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„M uncesc doar pentru șo-
feri, bănci și producători
de camioane!” – așa se

plâng mulți dintre transportatori. Mai
adăugăm societățile de asigurare, fur-
nizorii de carburant și, bineînțeles,
Statul și ajungem la o imagine grăi-
toare a „cercului” în care se învârte fie-
care transportator. Și, aparent, din
toate relațiile dezvoltate, firma de
transport iese cel mai prost. Nimic nou
sub soare, veți spune, însă, în ultima
vreme, chiar furnizorii transportatorilor
au început să afirme că tarifele de
transport trebuie să crească. Sesizați
diferența!? Mai avem puțin și furnizorii
transportatorilor vor negocia direct cu
clienții acestora, pentru tarife care să
asigure... ce? Supraviețuirea? Dar ce
este o firmă privată – un mustang liber,
care aleargă pe câmpiile nemărginite,
sau un cal de căruță, bine strâns în
hățuri și hrănit după nevoie?

Sigur, problema este că nu mai
există „câmpii nemărginite”, pentru că
au fost trasate drumuri peste tot –
proaste, insuficiente și pline de gropi,
însă, aparent, reprezintă, astăzi, sin-
gura soluție posibilă.

Trăim într-o societate de consum
și, astfel, cu toții consumăm... însă cât
și cum? Sunt două potențiale opțiuni
– alegerea simplă este să te lași dus
de curent și să speri că orice greșeală
îți va fi semnalată la timp – „consumul
excesiv de alcool și grăsimi...”, sau
„consumați doi litri de lichide pe zi”,
sau, de ce nu, „majorați tarifele de
transport, pentru o viață sănătoasă a
firmei”. Cea de-a doua opțiune este să
cercetezi singur, să nu te lași digerat
în marele stomac al consumatorismu-
lui. În timp, vei dezvolta o gamă mult
mai largă de sfaturi care merită urmate
și vei fi prevenit mai repede asupra
schimbărilor ce urmează să aibă loc,
însă există o problemă. Această abor-
dare presupune efort... mult efort și
continuu.

Să ne întoarcem la tema acestui
editorial – creșterea tarifelor! Așteptăm
să crească „de la sine”, să facă cineva
„o intervenție”?

Să încercăm abordarea activă (li-
beră) – vă aranjați, vă îmbrăcați într-un
costum elegant, vă parfumați, totul
potrivit cu scopul, momentul și parte-
nerul de discuție și... acum începe
partea dificilă! Care este strategia câș-
tigătoare? Cum puteți încheia contrac-
tul în termenii doriți? Nu are sens să
detaliez faptul că o solicitare abruptă

de majorare a tarifului este, probabil,
cea mai neinspirată idee.

Dar dacă v-ați putea atinge sco-
purile fără ca măcar să aduceți vorba
despre bani?

Am ajuns la momentul pe care
l-am amânat cât am putut de mult,
acela de a vă recomanda să citiți cărți.

Vă propun trei titluri – „O scurtă
istorie a românilor povestită celor
tineri”, de Neagu Djuvara, „Secretele
succesului”, de Dale Carnegie și „Gân-
dire rapidă, gândire lentă”, de Daniel
Kahneman – pentru că este nevoie
de o bază de plecare realistă, o ca-
pacitate cât mai bună de a crea și
menține echipe funcționale și de teh-
nici care să te ferească de potențialele
manipulări (tot mai numeroase și greu
de depistat).

Am ezitat, până acum, să fac acest
lucru, din mai multe motive. În primul
rând, am considerat că noi, echipa
Ziua Cargo și specialiștii, pe diferite
domenii, care colaborează cu revista,
suntem cei care trebuie să citească
cărțile importante și, apoi, să vă ofere,
într-o formă simplificată, informațiile
elocvente. Apoi, citirea unei cărți impli-
că timp, concentrare și, cel mai îngrijo-
rător, în cazul unei cărți bune, cititorul
se schimbă. Jurnaliștii ar trebui să fie
precauți, să nu caute schimbarea citi-
torilor. Totuși, libertatea are prioritate.

Întotdeauna, libertatea a fost atin-
să și menținută cu sacrificii, iar, astăzi,
sacrificiul este reprezentat de pregă-
tire, de capacitatea de a înțelege.

Și dacă vă trec prin minte, cumva,
de acum înainte, idei cu iz absolutist,
precum – „altfel nu se poate”, „este
singura soluție”, „este maximul posi-
bil”, „doar așa se face” – aveți în vede-
re că este posibil să fi devenit victimă
a unei manipulări.
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MAI ÎȘI ÎNNOIEȘTE
PARCUL AUTO

Ministerul Afacerilor Interne
achiziționează, pentru structurile
sale, autoutilitare, autoturisme,
autobuze și motociclete. A publicat,
deja, anunțul de licitație, iar pentru
fiecare dintre cele 20 de loturi de
vehicule menționate în anunțul de
pe SEAP va încheia contracte
subsecvente trimestriale, cu termen
maxim de livrare data de
30.11.2018. „Vor fi achiziționate cel
puțin 700 de mașini de poliție, 140
de autovehicule de intervenție și
patrulare, 3 autobuze, 135 de
autovehicule pentru munca
operativă, 35 de autospeciale de
transport reținuți, 35 de motociclete
cu dotări specifice muncii de poliție,
90 de autovehicule pentru munca
specifică Poliției de Frontieră”,
precizează MAI. Termenul – limită

pentru primirea ofertelor este 3 mai,
iar data-limită de evaluare este 31
august. Durata acordului este de
șase luni, iar valoarea este cuprinsă
între 85.394.316,96 și
100.818.781,75 lei, fără TVA.
Criteriul de atribuire este prețul cel
mai scăzut. În prezent, din totalul de
vehicule prevăzute în tabelele de
înzestrarea ale structurilor MAI, sunt
asigurate 53,7% mijloace transport.
Dintre acestea, 25% au o vechime
de exploatare cuprinsă între 5 și 10
ani.

