea de către bucureșteni a mașinilor personale, în favoarea transportului în comun. În acest sens, este
prevăzută extinderea liniilor de tramvai, plus culoare rapide și benzi unice
pentru autobuze și troleibuze.
Alte măsuri sunt realizarea unei
rețele de 250 km de piste pentru biciclete, eliberarea trotuarelor de mașini,
eliminarea parcărilor fără plată și
creșterea tarifului pentru parcările
publice până la un euro pe oră.

Investițiile, în cifre
(cu TVA):

- 334 de milioane de euro – pentru
un culoar de tramvai de 13 km între
Popești Leordeni și Piața Victoriei;
- 286 de milioane de euro – achiziționarea de tramvaie rapide;
- 134 de milioane de euro – reabilitarea depourilor RATB;

Firea externalizează
serviciile PMB

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, va înființa 19 societăți
comerciale pe acțiuni ale municipiului
București, pentru gestionarea serviciilor publice. Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a adoptat,
la finalul lunii februarie, cele 19 proiecte de hotărâre, cu acordul de principiu.
Societățile vor avea ca obiect de
activitate:
- producerea, furnizarea energiei
electrice și termice, servicii energetice
și de mentenanță;
- realizarea activităților necesare
asigurării serviciului de iluminat public;
- administrarea și dezvoltarea infrastructurii unităților sanitare ale
municipalității;
- protecția civilă și activitățile de
voluntariat specifice acesteia;
- servicii în tehnologia informațiilor;
- construirea, dezvoltarea și administrarea de baze sportive și terenuri
de sport;
- punerea în valoare și exploatarea
obiectivelor turistice din Capitală, promovarea Municipiului București ca
destinație turistică;
- administrarea parcurilor, grădinilor publice, a lacurilor și ștrandurilor;
- serviciul de administrare a rețelei
de agrement a Municipiului București;

- administrarea spațiilor publicitare;
- întreținerea materialului lemnos
situat pe spațiile verzi aflate pe domeniul public;
- asigurarea protecției și siguranței
obiectivelor de interes public și privat;
- consolidarea clădirilor cu risc
seismic;
- servicii de coordonare / consultanță pentru proiectele de infrastructură mare ale Municipiului București;
- gestionarea unitară a fondului
imobiliar al Municipiului București;
- administrarea drumurilor;
- administrarea parcărilor publice;
- dispecerizarea activității de transport local de persoane pentru troleibuze, tramvaie și autobuze;
- managementul sistemelor integrate de trafic, informare călători și
management al flotei transportului
public.

„Nu va fi niciun
monopol”

ACTUALITATE

- 100 de milioane de euro – reabilitarea stațiilor de tramvai;
- 1 miliard de euro – realizarea
magistralei M6 de metrou, între Gara
de Nord și Aeroportul Otopeni;
- 970 de milioane de euro – finalizarea liniei de metrou între Pantelimon
și Drumul Taberei;
- 510 milioane de euro – reabilitarea a 51 de stații de metrou;
- 45 de milioane de euro – realizarea benzilor de circulație cu prioritate pentru autobuze și troleibuze;
- 107 milioane de euro – modernizarea rețelei de troleibuze;
- 256 de milioane de euro – îmbunătățirea operării și întreținerii autobuzelor și achiziția de autobuze;
- 50 de milioane de euro – realizarea rețelei utilitare de piste de biciclete;
- 22 de milioane de euro – realizarea legăturii dintre Autostrada A3 și
Aeroportul Internațional „Henri Coandă”;
- 100 de milioane de euro – modernizarea drumurilor județene;
- 141 de milioane de euro – introducerea de noi zone prioritare pentru
pietoni în centrul orașului;
- 10 milioane de euro – dezvoltarea de bulevarde prietenoase cu pietonii, între Piața Unirii și Piața Romană.

Gabriela Firea i-a asigurat pe consilierii generali că tarifele la utilități vor
scădea, iar calitatea serviciilor va
crește. În plus, „se vor crea noi locuri
de muncă și nu se va institui niciun
monopol de către aceste societăți comerciale, deoarece, prin lege, CGMB
și Primăria Generală au atributul de
a presta servicii publice către cetățeni”,
a adăugat ea.
„Spunem adio administrațiilor și
regiilor și constituim societăți pe acțiuni, așa cum se întâmplă în întreaga
Europă, sub controlul Consiliului
General, cu plan de investiții și strategie aprobate de CGMB. Capitala
este plină de gropi, e murdară, nu are
un management inteligent al traficului.
(…) Facem primii pași pentru înființarea holdingului București - Capitală Europeană. (…) Acesta va fi alcătuit din peste 20 de societăți
comerciale pe acțiuni - nu SRL-uri.
Municipalitatea va fi acționar 100%,
deci nu privatizăm Capitala. (…) Două
dintre societăți sunt deja înființate Trustul pentru construcții metropolitane și societatea cu obiect de activitate
dezinsecția și deratizarea. Unele dintre
viitoarele societăți comerciale au, în
acest moment, reprezentare în regii,
administrații; altele, pur și simplu sunt
abandonate”, a precizat primarul general.
Societățile comerciale pe acțiuni
se vor supune controlului anual al
Curții de Conturi, vor face achizițiile
doar potrivit legislației naționale în domeniu, iar adunările generale ale acționarilor vor fi formate din consilieri
generali.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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Decizii dificile
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Ediția 2017 a conferinței dedicate operatorilor de transport
călători dezbate deciziile dificile ce urmează a fi luate la nivel
național, precum și european.

T

ransportul rutier de călători
trece printr-o perioadă de
schimbări importante, iar companiile de transport trebuie să fie pregătite.

Scenarii 2019

Bineînțeles, evoluția legislației în
România reprezintă cel mai aprins
subiect al zilei, în condițiile în care, în
2019, expiră actualele programe de
transport, interjudețean și județene.
Sunt în discuții mai multe scenarii,
însă o decizie finală ar trebui să fie
luată anul acesta. Conferința reprezintă un bun prilej pentru dialog, între
transportatori și reprezentanții lor, pe
de o parte, și reprezentanții Ministerului Transporturilor și Parlament, pe
de cealaltă parte.
Chiar dacă liberalizarea pare un
scenariu tot mai posibil, există, în continuare, o puternică opoziție în rândul
operatorilor de transport. Pe de altă
parte, actualul program de transport
nu mai corespunde nevoilor pieței și
nici nu mai poate oferi transportatorilor
cadrul desfășurării unei activități rentabile. Transportul regulat desfășurat

Ghid inteligent pentru afaceri de succes

Conferința Ziua Cargo dedicată transportului de călători va avea loc la Poiana
Brașov, Hotel Sport, 30-31 martie.

de tot mai multe agenții de turism se
transformă într-o formă de concurență
tot mai apăsătoare și considerată
drept „neloială” de către deținătorii
licențelor de traseu. O soluție de ameliorare a situației nu a fost găsită, încă.
În plus, plafonarea tarifelor pentru
abonamentele elevilor și transportul
gratuit al studenților pe calea ferată
sunt alte aspecte îngrijorătoare pentru
transportul rutier.
În legătură cu viitorul transportului
național regulat de pasageri, există,
totuși, o opinie acceptată de tot mai
mulți operatori – „liberalizarea” pieței
va avea loc mai devreme sau mai târziu. În acest context, o prezentare a
modului în care funcționează piețele
deja liberalizate devine necesară.
Tehnologia modernă are, de asemenea, un cuvânt important de spus
în viitorul transporturilor. Datorită acesteia, apar noi moduri de comunicare
cu pasagerii și noi oportunități pentru

firmele de transport. Și, în acest context, nu este de mirare că demarează
(din nou) discuțiile pentru un proiect
de lege privind co-voiajarea.