E-CMR ÎN REPUBLICA
MOLDOVA

Republica Moldova este cea mai
nouă semnătura pentru e-CMR,
făcându-se astfel încă un pas în
direcția digitalizării complete a
operațiunilor de transport,
informează IRU. Prin intermediul
membrului IRU, Asociația
Internațională a Transportatorilor
Auto din Republica Moldova (AITA),
industria transporturilor din Moldova
va beneficia de costuri reduse, prin
introducerea schimbului de date mai

rapid și mai transparent, ajutând
industria să devină mai competitivă
pe piața internațională. Protocolul
e-CMR a intrat în vigoare pe 5 iunie
2011 și, până acum, a fost adoptat
de Bulgaria, Republica Cehă,
Danemarca, Estonia, Franța, Iran
(Republica Islamică), Letonia,
Lituania, Luxemburg, Țările de Jos,
Republica Moldova, Federația
Rusă, Slovacia, Slovenia, Spania,
Elveția și Turcia.

„BOMBE” PE ȘOSELE

Jumătate din cele 71.750 de
autovehicule controlate de RAR, în
2017, la nivel național, au fost
descoperite cu neconformități
tehnice sau legate de acte. În urma
controalelor mixte, desfășurate de
inspectorii RAR și Poliția Rutieră, au
fost aplicate 25.307 sancțiuni, au fost
reținute 539 de permise de
conducere și au fost retrase 19.320
de certificate de înmatriculare. Din
cauza problemelor tehnice grave
constatate, 131 de vehicule au fost
imobilizate și 64 de inspecții tehnice
periodice au fost anulate. Cele mai
multe probleme au fost constatate la:
instalația electrică de iluminare și
semnalizare (31,54%); punți, jante și
anvelope (14,38%); șasiu și
elemente ale șasiului (10,35%).
Neconformități la sistemul de frânare
au fost depistate la 3,59% dintre
vehicule, iar în 1,73% din cazuri au
fost constatate probleme la sistemul
de direcție. În urma măsurătorilor,
s-a stabilit depășirea nivelului maxim
admis de emisii poluante la 3.612
autovehicule. Inspectorii RAR au
depistat și autovehicule cu probleme
mai grave la sistemele de frânare,
direcție sau la punți, jante, anvelope
și mecanismul de suspensie. Astfel,
în cazul a 3.675 vehicule, s-a
considerat că acestea prezintă
pericol iminent de accident.
Directorul general al RAR, George -
Adrian Dincă, a precizat că aceste
rezultate nu reflectă starea generală
a parcului auto din România,
deoarece echipajele mixte RAR –
Poliție opresc pentru verificare doar
acele vehicule susceptibile de
defecțiuni.

SFATUL SPECIALISTULUI –
EXEMPLE, DIRECT DIN FRANȚA

În Franța, organele care vă pot
controla sunt: police (poliția),
douane (vama), gendarmerie
(jandarmeria), DREAL
(departamentul de control al
camioanelor) și DIRECTTE
(inspecția muncii). De
menționat că, în momentul în
care capul tractor sau remorca
face obiectul unei anchete
(accident, contrabandă,
migranți etc.), statul francez
poate pune sechestru pe
acestea. În această situație,
pentru a le recupera, cărăușul
plătește o garanție, care poate
fi recuperată la sfârșitul
anchetei judiciare, dacă se
dovedește că societatea sau
șoferul nu au nici o implicare.
În caz contrar, societatea
poate fi condamnată la plata
unei amenzi mult mai mari, iar
șoferul poate fi condamnat la
închisoare cu executare, în
funcție de gravitatea actelor
comise. De exemplu, când
recuperați o remorcă de la o
firmă de logistică, este datoria

șoferului să verifice actele
însoțitoare, specificarea că
remorca a fost sigilată, să
inspecteze starea remorcii
(stopuri, prelată, sigiliu,
cauciucuri, extinctoare și data
lor de valabilitate etc.).
Pentru a evita neplăcerile
cauzate de controalele
instituțiilor statului francez,
când sunteți controlați, indicați
persoana de contact din
atestatul de detașare, care
poate asigura traducerea între
șofer și organul de control.
(Pascale RICAILLE)

CUGETARE
„Lectura, iată

învăţătura cea mai
bună.”

Aleksandr Pushkin
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Spune-ți părerea!

Despre abuzuri, 
în Vest
Considerați că autoritățile din Vest comit abuzuri, atunci când sunt
controlate vehicule românești?

1. Da. A devenit evidentă încercarea lor de a descuraja
transportatorii din Estul Europei să realizeze curse intracomunitare,
și nu numai.

2. Nu. Sunt sancționate abaterile, așa cum este normal, de altfel.

C el puțin, aceasta este părerea
unei părți importante dintre
cei care au răspuns la între -

ba rea lunii martie: „Considerați că
înăsprirea condițiilor privind examenul
pentru obținerea Certificatului de ca -
li fi care profesională continuă va ge -
ne ra probleme suplimentare pe piața
deja afectată de criza șoferilor?”. Un
pro cent de 45% dintre respondenți
este de părere că piața va fi afectată,
pen tru că o mare parte dintre șoferii
vechi în domeniu nu mai pot să învețe,
iar, în trecut, examenele nu erau toc -
mai corecte.