Consultanță pentru
afaceri de succes

Ediția 2017 a conferinței se desfășoară sub titlul „Ghid inteligent
pentru afaceri de succes” și, în acest
sens, vor fi prezenți numeroși furnizori
și consultanți, pentru a dezbate diferite
subiecte de interes pentru companiile
de transport.
Astfel, vor fi prezentate noutățile
anului 2017 din punct de vedere fiscal.
Casele de marcat fiscale au rămas, de
asemenea, un subiect nefinalizat.
Și pentru că există un interes crescut legat de modalitatea în care se
poate vinde o companie, va exista, în
cadrul conferinței, o prezentare legată
de procedurile corecte, ce trebuie res-
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Liberalizare, atribuire
sau prelungire – toate
scenariile sunt în
discuție.

Proiect - Lege privind
co-voiajarea.
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Seminarii în cadrul conferinței:

- Strategia de valorificare a serviciului de transport – o nouă viziune
- Soluții IT dedicate operatorilor de transport
- Managementul stresului la managerii de transport

pectate pentru cumpărarea/vânzarea
unei companii.
Siguranța și securitatea vor fi abordate, în timpul conferinței, pe două
direcții: evaluarea de risc, ce devine
obligatorie în acest an, și cunoașterea
partenerilor de afaceri.
Totodată, va fi prezentată o nouă
viziune privind strategia de valorificare
a serviciului de transport.
Sfaturi legate de finanțare, soluții
IT dedicate transportatorilor, precum
și o abordare din punct de vedere
psihologic a acestei activități nu vor
lipsi în cadrul evenimentului.
Bineînțeles, ca la fiecare ediție,
cei mai importanți furnizori de autobuze și autocare, precum și carosieri vor
prezenta modelele de ultimă generație, în zona expozițională amplasată
în fața hotelului.

Tendințe europene

Tendințele legislației europene
reprezintă, de asemenea, un subiect
care trabuie și va fi dezbătut în cadrul
conferinței, mai ales că sunt tot mai

multe proiecte de acte normative aflate
în etapa de consultare.
Astfel, se au în vedere modificări
ale Regulamentului 1073/2009 privind
reguli comune de acces la piața internațională a serviciilor de transport cu
autocarul și autobuzul. Una dintre ținte
este agrearea unui cadru coerent,
care să ducă la o competiție deschisă
pentru serviciile de transport comercial
internațional și național. Prioritățile
Uniunii Europene sunt: mobilitate eficientă, co-modalitate, competiție corectă și aspecte sociale.
Comisia țintește identificare principalelor probleme și evaluează impactul unei intervenții din punct de vedere
legislativ.
O altă posibilă inițiativă, la nivelul
Uniunii Europene, este legată de drepturile pasagerilor și transportul multimodal. Comisia Europeană își dorește
să analizeze opțiunile pentru o mai bună protecție a pasagerilor, când aceștia utilizează transportul multimodal.
Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Alis Grup
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Modernizare în ritmul pieței

62

Ultimii ani, au însemnat, pentru Alis Grup, intrarea într-un proces
accelerat de modernizare, menit să adapteze cât mai bine
serviciile de transport oferite, la nevoile pieței.

A

lături de transportul pe curse
regulate, activitățile turistice
și transportul internațional au
câștigat tot mai mult teren, iar, anul
trecut, a fost lansat un nou serviciu,
ce răspunde creșterii traficului de călători pe Aeroportul Internațional Cluj.

Transferuri pentru
aeroport

Serviciile de transfer aeroport sunt,
astăzi, prezente pe toate aeroporturile din
Europa, Asia și America, iar, din luna
octombrie 2016, Alis Grup a lansat un
serviciu similar pentru Aeroportul Internațional Cluj. Acest serviciu de transport
spre și dinspre aeroport este asigurat
de către agenția de turism Alis Holidays,
în parteneriat cu Transfero România.
Agenția de turism Alis Holidays
face parte din Alis Grup, fiind înființată
în anul 2013, din dorința de a lărgi gama de servicii oferite, și devenind, în
prezent, una dintre cele mai active
agenții din Transilvania.
Serviciul de transfer oferă flexibilitate, prin adaptarea programului la
orarul companiilor aeriene, ușurință
în achiziționarea biletului - online, costuri reduse, siguranță și promptitudine,
dispecerat și asistență clienți non-stop.

Transportul este realizat cu mașini
moderne, cu dotări de ultimă generație
- TV, prize USB, wi-fi.
Prin platforma oferită de Alis Holidays și Transfero, precum și prin biroul
deschis în incinta Aeroportului Internațional Cluj, se pot face rezervări la
cursele efectuate, conform unui grafic
de circulație prestabilit, care permite
conectarea cu destinațiile oferite de
către aeroport, facilitând accesul pasagerilor din Transilvania la aeroport.
Traseele acoperă întreaga Transilvanie și sunt deservite cu o frecvență
ridicată, de șase curse dus-întors pe
zi, pe traseu, program adaptat curselor
aeriene, stabilit în conformitate cu programul zborurilor pe de Aeroportul Internațional Cluj.
Alis Grup este, la ora actuală, una
dintre marile companii de transport
călători din România, cu o experiență
de peste 15 ani, și având un parc de

peste 120 de autocare și microbuze
de diferite capacități, de la 8 locuri, la
59 de locuri.
La ora actuală, Alis Grup face
parte din Federația Mondială de
Transport Persoane (GPN) și, totodată, este membră a Federației Operatorilor Români de Transport (FORT).
Transfero Romania este o companie 100% românească, înființată în
anul 2013. Primele rute au legat orașe
din Moldova, precum Focșani, Bârlad,
Tecuci, cu Aeroportul Internațional
Otopeni. Astăzi, compania deservește
mai multe relații de pe Aeroportul Internațional Otopeni și s-a extins, în parteneriat cu Alis Holidays, și spre Aeroportul Internațional Cluj, urmând ca,
în viitor, să opereze și pe celelalte aeroporturi din România.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Balint Trans

Focus pe clienții care
apreciază calitatea

B

alint Trans a fost înființată în
2001, de către doi investitori
(soț și soție) cu capitalul minim de 200 RON. Astăzi, capitalul social a ajuns la 6.900.000 lei, structura
capitalului rămânând neschimbată.
Dezvoltarea companiei s-a realizat
gradual, de la transportul local, la cel
interjudețean, apoi la cel de convenție
și ajungându-se la cel turistic.
„Am pornit cu 3 microbuze. În prima fază, am încercat să ne descurcăm pe plan local, însă am observat
din primele luni de funcționare potențialul transportului interjudețean. În
dezvoltarea firmei, a avut un rol important faptul că am reușit întotdeauna să
ne alegem partenerii de afaceri. Am
fost mereu parteneri de încredere ai
unor firme mai mari, respectiv, la rândul nostru, am avut încredere în prietenii noștri”, a precizat Jozsef Balint,
director general Balint Trans.
Un pas important în dezvoltarea
firmei a fost câștigarea, prin licitație,
a primelor trasee interjudețene. Prin
aceste trasee, compania a luat contact
cu piața din alte județe; astfel, au fost
deschise mai multe puncte de lucru în
țară, fiind oferite servicii de transport
local județean și intrajudețean. Un alt
pas important l-a reprezentat transportul de convenție.
„Am sesizat din timp că există o
piață în plină dezvoltare, în ceea ce
privește transportul pe bază de convenție al forței de muncă. Avem, în
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Dorința permanentă de a face lucrurile mai bine și respectarea
partenerilor de afaceri a asigurat dezvoltarea Balint Trans, de la
trei microbuze, în 2001, la peste 90 de autovehicule, astăzi, și o
cifră de afaceri de peste 13 milioane de lei.
continuare, destul de multe contracte
în acest sens. Recent, ne-am decis să
țintim către o piață mai pretențioasă,
a transportului ocazional pe bază de
comandă, cu autocare, cu scop de
turism. Deja putem contabiliza acest
aspect ca o nouă treaptă de dezvoltare”, a explicat Jozsef Balint.

Noi forme de
concurență neloială

Dezvoltarea serviciilor oferite, țintirea segmentelor de piață sensibile
la calitate a ferit Balint Trans de presiunea exercitată de „pirateria” clasică.
Și totuși...
„În contextul economic actual este
o realitate fenomenul concurenței neloiale. La prima impresie, cei neavizați
ar putea crede că, de fapt, cel mai
mare pericol este reprezentat de acei
transportatori care practică servicii de
transport fără a poseda autorizațiile
necesare, practicând prețuri de dumping și datorită faptului că, prin evaziune
fiscală, nu plătesc impozite și taxe.
Aceste firme cauzează mai puține pagube firmei noastre, deoarece țintim
către piețe mai evoluate, în care «micii
descurcăreți» nu au prea multe șanse.
Însă, resimțim concurența neloială în
formele ei mai avansate, mai subtile.
Considerăm că aceste practici la limita
legii, sau unele sub această limită, dar
greu de dovedit, țin de realitatea actuală economică autohtonă și încer-

Jozsef Balint,
director general
Balint Trans:

„Ne propunem, în permanență, să
îmbunătățim ceea ce știm să
facem bine și, totodată, să
renunțăm la acele activități care nu
sunt rentabile. Încercăm să ne
orientăm către piețe în care
calitatea serviciilor este
recompensată și, astfel, prin efort
mai mic, să obținem valoare
adăugată mai ridicată.”

căm să le contracarăm prin servicii de
calitate și prin tehnici de fidelizare a
călătorilor”, a concluzionat directorul
general Balint Trans.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

„Avantajul faptului că avem
mai multe direcții de
dezvoltare, prestăm mai
multe tipuri de servicii de
transport, constă în faptul
că suntem mai puțin expuși
la fluctuațiile sezoniere sau
cele cauzate de contextul
economic. Bineînțeles,
această strategie presupune
o atenție divizată din partea
managerilor și, adesea, este
greu să te concentrezi în
egală măsură asupra a tot
ceea ce se întâmplă.”
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Comati PSG

Specialistul
pe țările nordice

Traseele lungi și un bazin relativ restrâns de potențiali călători
reprezintă, la prima vedere, condiții neprielnice pentru orice
operator de transport rutier internațional. Și totuși... Comati PSG
reușește să se dezvolte, în ciuda costurilor de operare ridicate și a
ofertei tot mai largi a companiilor aeriene.

C

ompania timișoreană și-a optimizat activitatea pe trei direcții
principale: experiența călătorilor, exploatarea flotei și angajați. Rezultatele sunt impresionante.

Călătorii

Există trei categorii principale de
călători care circulă către țările scandinave: cei care lucrează acolo (cei mai
mulți – în general este vorba despre
construcții, agricultură, muncă sezonieră), cei care merg în vizită la rudele
stabilite acolo și studenții (foarte mulți
în Danemarca, unde facultatea este
gratis pentru studenți din țările UE).
„Nu suntem singurii transportatori
care deservesc aceste trasee și, de
aceea, punem accent pe condițiile
oferite – autocare moderne, noi, o
atenție mare este acordată curățeniei,
prize la fiecare scaun, internet gratuit
pe tot traseul, toaleta autocarului permanent deschisă, la dispoziția călătorilor”, a precizat Sașa Bojici, director
general Comati PSG.
Atenția la detalii este extraordinară. Pasagerii primesc inclusiv pernuțe
gonflabile pentru gât, sandwich-uri și
cafea gratis.
Biletele se vând on-line, sau se
fac rezervări la agenție, telefonic, și se
plătește la autocar înainte de îmbarcare, numerar sau cu cardul, toate autocarele firmei fiind dotate cu POS.
Iar pasagerul știe locul pe care va sta
de la momentul cumpărării on-line a
biletului.

Sașa Bojici, director
general Comati PSG:

„Considerăm că suntem cei mai
buni pe relația cu țările nordice.
Specializarea a adus dezvoltare,
mai ales că pasagerii care merg
către țările nordice sunt atipici,
mai pretențioși și mai serioși.”

Din vara anului trecut, compania
a deschis o agenție în București, urmează Iași și sunt în plan și alte orașe
din România.
În 2016, compania a transportat
peste 16.000 de pasageri.

Autocare și șoferi

Care este maximul de productivitate pe care îl poate atinge un autocar? Comati PSG a răspuns la această întrebare creând un sistem în care

autovehiculele aproape că nu stau,
fiecare generând venituri de peste
400.000 de euro în fiecare an.
Astăzi, compania are cinci autocare proprii, operând cinci linii, iar, din
cei 45 de angajați, 36 sunt șoferi.
„Autocarele sunt de generație
nouă și am preferat modelul Setra 517
HDH. Liniile deservite sunt lungi, de
exemplu, București – Stockholm pe
un singur sens are aproximativ 3.200
km. Șoferii trebuie să respecte legislația privind timpii de lucru și odihnă
și, astfel, o asemenea cursă implică
cazări intermediare și la capăt de linie.
Practic, un autocar este condus de
cinci șoferi pe parcursul unei curse”,
a explicat Sașa Bojici.
Alături de transportul de călători,
firma oferă și serviciul de transport
colete, însă acesta generează doar
aproximativ 10% din cifra de afaceri.
Șoferii reprezintă un punct forte al
companiei.
„Avem 36 de șoferi, iar șapte dintre
ei au fost premiați de către IRU și alți
doi vor fi, probabil, premiați anul viitor.
Le oferim condiții bune de muncă, o
salarizare corectă și îi implicăm în
deciziile care țin de buna desfășurare
a curselor și atragerea clienților. Ținem
cont de odihna lor, de oboseala acumulată în curse, de faptul că au nevoie
de timp liber, de concedii, de timp alături de familie. Încercăm să le îmbinăm
pe toate, pentru ca toată lumea să fie
mulțumită”, a declarat directorul general Comati PSG.
O direcție importantă o reprezintă
și tehnologizarea. Compania utilizează
FleetBoard, instalând acest sistem inclusiv pe autocarele care nu îl aveau
din fabrică.
„Exploatarea autocarelor este, astfel, optimizată și nu apar uzuri premature, sau costuri neprevăzute cu service-ul. FleetBoard este expert în
conducerea preventivă, oferind șoferilor sfaturi pentru îmbunătățirea stilului
de condus”, a explicat Sașa Bojici.
Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Lilian Express

Afacerea, ca o familie
ar aici nu este vorba doar de
angajați, de atmosfera din interiorul firmei, ci și de relațiile
dezvoltate în timp cu pasagerii și
furnizorii – o mare familie, construită
în jurul unei relații internaționale, România – Grecia.
„Călătorii au încredere în Lilian
Express și se aduc unii pe alții. În plus,
Grecia rămâne o destinație stabilă și
nu este vorba doar de turism. Sunt
două categorii principale de călători
– turiștii din perioada verii și cei care
dezvoltă o relație comercială cu Grecia, sau merg la muncă acolo”, a precizat Dragoș Suciu, avocat Lilian
Express.
Față de anul trecut, flota Lilian Express s-a mărit cu încă trei autocare.
În același timp, Anastasios Sarafidis,
director și fiul fondatoarei companiei,
Liliana Sarafidis, lucrează la îmbunătățirea procedurilor de lucru, iar efectele nu întârzie să apară. Astfel, în
ultimul an, s-a redus numărul abaterilor contravenționale, ca urmare a
unei responsabilizări a șoferilor.
Însă, și aici, compania își păstrează caracterul de afacere de familie,
fiind evitate sancțiunile împotriva șoferilor care nu se conformează.
„Lilian Express se ferește să aplice
sancțiuni șoferilor, în condițiile în care
acestea ar trebui să îmbrace forme
financiare. Practic, pentru șoferi, ar
deveni o tăiere de salariu... Lilian Express este o firmă de familie și ne dorim să avem grijă de angajații noștri.
Oamenii care lucrează în această
firmă, mai ales cei din agenții, sunt
foarte apropiați, calzi, și patronul fir-

mei, Liliana Sarafidis, este ca o mamă
pentru ei. Cu ea, sau cu Anastasios
Sarafidis, orice problemă poate fi
discutată”.