38% dintre cei care au răspuns la
întrebarea lunii apreciază, însă, că, în
ciuda faptului că unii șoferi nu își vor
mai putea obține CPC-ul, în cadrul

com paniilor care vor trata cu res pon -
sa bilitate această provocare, alocând
timp pentru pregătire, nu vor exista

pro bleme majore. 17% dintre res pon -
denți afirmă că piața nu va fi afectată
în niciun fel. 

Obținerea atestatului profesional
trebuie tratată cu seriozitate

Puteți răspunde la întrebarea
lunii vizitând www.ziuacargo.ro
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MAȘINĂ ELECTRICĂ
ÎNTR-UN CAMPIONAT
NAȚIONAL DE RALIU 

Kaufland România trimite o mașină
electrică să concureze într-un
campionat național de raliu, pentru
prima dată în istorie, din dorința de a
susține mobilitatea cu zero emisii și
de a promova grija față de mediul
înconjurător. Mașina electrică
susținută de Kaufland România va
concura la Campionatul Național de
Viteză în Coastă Dunlop 2018,
organizat sub egida Federației
Române de Automobilism Sportiv
(FRAS). Calendarul competițional
demarează cu prima etapă, ce se
va desfășura, pe 21 și 22 aprilie, la
Râșnov, și se încheie pe 14
octombrie 2018. Modelul VW Golf
GTI va fi condus de către pilotul
Sorin Ghișoi – campion național
multiplu de raliu. Pentru a se
încadra în normele tehnice impuse
de competiția patronată de către
FRAS, autovehiculul va trece
printr-un proces de transformare.
Omologarea acestuia va fi obținută

până la finalul lunii mai, pentru a
putea concura în etapa ce se va
disputa în zilele de 9-10 iunie 2018,
la Poiana Brașov.

MKR ȘI RENAULT
TRUCKS MERG ÎN
MAROC

După o cursă Dakar dificilă, la
începutul acestui an, echipele MKR
înfruntă nisipurile competiției
Morocco Desert Challenge, în
perioada 14-22 aprilie. Se vor alinia
la linia de start trei camioane
Renault Trucks: un K520 și un
Sherpa, ale echipei Mammoet
Rallysport, precum și un al doilea
K520, cu echipa Riwald. În numai
zece ani de existență, Morocco
Desert Challenge și-a câștigat o
reputație solidă și statutul de al
doilea cel mai important raliu din
lume, după Dakar. Anul acesta,
camioanele vor fi sever încercate, în
cadrul unei călătorii care pornește
de la plaja Agadir, de-a lungul
Oceanului Atlantic și are ca punct de

finish orașul Saidia, totalizând nu
mai puțin de 2.500 km. 

DACIA A PRODUS 85.365
VEHICULE ÎN 3 LUNI

Dacia a produs, în primele trei luni
ale anului, la uzina de la Mioveni,
85.365 vehicule, potrivit Asociației
Constructorilor de Automobile din
România (ACAROM).
Pe modele, producția se prezintă
astfel:
- Dacia Duster = 53.902 unități;
- Dacia Sandero = 14.341 unități;
- Dacia Logan = 9.304 unități;
- Dacia Logan MCV = 7.818 unități.
La cele de mai sus, se adaugă
caroserii vopsite, cu destinația
Algeria, în volum de 12.172 unități.

MHS SPONSORIZEAZĂ
ECHIPA TIMIȘOARA
SARACENS

MHS Truck & Bus Group este noul
sponsor al echipei de rugby,
campioană națională, Timișoara
Saracens. Istoria MHS Truck & Bus
Group a început în urmă cu 11 ani,
compania fiind distribuitorul mărcii
MAN în România. Brandul MAN
ocupă, astăzi, unul dintre primele
locuri în clasamentul celor mai
vândute mărci de camioane din
România, performanță obținută cu
multă muncă și efort susținut. În
mod similar, Timișoara Saracens,
astăzi cvadruplă campioană a
României la rugby, în a cărei
panoplie se regăsesc trofeele
Campionatului Național de rugby
profesionist Superliga cucerite în
2012, 2013, 2015 și 2017, cele
patru Cupe ale României (din anii
2011, 2014, 2015, 2016) și Cupa
Regelui din ediția aniversară 2015, a
pornit la drum în urmă cu opt ani,
crezând cu pasiune în forța și
abilitățile echipei multinaționale,
formate în capitala Banatului, de a
atinge vârful performanței.