Totul pentru călător

Atunci când scopul principal pentru
toți angajații este asigurarea unei experiențe cât mai plăcute călătorului,
regulile și ierarhia posturilor nu mai
au aceeași semnificație ca într-o companie obișnuită.
„Suntem foarte sensibili la mulțumirea călătorilor și fiecare angajat are
conștiința necesității ca firma să
meargă. Adică să nu ne facem de râs.
Un exemplu elocvent a avut loc cu
mai mulți ani în urmă. O problemă legată de traficul pe podul Giurgiu-Ruse
a făcut ca patru autocare să ajungă
în același timp în autogară. Mobilizarea tuturor angajaților, inclusiv patronul
firmei, a fost exemplară pentru descongestionarea situației, fără a se ține
cont de fișa postului sau ierarhie în
cadrul companiei. Interesantă a fost

Flota Lilian Express este compusă din 32 de autocare, Bova, Setra, MecedesBenz Travego, și 10 microbuze. Totodată, compania a dezvoltat o rețea de
agenții în 19 orașe din România și Grecia, iar cifra de afaceri depășește 10
milioane de lei.

Dragoș Suciu, avocat
Lilian Express:
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Pasiunea și accentul pe relațiile interumane continuă să
reprezinte principalul motor de dezvoltare pentru Lilian Express.

„Întreaga companie reprezintă o
mare familie. Este una dintre
puținele firme în care noțiunea de
șef are o relevanță foarte scăzută.”

și reacția călătorilor, care au apreciat
mobilizarea echipei Lilian Express, în
ciuda faptului că au așteptat mai mult
decât de obicei, și asta după ce deja
întârziaseră la granița cu Bulgaria”, a
povestit sursa citata.

Doar Grecia

Consolidarea stabilității reprezintă,
astăzi, principalul obiectiv al Lilian Express, dezvoltarea altor relații de transport internațional nefiind considerată
oportună.
„Rămânem specializați pe Grecia
și nu considerăm, la acest moment, că
ar fi oportun să abordăm și alte relații.
Țelul este acela de a ne consolida”.
Interesant este și faptul că Lilian
Express pune, în continuare, mare preț
pe relația interumană dezvoltată între
călători și personalul din agenții. Acest
lucru a făcut să întârzie introducerea
soluțiilor de ultimă generație, precum
achiziționarea on-line a biletelor.
„Cu dragoste și cu căldură, poți să
dezvolți o afacere, dacă te pasionează.
Așa a apărut și a evoluat Lilian Express,
chiar dacă, la începutul firmei, Liliana
Sarafidis nu avea experiență în transporturi. De-a lungul timpului, au fost
inclusiv momente în care Liliana Sarafidis
a condus autocarul, pentru că nu a
existat o altă soluție. București – Grecia
cu un autocar plin de călători – este o
responsabilitate pe care și-a asumat-o”,
a concluzionat avocatul Lilian Express.
Radu BORCESCU
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Normandia Service
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20 de ani de evoluție

C

Anul acesta, Normandia Service a împlinit 20 ani de la înființare și
se poate lăuda cu o carte de vizită impresionantă.

ompania a înregistrat o ascensiune continuă, plecând,
în 1997, de la două microbuze și o singură cursă, pentru ca, în
prezent, să dețină un număr de 37
autocare și 6 microbuze, ce asigură
atât activitatea de transport pentru
cele 13 trasee județene și interjudețene, cât și activitatea de transport
turistic. Compania are, la ora actuală,
110 angajați și este unul dintre cei mai
importanți operatori de transport din
România, ocupând una dintre primele
trei poziții pe județul Vâlcea, impunând
standarde naționale și oferind servicii
sigure, plăcute și accesibile pentru
aproximativ 2 milioane de călători.
Cifra de afaceri a fost, de asemenea, într-o continuă creștere, depășind
13 milioane de lei.
Printre măsurile implementate, menite să crească calitatea serviciului de
transport, se numără: menținerea unei
bune colaborări între compartimentele
firmei; grija deosebită acordată asigurării
confortului deplin al călătorilor; atragerea clienților, prin utilizarea unui limbaj
adecvat din partea conducătorilor auto
și a dispecerilor din agenții; promovarea
societății, prin participarea la diverse
târguri și evenimente; colaborarea cu
importante agenții de turism; efectuarea
unei publicități asidue, prin intermediul
posturilor de radio; dezvoltarea continuă
a parcului auto.

dezvoltarea continuă, prin deschiderea
de noi puncte de lucru, extinderea service-ului auto și autorizarea unei stații
proprii ITP, precum și reducerea cheltuielilor cu combustibilii și a costurilor
cu întreținerea mijloacelor auto. Deja,
la ora actuală, obiectivele planului strategic au fost atinse.
Amintim investițiile în mijloacele auto
noi: în anul 2015, au fost achiziționate
2 autocare marca Setra Seria 500, model 515 HD; în anul 2016, s-a mai
achiziționat încă un autocar marca Setra
Seria 500, model 516 HD; pentru anul
2017, au fost comandate 2 autocare
marca Setra 516 HD/2 și un autocar
Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD.

Planul strategic abordat de managementul Normandia Service pentru
perioada 2013 – 2019 presupune o serie de investiții și măsuri menite să asigure creșterea cotei de piață a firmei,

Deschiderea unei autogări moderne
în Timișoara reprezintă un alt pas important în dezvoltarea companiei.
S-a plecat de la ideea că Timișoara
este unul dintre cele mai dinamice cen-

Strategia 2013 – 2019,
deja îndeplinită

Autogara
din Timișoara

O investiție recentă, ce vizează
îmbunătățirea sistemului de
rezervări, este înființarea unui Call
Center propriu și punerea la
dispoziția călătorilor a unui număr
scurt, 0250/997, pentru a crește
gradul de preluare a apelurilor.

tre economice și comerciale din România și, în același timp, este poarta de
ieșire către țările Vest-europene, fiind
un punct de atracție pentru firmele touroperatoare.
Investiția depășește un milion de
euro și au fost deja încheiate contracte
cu operatori importanți de pe piața românească, dar și din străinătate, precum: Eurolines, Atlassib, Poșta Atlassib,
Saiz Tour, Lauer, Dacos, Duda Trans,
Obada Trans, XXL Consulting Ab Suedia, Tarsin și CDI.
O altă investiție importantă este cea
a înființării stației ITP, unde se realizează
inspecțiile tehnice periodice pentru autovehiculele din categoriile B, C și D,
atât pentru autovehiculele proprii, cât și
pentru terți.
Este de remarcat și dotarea autocarelor și a agențiilor proprii cu aparate
de marcat electronice fiscale, precum
și crearea de soluții software dedicate
activității de transport, cu ajutorul partenerilor firmei, respectiv REZMax,
Trans Bileteria Online și Ro Software
House, prin care călătorii pot achiziționa
biletul dorit, rapid, comod, simplu și
sigur.
Totodată, soluțiile software oferă
date în timp real despre evoluția rezervărilor, precum și a vânzărilor de bilete.
Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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STP Alba Iulia

Societatea de Transport Public Alba Iulia reprezintă o dovadă
elocventă a faptului că transportul metropolitan poate fi organizat
transparent, respectând legile în vigoare, dar și nevoile reale ale
populației deservite.

C

ompania STP Alba Iulia reprezintă un caz atipic pentru România. O companie 100% privată, care realizează transport public
local, acoperind și zona metropolitană
a municipiului, expusă concurenței
firmelor de transport județean și, totodată, supusă controalelor diferitelor
organe ale statului, mai ales în legătură cu aspectele financiare (subvenții). STP a dezvoltat un sistem integrat,
care evidențiază toate veniturile și costurile legate de activitatea de transport,
în funcție de zonele unde serviciul
este prestat. Astfel, fiecare localitate
din zona metropolitană știe ce venituri
au generat locuitorii săi și, totodată,
ce costuri a avut compania de transport pe traseele care deservesc respectiva localitate. Totul devine transparent, iar serviciul de transport capătă
cursivitate și coerență pentru pasageri.
Sistemul este funcțional din 2012.

Călători bine
informați

Alba Iulia este un oraș de dimensiuni medii, după standardele românești, situat în centrul Transilvaniei,
cu o populație de aproximativ 66.000
locuitori. Orașul are o foarte specială
semnificație istorică, ceea ce atrage,
anual, un număr mare de turiști. Cetatea în stil Vauban, una dintre cele mai
mari și mai bine conservate din lume,
se află în mijlocul orașului. În interiorul

acestui monument, transportul public
este interzis. Acesta este motivul pentru care liniile de transport public din
municipiu sunt obligate să urmeze o
formă circulară, în scopul de a acoperi
toate cartierele.
Cu toate acestea, modul de dispunere a rutelor face ca marea parte
(peste 90%) dintre case și societăți
comerciale să fie la maximum 300 m
de o stație de autobuz.
Prin utilizarea sistemelor de transport inteligente (STI), se asigură informarea anticipată, cât și în timpul
călătoriei, a utilizatorilor, pentru optimizarea transbordărilor acestora: panouri de afișaj a timpilor de sosire în
stații, voice-box în stații, panouri de
afișaj dinamic în mijlocul de transport,
voice-box în mijlocul de transport etc.
Perioada de valabilitate pentru bilete este de 60, 70, 90 sau 120 minute,
în funcție de zona tarifară, și este
astfel stabilită, încât, după parcurgerea
în întregime a oricărei zone tarifare
2–7, călătorilor să le rămână la dispoziție cel puțin 30 minute în zona tarifară 1 (municipiul Alba Iulia), pentru utilizarea oricărui mijloc de transport,
fără plata unui preț suplimentar.
Abonamentele și biletele de călătorie sunt valabile în zona tarifară
corespunzătoare tarifului plătit și în
orice zonă tarifară inferioară, în același
preț și pentru un număr nelimitat de
călătorii efectuate în perioada de valabilitate.

STP a introdus sistemul tarifar cu valabilitatea biletului de o oră la Alba Iulia
(05.04.2010) și la Turda (01.06.2011), valabil pe orice mijloc de transport,
inclusiv suburbii. Peste 70% din stațiile din municipiul Alba Iulia sunt
echipate cu automate de vânzare bilete. Principiul implementat: un singur
bilet pentru întreaga călătorie, de la punctul de origine, la destinație.

Pentru informarea călătorilor,
site-ul STP oferă posibilitatea calculării
complexe a rutelor autobuzelor, precum și a distanțelor pietonale din orice
punct al orașului, până la cea mai
apropiată stație.
Autobuzele STP sunt echipate cu
GPS, ceea ce permite utilizarea unui
sistem de management și dispecerizare a flotei. Efectul este respectarea exactă a graficelor de circulație și reducerea
timpilor de așteptare în stații. Compania
deține un sistem integrat de monitorizare
a traficului pe toate autovehiculele și pe
toate traseele, localizate în timp real pe
harta digitalizată a orașului.
Au fost, de asemenea, instalate
panouri de afișaj în stații, cu timpul
real de sosire și sisteme de afișaj dinamic în toate mijloacele de transport,
sisteme de anunțare „voice-box” instalate în stații și în toate autobuzele.
Siguranța clienților este importantă,
autobuzele fiind dotate cu camera de
luat vederi pentru supravegherea ușilor și a siguranței călătorilor.
Compania a introdus, pentru prima
dată în România, posibilitatea plății
prin SMS a călătoriei și, totodată,
primul autobuz etajat, utilizat la transportul public local.
Din anul 2013, călătorii din Alba
Iulia și Zona Metropolitană se bucură
de internet wireless, în orice mijloc de
transport al STP, indiferent de ruta pe
care circulă.
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Industria auto,
în 2016

PIAȚĂ

ACEA
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Recent, Asociația Europeană a Producătorilor de Automobile a dat
publicității raportul său despre piața auto la nivel mondial, cu
focalizare pe Uniunea Europeană, la nivelul anului trecut.

P

otrivit acestui raport, cererea
de autoturisme, în Europa, s-a
îmbunătățit semnificativ, pe
parcursul anului 2016 (+4,5%), adjudecându-și 22,5% din piața globală.
Regiunea Uniunii Europene a contribuit semnificativ la imaginea pozitivă
a industriei, în special datorită condițiilor macroeconomice mai bune, care
au îmbunătățit în mod direct cererea
internă. Cu 14,6 milioane de autoturisme vândute în Uniunea Europeană
anul trecut, rezultatele au fost cu 6,8%
mai bune decât în 2015. Aceasta reprezintă o performanță solidă și consistentă, în special având în vedere
faptul că a fost al treilea an consecutiv
de creștere în această regiune. Totuși,
există încă riscuri, de exemplu, în urma votului pentru Brexit din iunie anul
trecut, iar această incertitudine va
avea un impact nefavorabil asupra
dinamicii pieței.
Rusia a încheiat anul cu o scădere
de 11,9% a vânzărilor de autoturisme,
din cauza unui nivel foarte înalt al
inflației și din cauza scăderii încrederii
consumatorilor. Dar, mai recent, regiunea s-a mai stabilizat un pic, iar piața
ucraineană a început să dea semne
ale unei posibile recuperări, cu înmatriculări de autoturisme cu 45% mai
mari în 2016. Piața turcă a încheiat
anul cu un plus modest, de 4,3%, în

ciuda evoluției negative din a doua
parte a anului, în urma încercării de
lovitură de stat, din iulie.
În 2016, vânzările de autoturisme
din Japonia au scăzut ușor (-1,8%),
comparativ cu 2015, ca rezultat al consumului slab de pe piața japoneză.
Din acest motiv, guvernul japonez a
decis să amâne creșterea puternică
a taxelor pe consum, care fusese planificată pentru aprilie 2017, pentru octombrie 2019. Coreea de Sud, pe de
altă parte, a înregistrat o creștere foarte modestă, de 0,5%, comparativ cu
anul anterior.
Piața auto din Statele Unite ale
Americii s-a menținut stabilă, cu aproximativ 14,4 milioane de autoturisme
vândute în 2016, ceea ce reprezintă
o cotă de 18,6% din piața globală. În
America de Sud, cererea de autoturisme a scăzut cu 12,4%, la 3,1 milioane unități, ca rezultat al inflației, devalorizării monedelor și încrederii
scăzute a consumatorilor. Brazilia și-a
adjudecat peste 90% a pierderii de
volume din regiune, cu o scădere de
439.442 unități și 20,7%, comparativ
cu 2015.
China a încheiat anul cu o creștere
puternică a vânzărilor (+16,9%), propulsată parțial de către performanțele
remarcabile ale segmentului SUV.
Piața chineză a atins vânzări de 23

milioane unități în 2016 și deține o
cotă de 30% a pieței de autoturisme
la nivel mondial.
Cererea de autoturisme în India a
crescut, în 2016, după un start lent,
cu 6,6% față de anul anterior.
La nivel global, în 2016 au fost comercializate 77,3 milioane de autoturisme, cu 5,5% mai mult decât în
anul anterior.

Uniunea Europeană
în evoluție

Piața de autoturisme din Uniunea
Europeană a înregistrat, în decembrie,
un plus de 3%, cel mai bun rezultat
al unei luni decembrie (în unități) înregistrat vreodată. Rezultatul acestei
luni a adus volumul anual la cifra de
14,6 milioane unități, cu 6,8% mai mult
comparativ cu 2015. Această tendință
pozitivă este un semn că, în ciuda instabilității politice și incertitudinii economice antrenate de evenimentele
cheie din 2016, cum ar fi Brexit-ul sau
referendumul italian, încrederea consumatorilor a rămas solidă.
Creșterea a fost susținută de piețele majore. Italia (+15,8%) și Spania
(10,9%) au cunoscut cea mai puternică creștere a cererii în timpul anului,
urmată de Franța (+5,1%), Germania
(+4,5%) și Marea Britanie (+2,3%).