PRIMUL AUTOCAMION VOLVO TRUCKS
COMPLET ELECTRIC

Volvo Trucks introduce,
acum, primul autocamion
integral electric pentru
utilizare comercială – modelul
Volvo FL Electric pentru
distribuție urbană sau pentru
alte aplicații de transport,
precum colectarea deșeurilor.
Vânzările și producția în serie
pentru noul model vor începe
anul viitor, în Europa. O dată
cu lansarea acestui produs,
Volvo Trucks devine lider în
domeniul soluțiilor pentru
transportul electrificat de

mărfuri în orașe.
Lanțul cinematic al acestui
vehicul include un motor
electric de 185 kW, cu putere
maximă / putere continuă de
130 kW, transmisie cu două
viteze, ax cardanic, punte
spate. Cuplul maxim al
motorului electric este de 425
Nm, iar cuplul maxim pe
puntea spate – de 16 Nm.
Vă vom prezenta acest model
pe larg într-una dintre edițiile
viitoare ale revistei Ziua
Cargo.
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O rdonanța de Urgență nr. 25,
din 29 martie, privind modifi -
ca rea și completarea unor

acte nor ma tive, precum și pentru apro -
ba rea unor măsuri fiscal – bugetare, a
fost pu blicată în Monitorul Oficial, în
data de 30 martie. Directorul gene ral
ARR, Aurelia Surulescu, ne-a ex pli cat
că, potrivit noului act normativ, se resti -
tuie operatorilor economici licen țiați în
Uniu nea Europeană 183,62 lei / 1.000
litri, respectiv cu 217,31 lei / tonă, pen -
tru motorina ali men tată și utilizată drept
carburant pen tru motor în mai mul te
scopuri. Este vorba despre trans port
rutier de măr furi în cont pro priu sau
pentru alte per soane, cu auto vehicule
ori ansam bluri destinate ex clu siv
transportului rutier de mărfuri și cu o
greutate brută ma ximă autorizată de
cel puțin 7,5 tone, precum și despre
transport de per soane, regulat sau
ocazional. Ex cep ție face transportul
pu blic local de per soane, cu un auto -
ve hicul din cate goria M2 ori M3.

Următorul pas constă în adoptarea
unei Hotărâri de Guvern privind proce -
du ra și termenele de restituire. „La ni -
velul Autorității Rutiere Române, s-a
procedat la simplificarea condițiilor
proce durii prevăzute de noua Hotărâ -
re de Guvern. Urmărim, în primul rând,
eliminarea Registrului vehicule lor și
al operatorilor economici eligibili pentru

restituirea de accize, având în vedere
faptul că ARR va fi desemnată, în
continuare, Administrator al sche mei
de ajutor de Stat, dar și faptul că
autoritatea gestionează Registrul na -
țional al operatorilor de transport rutier
și Registrul național al întreprinderilor
de transport de rutier. De asemenea,
susținem introducerea declarației pe
proprie răspundere privind alimentările
efectuate și cantitățile de combustibil
consumate. Preconizăm, în acest con -
text, că numărul documentelor și ter -
menul de analiză a dosarelor va fi re -
dus considerabil”, a precizat directorul
ge neral ARR.

Parcursul actului
normativ
Reamintim că, având în vedere

ma jo rarea accizei la combustibil înce -
pând cu data de 15 septembrie 2017,
reprezentanții transportatorilor rutieri
au solicitat continuarea restituirii unei
părți din acciza la motorină. Astfel, pe
24 octombrie 2017, a fost organizată,
la sediul Ministerului Finanțelor Pu -
blice, o întâlnire cu reprezentanții
UNTRR, Consiliului Concurenței, Mi -
nis terului Transporturilor și ai direcțiilor
de specialitate implicate în implemen -
ta rea schemei de ajutor de Stat, luân -
du-se decizia de a prezenta Guver -

nului României un Memorandum
pentru continuarea schemei. Memo -
ran dumul a fost aprobat de Guvern în
28 decembrie, pentru ca, în 29 martie
2018, să fie inclus pe ordinea de zi
Proiectul de Ordonanță de Urgență
pri vind modificarea și completarea
unor acte normative, precum și pentru
apro barea unor măsuri fiscal-buge ta -
re. Actul normativ a fost publicat în
Mo nitorul Oficial, așa cum precizam
mai sus, la sfârșitul lunii martie a aces -
tui an.

Schema instituită în
2014 a fost valabilă
până la sfârșitul lui
2017
Până la 31 decembrie 2017, a fost

va labilă schema de ajutor de Stat in -
stituită în 2014, prin HG 537/2014,
pen tru a diminua impactul asupra
trans portatorilor a majorării accizei la
com bustibil. În acea etapă, nivelul
stan dard al accizei prevăzute pentru
mo torină era diminuat cu 189,52 lei /
1.000 litri, respectiv cu 224,30 lei /
tonă. Potrivit ARR, restituirea de ac -
cize s-a efectuat pentru motorina achi -
ziționată până la data de 31 decembrie
2016.

Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro

Peste 30 milioane lei au fost recuperate de 373 de companii de
transport, în 2017, ca restituire de accize din carburant. Suma a
vizat, în special, cărăuși cu flote importante, pentru care miza a
fost suficient de mare să justifice realizarea dosarului extrem de
stufos. Adoptarea, de către Guvern, a Ordonanței care stabilește
sumele care se restituie din acciză creează, însă, premisele
pentru promovarea unei Hotărâri de Guvern care va simplifica
modalitatea de restituire.