.................................................................................................................................................. martie 2017

Producția de
autoturisme la nivel
mondial

Producția europeană de autoturisme a totalizat, în 2016, 18,6 milioane
de unități, cu 2,2% mai mult decât în
2015. Producția a fost stimulată în
special de cererea domestică, în special în Uniunea Europeană, unde aproape că a atins, anul trecut, nivelurile de dinainte de criză. Producția
în Rusia și Ucraina a continuat să
scadă (-7,7% și, respectiv, -41,4%).
Și producția din Statele Unite a
scăzut ușor comparativ cu anul anterior (-1,2%), cu ceva mai mult de 9
milioane unități. Producția Sud-ame-

Producția de autoturisme în 2016
Europa
UE
Rusia
Turcia
Ucraina
Alte țări europene
America de Nord
America de Sud
Asia
Orientul Mijlociu/Africa
TOTAL

2016
18.636.799
16.467.322
1.104.338
891.021
3.304
170.814
14.017.274
2.167.527
41.010.371
1.874.179
77.706.150

2015
18.232.461
16.030.126
1.195.968
740.299
5.637
260.431
14.026.737
2.512,907
37.335.756
1.529.546
73.637.407

%variație % cotă piață
+2,2
24,0
+2,7
21,2
-7,7
1,4
+20,4
1,1
-41,4
0,0
34,4
0,2
-0,1
18,0
-13,7
2,8
+9,8
52,8
+22,5%
2,4
+5,5
100,0

Producția de autoturisme în UE
Germania
Spania
Marea Britanie
Franța
Republica Cehă
Slovacia
Italia
Ungaria
Polonia
România
UE

2016
5.542.971
2.269.577
1.731.656
1.571.809
1.342.920
942.546
891.021
728.704
522.335
469.145
16.467.322

2015
5.532.675
2.175.612
1.588.631
1.504.913
1.225.861
913.244
740.299
673.962
526.571
471.608
16.030.126

PIAȚĂ

Cererea pentru autoturisme propulsate cu combustibili alternativi în
Uniunea Europeană a crescut, în ultimul trimestru al anului trecut, moderat
(+1,2%), cu 168.103 unități. Cele hibride și-au continuat evoluția pozitivă,
cu +25,1% în trimestrul IV și 56.930
unități. Creșterea pe segmentul
vehiculelor electrice, pe de altă parte,
a scăzut cu 16,5%. Totuși, trebuie
menționat faptul că această cifră se
bazează pe comparația cu trimestrul
IV 2015, care a înregistrat o creștere
spectaculoasă (+160,5%). În același
timp, cererea pentru vehiculele propulsate cu propan, etanol sau gaz natural
a continuat să scadă (-8,1%), chiar
dacă într-un ritm mai moderat decât
în lunile anterioare, totalizând 41.536
unități vândute. Principalul motiv al
acestei evoluții negative este contracția pieței italiene, care este responsabilă pentru majoritatea vehiculelor GPL
sau pe gaz natural.
În total, în 2016, au fost înmatriculate 609.629 autoturisme cu combustibil alternativ în Uniunea Europeană, cu 4,1% mai mult decât în anul
anterior. Vehiculele hibride au înregistrat un plus de 27,3%, cele electrice
+4,8%, în timp ce restul autoturismelor
cu combustibili alternativi au înregistrat
o scădere de 19,7%. Aceste tipuri de
autoturisme dețin o cotă de 4,2% din
totalul celor înmatriculate în UE.
În 2016, 49,5% din totalul autoturismelor noi înmatriculate în Europa de
Vest au fost propulsate de motoare
diesel, cu peste două puncte procentuale mai puțin decât în 2016. În
UE-15, cota de piață a diesel-ului a
căzut de la 52,1%, la 49,9% din totalul
înmatriculărilor de anul trecut.
Rezultatele au fost diverse în
Europa de Vest: cota de piață a crescut ușor în Danemarca, Italia și
Elveția, în timp ce scăderi semnificative au putut fi observate în Norvegia
și Olanda, în care cota înmatriculărilor
de autoturisme diesel noi a scăzut cu
câte 10 puncte procentuale.

Variație (%)
+0,2
+4,3
+9,0
+4,4
+9,5
+3,2
+20,4
+8,1
-0,8
-0,5
+2,7

Înmatriculări vehicule comerciale UE

2016
Comerciale ușoare
1.918.950
Medii și grele >3,5 t
367.222
Autobuze și autocare >3,5 t
40,380

ricană a scăzut puternic, cu 13,7%,
înregistrându-se 2,2 milioane unități.
În a doua jumătate a anului 2016,
producția în China a accelerat la
creștere de două cifre, +18,6%, China
menținându-și poziția de lider mondial
în domeniul producției, cu 22,5 milioane unități (30% din producția mondială).
În Japonia, producția a fost stabilă
(-0,2%), cu aproximativ 7,7 milioane
unități. Coreea de Sud a scăzut cu
7%, Indonezia și Thailanda au crescut
cu 11% și, respectiv, 8,9%.
În total, la nivel mondial, au fost
produse 77,7 milioane autoturisme,
cu 5,5% mai mult decât în 2015.
Revenind la Uniunea Europeană,
cele mai importante țări producătoare
din Vestul Europei au marcat creșteri
semnificative în 2016; producția italiană a înregistrat cea mai mare creștere
(+20,4%), urmată de Marea Britanie
(+9,0%), Franța (+4,4%), Spania
(+4,3%) și Germania (+0,2%).
În Europa Centrală și de Est, producția a încetinit în România (-0,5%)
și Polonia (-0,8%), în timp ce Republi-

2015
1.714.554
329.738
39.417

Variație %
11,9
11,4
2,4%

ca Cehă (+9,5%), Ungaria (+8,1%) și
Slovacia (+3,2%) au contribuit pozitiv
la creșterea producției europene.

Vehicule comerciale

Piața din Uniunea Europeană de
vehicule comerciale s-a extins în timpul anului, înregistrând peste 2,3
milioane înmatriculări, cu 11,7 mai
mult decât în 2015. Creșterea a fost
susținută de toate segmentele, dar a
fost puternică în mod special în zona
vehiculelor comerciale (+11,9%) și
camioane (+11,4%).
În 2016, cele cinci piețe majore au
performat mai bine decât în 2015. Italia
(+49,9%) a cunoscut cea mai semnificativă creștere, urmată de Spania
(+11,3%), Franța (+8,3%), Germania
(+7%) și Marea Britanie (+1,5%).
Producția de vehicule comerciale
în Europa a crescut, la rândul său, cu
5,9%, ajungând la aproximativ 3,5
milioane unități.
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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TEHNIC

Knorr-Bremse
sprijină
hibridizarea
trenurilor diesel

În trecut, recuperarea energiei forței de frânare a fost posibilă
numai în cazul vehiculelor feroviare electrice. Acum, o nouă
platformă hibridizată impune o schimbare de optică. Un element
de bază al proiectului Deutsche Bahn este un nou sistem de
control a frânelor dezvoltat de către Knorr Bremse. EcoTrain
țintește la o reducere a consumului de combustibil de 30%
comparativ cu unitățile convenționale diesel.

„D

epartamentul nostru de
inginerie în domeniul serviciilor feroviare (RailServices Engineering) a fost responsabil
cu dezvoltarea noului sistem de
control al frânelor pentru acest concept de hibrid prietenos cu mediul”,
explică Rolf Härdi, membru al consiliului de management al Knorr-Bremse
Systeme für Schienenfahrzeuge
GmbH. „În viitor, frâna electrică își va
asuma rolul retarder-ului. Obiectivul
a fost de a ne asigura că putem cu
adevărat recupera cât mai multă energie de frânare posibil.” Sistemul stochează energia recuperată în baterii.
Iar atunci când are sens din punct de
vedere al eficienței energetice, sistemul de control al trenului comută de
la propulsia diesel-electrică, la cea în
întregime electrică. Principala provocare a fost de a sincroniza unitatea de
control atât cu interfețele existente,
cât și cu cele noi.

Sistemul
la lucru

„Dorim să utilizăm această tehnologie nou-nouță pe treisprezece unități
multiple Desiro VT 642, operate pe
linia regională Erzgebirgsbahn,” declară Claus Werner și Sören Claus.
Cei doi conduc departamentul de Dezvoltare și Management al Tehnologiei
în cadrul Deutsche Bahn RegioNetze
GmbH, o subsidiară a DB Regio AG.
În cadrul proiectului EcoTrain, echipa
lor a colaborat cu parteneri din partea
Institutului Fraunhofer din Dresda și
din partea Universităților Tehnice din
Dresda și Chemnitz, pentru a studia
opt potențiale concepte de hibridizare.
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În fine, au optat pentru un hibrid în
serie diesel-electric. DB Systems Engineering a adaptat boghiurile pentru
a susține masa suplimentară a noului
motor, a componentelor sistemului și
a bateriilor, iar acesta este unul dintre
motivele pentru care sistemul de frânare a trebuit adaptat, la rândul său.
„Un tren hibrid poate obține reduceri ale consumului de combustibil de
până la 30 de procente”, a spus Härdi.
Și există un mare potențial ca și alte
trenuri să fie convertite la acest concept. Numai în Germania, la Deutsche
Bahn și la ați operatori, funcționează
aproximativ 400 unități multiple Desiro.
În Europa, acest număr crește la aproximativ 600. Alături de beneficiile economice pentru operator (30% mai pu-

țin combustibil înseamnă o scădere
importantă a costurilor cu energia) și
de emisii mai reduse ale dioxidului de
carbon, și locuitorii din zona gărilor
pot avea beneficii de pe urma
EcoTrain: dacă propulsia exclusiv
electrică este selectată la apropierea
de gară, trenurile sunt extrem de silențioase.
În curând, vor începe teste în mai
mult de 70 de gări pe rutele Erzgebirgsbahn, între Chemnitz, Zwickau și Johanngeorgenstadt.

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

Copyright foto:

Deutsche Bahn/Frank Barteld
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Î n să lbătic ia
A fricii

INEDIT

C lu bul Glo bet r ot t er

D e dat a ace asta , vă pr e zent ăm o i ni ți ati vă. .. i ne di tă, lan sat ă
d e căt r e Vol vo Tr ucks, și anume C lub ul G l obet r ot te r, c ar e , în
fi ec ar e an , î și poa r t ă membr ii în ave nt uri sp ect acu lo ase și
c ătr e dest ina ți i de osebi te , pen tr u a tr ăi expe ri enț e de ne ui tat.
A nul a cest a, a dr en al in a sa fa ri -u ri lo r în Af ri ca de Sud se va
î m b i n a c u d e g u s t ă r il e d e v i n u r i ș i c u r ă s f ă ț u l d in p a r a d is u l
t r o p i c a l d i n M a u r i t i u s.

A

ducem, astfel, în atenția celor
care știu să îmbine munca și
distracția o nouă campanie de
vânzari Globetrotter Club, care propune
o călătorie uimitoare, în Africa de Sud
și în Mauritius. Pentru a-ți asigura
statutul de membru al clubului și pentru
a-ți rezerva biletul pentru aventura din
acest an, trebuie doar să achiziționezi
fie un camion Volvo FH - Ediția Volvo
Ocean Race, fie trei unități Volvo FH Ediția Globetrotter Club. Apoi, poți, deja,
să începi să visezi la lux și aventură!

În Africa de Sud

La capătul Africii, cu Oceanul Indian la Est și cu Atlanticul la Vest, se
află Africa de Sud - una dintre cele mai
fascinante și populare destinații turistice.
Un loc remarcabil, care oferă de toate,
de la plaje întinse și munți maiestuoși,
la întinse podgorii și la savane aride.
Acum, prin intermediul Clubului
Globetrotter, poți explora această uimitoare ţară, te poți bucura de peisajele
sale spectaculoase, de o viață sălbatică
bogată, de o cultură colorată, de gastronomie extraordinară, de vinuri excelente
și de viața efervescentă a orașelor,
într-o atmosferă primitoare.
Cape Town este considerat unul dintre cele mai frumoase orașe din lume.
Situat la poalele impunătorului masiv
Table Mountain, se deschide către mare,
dar și către luxuriantele podgorii din jur.
Este un oraș care nu doarme niciodată,
cu o atmosferă metropolitană și cu un
climat temperat plăcut. Aici, te poți bucura
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de viața trepidantă de pe Long Street,
un loc unde muzica, gastronomia și
distracția sunt mereu prezente. Apoi, poţi
face cumpărături în cunoscuta zonă
comercială V&A Waterfront, sau doar să
te relaxezi cu un pahar de vin de înaltă
clasă și cu o superbă vedere la ocean.
Sejurul Globetrotter Club include, de
asemenea, o excursie cu telecabina pe
vârful muntelui Table și o călătorie cu
barca cu motor la Cape Point, unul dintre
cele mai bune puncte de observație a
focilor din lume.

Bun îi vinul...
de Cape Town

În ciuda faptului că tradiția sa datează de la sfârșitul secolului al șaptesprezecelea, Africa de Sud încă este
clasificată ca producător de vinuri din
Lumea Nouă. Vinurile sale sunt renu-

mite la nivel mondial și sunt foarte căutate pentru aroma lor caldă și fructată.
Pasiunea pentru experimente a noii
generații de producători de vin a crescut
rapid calitatea vinurilor naționale în
ultimii douăzeci de ani. În timpul
sejurului în Cape Town, participanții vor
avea ocazia de a vizita unele dintre cele
mai faimoase podgorii din zona Cape,
vor putea admira arhitectura în stil
olandez clasic, vor afla mai multe
despre tehnicile moderne de fabricare
a vinului și, desigur, vor degusta câteva
tipuri incredibile de vin.
De exemplu, strugurele Pinotage, o
încrucișare între Pinot Noir și Cinsault
(sau Hermitage), s-a născut în Africa de
Sud, în 1925. Produce vinuri roșii cu aromă de fum, de pământ și de fructe de
pădure. Este considerat a fi varietatea
Sud-africană „de semnătură”, prin urmare, obligatoriu de savurat!

.................................................................................................................................................. martie 2017
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Itinerariul pe scurt

Zilele 1-3: Sejur în Cape Town, cu vizite la Table Mountain, Cape Point, Capul
Bunei Speranțe, satul Volvo Ocean Race și degustări de vinuri.
Zilele 4-6: Safari în rezervaţia Entabeni, în căutarea celor Cinci Magnifici.
Zilele 7-9: Relaxare în paradisul tropical din Mauritius.

Întâlnire cu
eroii mărilor

Volvo Ocean Race este una dintre
cele mai dure curse de yahturi din lume.
Pe parcursul a nouă luni, ambarcaţiunile
și echipajele parcurg aproximativ 72.000
km pe cele mai înșelătoare mări din lume, având zece escale pe cinci continente.
Următoarea ediție a Volvo Ocean
Race va lua startul din Alicante, în octombrie 2017, iar, în decembrie, ambarcațiunile vor ajunge la Cape Town.
Participanții la aventura Clubului
Globetrotter vor putea vizita satul
Volvo Ocean Race în portul Cape
Town, se vor întâlni cu echipajele și
vor arunca o privire de aproape la
spectaculoasele lor yahturi.