Rambursarea
accizei se simplifică

.................................................................................................................................................... aprilie 201710

Activitatea privind restituirea de accize,
conform HG 537/2014

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total
Buget inițial maxim estimat 40 626.5 643.2 661.7 680.7 369.5 3.021.6

(mil. lei) prin H.G. 
nr. 537/2014

Buget maxim estimat (mil. lei) 40 626.5 643.2 661.7 - - 1.971.4
prin H.G. nr. 906/2016 pentru 
completarea și modificarea 
H.G. nr. 537/2014

Buget alocat (mil. lei) 40 15.58 70 40 - - 165.58
Buget consumat (mil. lei) 0.18 15.53 24.2 30.47 - - 70.38
Număr maxim beneficiari 20.114 20.114 20.114 20.114 20.114 20.114 20.114

estimați
Număr beneficiari reali 7 235 267 373 - - 882

Aurelia
Surulescu
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Ziua Cargo: După întreg
scandalul, care a durat ani
buni, pe tema prețului
polițelor RCA, cu proteste
în stradă din partea
patronatelor din
transporturi, legislația a
fost corectată. În ce
situație ne aflăm acum?
Ovidiu Wlassopol: Din per -

spec ti va prețului RCA, piața a început
să se echilibreze. Astăzi, putem vorbi
despre un preț al RCA care să asigure
echi li brul dintre cerere și ofertă, în
con dițiile în care acest produs este
unul sensibil, având caracter obliga -
to riu. Cu toate acestea, trebuie să
remar căm cealaltă componentă a pro -
du sului RCA, respectiv cea privind
despă gubirea, care rămâne una ce
nu funcționează nici pe departe în
para metrii așteptați de către consu -
ma tori. Să nu uităm, asigurarea RCA
vi zează protejarea terțului în cazul
unui accident și nu este o taxă, așa
cum este percepută de către majo ri -
ta tea șoferilor. Din cauza acestei per -
cep ții eronate, cei mai mulți dintre
șoferi sunt interesați doar de costul
pro dusului. Avem mult de muncă, în
ceea ce privește identificarea unor so -
lu ții care să protejeze, în primul rând,
con sumatorul și care să nu creeze
dez echilibre în piață. În concluzie, pre -
țul RCA a fost stabilizat, urmează să
ne concentrăm, în perioada concen -
trăm, în protejării păgubitului RCA.

Care a fost reacția pieței
cu privire la decontarea
directă? 
Este dificil să tragem o concluzie,

în condițiile în care decontarea directă
are doar vreo 6 luni de la aplicarea
efec tivă. Cu toate acestea, observăm
că au fost vândute peste 100.000 de
astfel de polițe RCA, cu clauză supli -

men tara de decontare directă. Este
un semnal bun venit din partea consu -
ma torilor. Rămâne să vedem, peste
vreo șase luni, care a fost experiența
multora dintre aceștia cu privire la mo -
dul în care au fost despăgubiți de către
asigurătorul ales, atunci când au avut
o daună. Abia atunci vom putea avea
un tablou complet și vom putea emite
o concluzie fundamentată.

Cum au evoluat plângerile
cu privire la asigurările
care vizează sectorul auto?
Plângerile au scăzut ca număr, fapt

cauzat, în special, de intrarea în fali -
ment a firmelor Astra și Carpatica. Pro -
centul de reclamații rămâne apro xi -
mativ constant pe clasele RCA, Carte
Verde și CASCO, respectiv, peste 85%
dintre reclamațiile din do me niul asi gu -
rărilor vizează doar aces te clase.
Aceasta ne arată faptul că pe aceste
cla se de asigurare nu au fost înre gis -
tra te evoluții pozitive impor tan te pentru
consumator, în ultimul an.

Ne puteți oferi da câteva
date sau exemple privind
soluționarea plângeri?
Da. Ponderea petițiilor finalizate

în favoarea petenților în total petiții
solu ționate a fost de 66,74% (respectiv
4.180), dintre acestea, 33% fiind fina -
li zate prin plată, solicitările având legi -
timitate și cadru legal de soluționare.

Un număr de 2.083 petiții (33,26%)
au fost constatate ca neîntemeiat for -

m u late sau asupra cărora ASF nu are
capacitatea de intervenție în aplicarea
le gislației actuale, având ca principale
cauze: clauze de excludere din asigu -
ra re, riscuri neacoperite prin asigură -
ri le în speță, pretenții care excedează
cadrul legal / contractual, repere ne -
con statate în procesele verbale de
con statare a avariilor, reparații efec -
tua te în unități neautorizate RAR, ava -
rii preexistente sau culpă comună. Tot
între aceste cauze s-au aflat conclu -
zi ile investigațiilor proprii ale asigurăto -
rilor și / sau ale expertizelor tehnice
efectuate, care nu au confirmat dina -
mica accidentelor declarată de părți.
În acest domeniu, ASF nu poate inter -
veni în interpretare, fiind apanajul cla -
rificării doar la nivelul instanțelor de
judecată sau al Entității de Soluționare
Alternativă a Litigiilor în domeniul fi -
nanciar nebancar (SAL-Fin), care
func ționează cu scopul de a soluționa
dis putele / litigiile care pot apărea între
con sumatorii persoane fizice și enti -
tățile supravegheate de către ASF.

Recent, ați încheiat un
protocol de colaborare cu
Registrul Auto Român. La
ce se referă?
Am semnat un protocol cu RAR în

toamna anului trecut și, la începutul
acestui an, ne-am planificat să

Semnale pozitive 
de la ASF
Lucrurile încep să se schimbe în bine pe piața produselor
financiare nebancare, iar, în maximum un an, consumatorii vor
simți, concret, rezultatele muncii noastre de astăzi. Acesta este
mesajul pe care l-a transmis Ovidiu Wlassopol,
Prim-Vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară
(ASF), cu ocazia interviului acordat revistei Ziua Cargo.

Prețul RCA a fost stabilizat,
urmează să ne concentrăm,
în perioada următoare, asupra
protejării păgubitului RCA.

Au fost vândute peste 100.000 de
polițe RCA cu clauză suplimentară
de decontare directă.