Cei cinci magnifici

Zori de zi în savană. Pornești cu
mașina din tabără, cu ochii în patru
după rămășițele prăzii leului, după un
leopard întins leneș pe o creangă de
copac sau după o turmă de elefanți
porniţi la plimbarea matinală. Nu este
un vis, ci este excursia Globetrotter
Club la Entabeni Safari Conservancy,
situat la numai trei ore cu mașina la
Nord de Johannesburg, în World Heritage Waterberg Biosphere. Cu o suprafață de 22.000 hectare, la adăpost
de malarie, rezervaţia adăpostește mii
de animale și este o regiune extraordinară pentru a repera cei Cinci Magnifici: elefantul african de savană,

leopardul african, rinocerul negru, bivolul african și leul african. Aici, rangerii și căutătorii de urme te vor purta
într-o călătorie fascinantă, arătându-ți
nu numai animalele, ci și urmele, semnele și păsările care, împreună, creează o experiență de safari completă.

Viață de lux
în Mauritius

După atâta adrenalină, sosește și
momentul relaxării depline. Dacă
există Raiul pe Pământ, atunci acesta
trebuie să fie în Mauritius. Păstrând
ce-i mai bun la sfârșit, încheiem călătoria Globetrotter Club din 2017 printr-o experiență plină de răsfăț într-un
loc care nu pare din această lume.
La aproximativ 2.000 km de coasta
Sud-estică a Africii, se află micuța

insulă Mauritius, o adevărată oază de
liniște și pace, cu ape de un albastru
de safir și plaje cu nisip fin și alb. Nu
în ultimul rând, Mauritius câștigă aplauze pentru excelența gastronomiei
sale. Aici, te poți bucura atât de mese
rafinate, cât și de fructe proaspete sau
de pește, la chioșcurile de pe marginea plajelor.
Mauritius este un adevărat paradis pentru pescuit subacvatic. Alătură-te croazierei și încearcă-ți norocul.
Sau concentrează-te pe obținerea
unui bronz perfect înainte de a veni
timpul să te întorci acasă.
Sună cu adevărat extraordinar,
nu-i așa?

Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Istoria Lunii în Istoria Lumii
15 martie - 14 aprilie

CALENDAR

15 martie

K Ziua națională a Ungariei.
K 1906: A luat ființă compania britanică
Rolls Royce.

17 martie

K Ziua națională a Irlandei. Sf. Patriciu
(Patrick).
K 1834: S-a născut Gottlieb Daimler,
inginer, inventator german (d. 1900).
K 1866: A început să funcționeze
Banca României, creată prin
transformarea Băncii Imperiului
Otoman sub numele de „Bank of
Roumania”. Primul președinte al
Consiliului de administrație a fost Ion
Ghica.

18 martie

K 1858: S-a născut Rudolf Diesel,
inginer și inventator german (d. 1913).
K 1900: Înființarea clubului de fotbal
Ajax Amsterdam.
K 1906: Traian Vuia realizează, la
Paris, primul zbor din Europa cu un
aparat mai greu decât aerul, condus
exclusiv prin mijloace proprii de bord.

22 martie

K 1895: Auguste și Louis Lumière au
făcut, la Paris, prima demonstrație a
cinematografului, utilizând un film din
celuloid.

25 martie

K 1957: Semnarea Tratatului de la
Roma, intrat în vigoare la 1 ianuarie
1958, prin care s-au pus bazele
Comunității Economice Europene,
CEE, devenită Uniunea Europeană de
la 1 noiembrie 1993, data intrării în
vigoare a Tratatului de la Maastricht.
K 1997: Prin Ordonanța de Guvern
20/1997, pe întreg teritoriul României
ora de vară este corelată cu orarul de
vară practicat în statele Uniunii
Europene. Astfel, din ultima duminică a
lunii martie, ora 03:00 devine ora 04:00
(ora oficială a României trece de la
GMT+2 la GMT+3). Orarul de vară se
aplică până în ultima duminică a lunii
octombrie.
K 1998: Comisia Europeană
recomandă adoptarea monedei unice,
Euro, de către 11 țări.

26 martie

K 1881: Domnitorul Carol I al
Principatelor Române a fost proclamat
primul rege al României.

27 martie

K 1899: Guglielmo Marconi a realizat
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prima legătură telegrafică fără fir între
Anglia și Franța.
K 1914: A fost fondat Comitetul
Olimpic Român, recunoscut în același
an de Comitetul Internațional Olimpic.
K 1918: Unirea Republicii Democratice
Moldovenești (Basarabia) cu România,
prin decizia Sfatului Țării; acesta a fost
începutul procesului de formare a
României Mari.

29 martie

K 1998: La Lisabona podul Ponte
Vasco da Gama a fost deschis
traficului. Construcția se întinde peste
râul Tagus, are o lungime de peste 17
kilometri și este de cel mai lung pod
din Europa.
K 2004: Șapte țări din Europa de Est,
printre care și România, devin membre
oficiale ale NATO.

31 martie

K 1871: S-a concesionat, pe timp de
45 de ani, unei societăți belgiene,
reprezentate de Harry Hubert de
Mervée Slade, dreptul de construire și
exploatare în București a tramvaielor
cu cai, denumite pe atunci drumurile
de fier americane.
K 1889: A fost inaugurat Turnul Eiffel,
cea mai înaltă clădire din lume la acea
vreme (300,24 m) și percepută de
către o parte a populației Parisului ca o
„rușine” care ar trebui să rămână doar
20 de ani.

tehnică a drumurilor de fier, încheiată
la Berna, la 3 mai 1866.
K 1918: Înființarea Royal Air Force în
Marea Britanie.
K 1919: România: Trecerea la
calendarul gregorian (calendarul pe stil
nou), adoptat prin Decretul-lege din 5
martie 1919. Ziua de 1 aprilie (stil
vechi) devenea 14 aprilie (stil nou).

4 aprilie

K 1949: Douăsprezece națiuni: Statele
Unite, Marea Britanie, Franța, Belgia,
Olanda, Danemarca, Italia,
Luxemburg, Norvegia, Islanda,
Canada și Portugalia, semnează
Tratatul Nord Atlantic, creând NATO.

5 aprilie

K 1904: București: a luat ființă
Automobil Club Regal, în prezent
Automobil Club Român - ACR.
K 1964: A intrat în funcțiune primul tren
fără conductor, folosit la metroul din
Londra.

9 aprilie

K 1959: NASA a anunțat oficial
terminarea selecției pentru primii
astronauți. Printre ei, Alan Shepard cel de-al cincilea om care a pășit pe
Lună și John Glenn - primul american
care a orbitat vreodată în jurul
Pământului.
K 1970: A fost inaugurat Aeroportul
Internațional București–Otopeni.

10 aprilie

K 1912: Vasul Titanic a plecat în primul
și singurul voiaj dintre Southampton,
Anglia și New York, SUA.
K 1913: Este dată în folosința prima
linie ferată electrificată de pe teritoriul
actual al României: calea ferată AradGhioroc-Pâncota, cu linia secundară
Ghioroc-Radna.

11 aprilie

K 1880: Ia ființă prima direcție a Căilor
Ferate Române.

12 aprilie

K 1995: Zborul 371 al TAROM s-a
prăbușit lângă localitatea Balotești, la
scurt timp după decolarea de pe
Aeroportul Internațional Henri Coandă.

1 aprilie

K Ziua păcălelilor.
K 1904: România aderă la Convenția
internațională cu privire la unitatea

K 1961: Zborul primului cosmonaut din
lume, Iuri Gagarin, la bordul navei
„Vostok I”, a durat 108 de minute.
K 1970: S-au deschis primele două
benzi ale autostrăzii București–Pitești.

14 aprilie

K 1912: Vasul de pasageri RMS
Titanic lovește un iceberg în Atlanticul
de Nord la ora 11:40 pm (se va
scufunda în dimineața de 15 aprilie).
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