Ovidiu
Wlassopol
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implemen tam 3 proiecte cu impact asu -
pra celor 7,65 milioane de proprietari de
au to vehicule din Romania. Primul pro -
iect presupune efectuarea inspecțiilor
tehnice de siguranță pentru vehiculele
cu avarii ale sistemelor de siguranță ru -
tieră. Acest proiect prevede ca unui
auto vehicul grav accidentat, ale cărui
sis teme de siguranța rutieră sunt ava -
riate, să i se suspende inspecția teh -
nică periodică în momentul consta tă rii
daunei, urmând ca, după efec tua rea
re pa rației, acestuia să i se efec tueze o
verificare a conformității stării tehnice.

Al doilea proiect, cel mai dificil și
cel care a creat cele mai vii reacții din
partea fiecărui jucător din piață, este
constituirea corpului constatatorilor de
daună independenți. În cazul unei da -
u ne, păgubitul RCA va putea să își
alea gă singur constatatorul de daună
in dependent din cadrul acelui registru.

Al treilea proiect, poate cel mai
ușor de înțeles și care poate rezolva
o grămadă de probleme ale cumpă -
ră torilor de mașini la mâna a doua din
România, este aflarea cazierului mași -
nii printr-un simplu SMS. ASF și RAR
sunt depozitarii unor informații care
pot fi utile cumpărătorilor, atunci când
vor sa achiziționeze o mașină la mâna
a doua. Informațiile deținute de către
cele două instituții pot fi unificate și
puse la dispoziția cumpărătorilor.

Ați lansat câteva programe
ASF dedicate educației
financiare – pentru părinți,
profesori, elevi, studenți.
Vorbiți-ne despre acest
proiect.
Așa este. Anul acesta am orga ni -

zat și desfășurat o serie de activități
dedicate educației financiare, dintre
care amintesc: „Clopoțelul sună la
BVB!”, „Autobuzul consumatorului”,
lan sarea „Centrului de educație finan -
ciară” din cadrul ASE, seminar mal -
praxis, activitate în parc „Ne jucăm și
învățăm”, workshop media de educa -
ție financiară etc.

Doresc să menționez totodată faptul
că ASF va fi implicat în trei pro iecte de
educație financiară impor tan te. Primul
vizează revizuirea progra mei școlare,
atât din gimnaziu, cât și din liceu, prin
introducerea de ele men te de educație
financiară. Potrivit celui de-al doilea

proiect, MEN, împreună cu ASF, vor
con stitui un grup de lucru pentru revi -
zu irea manualului de Eco no mie, dis ci -
plină studiată în clasa a XI-a, astfel încât
elevii să poată învăța dintr-un manual
revizuit, actualizat și ușor de înțeles
pen tru liceeni. Un al trei lea proiect vizea -
ză programul „Școa la altfel”, în cadrul
că ruia va fi dedicată o zi educației finan -
cia re, prin susținerea unor cursuri intro -
duc tive pe acest subiect sau organi -
zarea unor vizite ale elevilor la instituții
financiare din România.

De la ce vârstă poate
începe educația
financiară? 
Consider că educația financiară

poate și trebuie să înceapă de la o
vâr stă fragedă, astfel încât elevii din
gimnaziu să aibă contact cu primele
noțiuni din domeniul financiar. La fel
cum, în școli, tinerii sunt educați în
ve derea dezvoltării însușirilor inte lec -
tuale, morale sau fizice, școala va
trebui să pregătească viitorii adulți și
din perspectiva educației financiare.

Aveți o gală anuală de
premiere, Edu Fin. Care
sunt ecourile?
ASF a organizat o gală reușită și

afirm acest lucru din perspectiva reacți -
i lor primite din partea participanților la
acest eveniment. Eugen Teodoro vici,
mi nistrul Finanțelor, prezent la gală,
ne-a transmis, alături de me sa je le sale,
me sajele de susținere și din par tea
pri mu lui ministru, apreciind im plicarea
ASF în cadrul programelor de educație
finan ciară, subliniind, toto da tă, și
susținerea pro iectelor pe care ASF le
are atât pla ni ficate, cât și în des -
fășurare, pe aceas ta temă. În ca drul
galei, am avut șansa să cunoaș tem
mulți copii, elevi, dar și ca dre didactice

care s-au implicat în pro  iec tele noastre
și cărora le suntem re cu nos cători și le
mulțumim. 

Tinerii care au participat atât în ca -
drul evenimentelor organizate de către
noi, cât și cei care au fost pre miați în
ca drul galei, ne-au readus opti mismul
și entuziasmul de a dez volta aceste
tipuri de evenimente. Pot spune că am
învățat două lucruri im portante de la
aceștia: generațiile care urmează sunt
sem nificativ mai anco ra te în realitate
de cât era generația mea, la acea vre -
me, și am înțeles, toto dată, faptul că
noile generații tre buie tratate cu mult
res pect, acestea fiind mai ambițioase
și mai puțin dispuse la compromisuri,
în compa ra ție cu alte generații. Le mul -
țu mesc pen tru lecțiile învățate și, mai
ales, pen tru că mi-au insuflat energia
lor curată și pozitivă.

Ce planuri aveți, pe termen
mediu și lung?
Intenționez, în primul rând, să fina -

li zez proiectele începute. Adevărul este
că, în acest domeniu, este loc pentru
multe îmbunătățiri și, din feri cire, am
multe alte proiecte pe care mi le-am
pla nificat și pentru următorii cel puțin
doi ani. Parlamentul m-a de semnat, în
cadrul Consiliului ASF, cu misiunea prin -
ci pală de a proteja consu matorii și tre -
bu ie să recunoaș tem faptul că aceștia
nu sunt nici pe departe mulțumiți, nici
de piață, și nici de supraveghetor. Am
în crederea că, la sfârșitul acestui an,
când unele dintre proiectele începute
vor fi imple men tate și consumatorii vor
pu tea simți concret rezultatele acestor
pro iec te, vor privi, poate, pentru prima
dată, cu simpatie, către această insti -
tu ție și către piață.

Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro
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Ce vizează plângerile?
a. Depășirea termenului legal de plată a despăgubirilor aferente dosarelor de
daună deschise în baza contractelor RCA;
b. neinformarea persoanei păgubite cu privire la încadrarea daunei în
categoria daunelor majore și asupra modului de calcul al valorii maxime de
despăgubire;
c. depășirea termenului legal de 5 zile lucrătoare de la data notificării pentru
efectuarea constatărilor, respectiv 3 zile lucrătoare de la solicitare, în cazul
reconstatărilor;
d. neînregistrarea tuturor documentelor aferente dosarelor de daună;
e. depășirea termenului de 3 luni de la avizarea daunei de către asigurători în
ceea ce privește transmiterea ofertei de despăgubire, respectiv a notificării
privind respingerea totală sau parțială a pretențiilor formulate;
f. stabilirea valorii de piață de către asigurători, în cazul daunelor totale, fără a
se ține seama de toate dotările vehiculelor în cauză;
g. întocmirea ofertelor de despăgubire de către asigurători, fără a se face
dovada respectării prevederilor legale; 
h. diminuarea cuantumului despăgubirilor, în cazul în care se solicită plata
înainte de efectuarea reparațiilor, prin necuprinderea în calculația estimativă
de reparație a tuturor soluțiilor tehnice stabilite prin procesul verbal de
constatare;
i. neplata penalităților de întârziere o dată cu plata despăgubirii.

Ne dorim implementarea unei
aplicații care să permită
cumpărătorului, printr-un simplu
sms, transmis către Registrul Auto
Roman, informații relevante
despre autovehicul:
- istoricul de kilometri;
- eventuale deficiente;
- informații generale despre
daunele înregistrate etc.
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A stfel, promovăm în activitățile
des fășurate integritatea, o -
nes titatea și profesionalismul,

ca standard atât pentru personalul
propriu, cât și pentru cel al MAI, care
să transpună în practica motto-ul
nostru: „Integritate pentru credibilitate”.

Totodată, normalitatea este un
concept relativ, perceput și interpretat
de către fiecare individ în parte, statuat
de către legiuitor. Însă, CARACTERUL
poate determina succesul, prin trăsă -
tu ri înrădăcinate în viața omului, gene -
rând reacții și acțiuni specifice diferi -
te lor circumstanțe. 

Succesul depinde de latura pe
care fiecare dintre noi o dezvoltă; de
aceea, CARACTERIAL vorbind, suc -
ce sul trebuie să accentueze aspectele
pozitive, adică să insistăm pentru ri -
di carea standardelor proprii, fiind pro -
activi, și să nu uităm să lăudăm, cău -
tând aspectele pozitive în oameni.

Dar succesul poate fi înțeles
în diferite moduri.

Astfel, la data de 12.03.2018, DGA,
prin Serviciul Județean Anti co rup ție
(SJA) Iași, sub coordonarea pro cu -
rorului de caz din cadrul Parche tu lui de
pe lângă Tribunalul Iași, a or ga nizat și
realizat acțiunea de prindere în fla grant
a unui maistru de la un liceu din județul
Iași. Acesta a primit de la o per soa nă
suma de 250 euro, pentru a inter veni
pe lângă un funcționar din ca drul
Registrului Auto Român (RAR) –
Reprezentanța Iași, în scopul ob ținerii,
în mod preferențial și în afara pro gra -
mă rii oficiale, a omologării unui au to ve -
hicul achiziționat din străinătate și care
urma a fi înmatriculat în Ro mâ nia. 

După realizarea acțiunii de prin -
de re în flagrant, lucrătorii DGA – SJA

Iași au pus în executare mandatele
de efectuare a percheziției domiciliare
și asupra autoturismului suspectului. 

Cu ocazia percheziției domiciliare,
au fost identificate și ridicate pentru
con tinuarea cercetărilor mai multe do -
cumente, înscrisuri și alte bunuri, pre -
cum și sume de bani în diferite banc -
no te, respectiv 37.405 lei, 4.210 euro
și 385 lire sterline.

În cauză, s-a beneficiat de suportul
tehnic și operativ din partea Direcției
Ope rațiuni Speciale – Brigada Ope ra -
țiuni Speciale Iași. 

Trafic de influență
pentru omologare 
Urmărirea penală în cauză vizează

săvârșirea mai multor infracțiuni de
trafic de influență, constând în pre tin -
de rea și primirea de sume de bani de
la diferite persoane, pentru traficarea
influenței pe lângă funcționari din cadrul
RAR Iași, în scopul obținerii, în mod
preferențial și în afara pro gra mă rilor
oficiale, a omologărilor auto ve hiculelor
achiziționate din străinătate și care
urmează a fi înmatriculate în România.

În urma activităților desfășurate,
pro  curorul de caz a pus în mișcare
ac țiunea penală, luând față de inculpat
măsura reținerii pentru 24 de ore, iar
in stanța competentă a dispus măsura
arestului la domiciliu.

Precizăm că infracțiunea de trafic
de influență este stipulată de către le -
giuitor, prin art. 291 din Codul Penal,
ast fel: „pretinderea, primirea ori accep -
ta rea promisiunii de bani sau alte fo -
loa se, direct sau indirect, pentru sine
sau pentru altul, săvârșită de către o
per soană care are influență sau lasă
să se creadă că are influență asupra
unui funcționar public și care promite

că îl va determina pe acesta să înde -
pli nească, să nu îndeplinească, să ur -
gen teze ori să întârzie îndeplinirea
unui act ce intră în îndatoririle sale de
ser viciu sau să îndeplinească un act
contrar acestor îndatoriri”, sancțiunea
fiind închisoare de la 2 la 7 ani.

Pentru a evita astfel de com por -
ta mente non-etice, care țin de partea
mai puțin vizibilă, întunecată, a inte -
gri tății, DGA recomandă tuturor cetă -
țe nilor, inclusiv transportatorilor și celor
care lucrează în domeniul logistic, să
ma nifeste vigilență și să ia atitudine
în fața unor astfel de cazuri, sem na -
lân du-le de îndată la Call Center anti -
co rupție, linie telefonică gratuită
0800.806.806.  

Comisar-șef de poliție
Octavian Alexandru DUPOI

Direcția Generală Anticorupție

Direcția Generală Anticorupție (DGA) este structura Ministerului
Afacerilor Interne specializată în prevenirea și combaterea
corupției în rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne,
fiind organizată la nivel central și teritorial.

Partea întunecată
a integrității

.................................................................................................................................................... aprilie 2017
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C inci români au primit sentințe
de 14-15 luni de închisoare,
pentru posesia de telefoane

furate dintr-un camion în mișcare, în
Țările de Jos, dar au fost achitați de
furtul a 960 de telefoane, din cauza
lip sei de dovezi care să susțină plân -
ge rile împotriva acestora, conform ra -
poar telor presei olandeze.

Tribunalul districtului Overijssel
(Olanda) a stabilit că, pe 24 iulie 2017,
au fost furate telefoane dintr-un ca -
mi on care circula pe autostrada A73.
Cinci zile mai târziu, cei cinci suspecți
au fost arestați la un parc de vacanță
din Otterlo, în provincia Gelderland,
aflându-se în posesie de marfă în
valoare de aproximativ 550.000 euro.

Incidentul din vara trecută este
considerat ca un exemplu clasic de
furt dintr-un vehicul în mișcare, în care
mașini au înconjurat camionul ce cir -
cula pe A73, în timpul nopții, înce ti -
nind u-l și permițând unuia dintre hoți
să se urce pe capota mașinii aflate
chiar în spatele camionului și să spar -
gă încuietorile ușii din spate a camio -
nului, căpătând acces la încărcătura
din interior. Alte vehicule, deplasân -
du-se cu viteză redusă, au fost rapor -
ta te a fi fost folosite pentru a crea dis -
tan ță între camionul vizat și traficul
normal.

Curtea a decis că, deși cei cinci
erau în posesia încărcăturii furate, pre -
cum și de instrumente pentru a forța
încuietorile camionului, acestea nu
dovedeau dincolo de orice îndoială
cum că ei ar fi comis furtul. Deși un
telefon folosit de către unul dintre sus -
pecți a fost găsit în apropierea locului
faptei, dovezile au arătat că acesta a
fost utilizat și de către alți indivizi,
ridicând dubii suplimentare în privința
celor care s-ar fi aflat în acea locație,
la momentul incidentului.

Pentru posesia de bunuri furate,
4 dintre indivizi au primit sentințe de
15 luni de închisoare. Al cincilea in -
divid a primit o sentință mai mică, de
14 luni, deoarece presa a publicat o
poză a acestuia. Spre deosebire de
cei 4 bărbați el putea fi recunoscut, ca
urmare a articolului publicat de presă,

tribunalul luând decizia că aceasta
este o violare a intimității și că deza -
van tajează persoana în cauză.

Arestări în Polonia
Poliția poloneză a făcut o serie de

arestări, după ce produse pentru băr -
bie rit au fost furate dintr-un camion aflat
într-o parcare din apropiere de Var -
șovia. Infractorii au fost capturați pe
autostrada A2, în scurt timp după co -
miterea delictului. În urma perche zi țio -
nă rilor subsecvente ale reșe din țelor
aces tora, au fost recuperate mai multe
bu nuri furate, precum: pantofi, tele foa -
ne, aparate electrice și elec tro casnice.

Creștere a atacurilor
cu gaz
Transportatorii, precum și șoferii

de camion din Marea Britanie au ob -
ser vat o creștere a numărului ata cu -
rilor cu gaz ale hoților de marfă, ce vi -

zează camioanele în timpul repausului
pe timpul nopții, relatează un ziar na -
țio nal. Victime ale unor astfel de ata -
curi au fost raportate în South York -
shire și Midlands.

Raportul precizează că hoții aș -
teaptă ca șoferul să adoarmă, înainte
de a pulveriza produse gazoase, dis -
po nibile la scară largă, în cabina șo -
ferului, prin gurile de ventilație sau
prin geamurile întredeschise. Aceste
pro duse pot acționa precum un anes -
tezic, făcând șoferul să doarmă și mai
profund și aducându-l în incapacitatea
de a reac țio na pentru câteva ore.

Potrivit Vigilant, în cel mai recent
in cident, atacatorii au fugit dintr-un ca -
mion parcat pe o proprietate indus -
trială din Walsall, West Midlands, cu
re gulatoare de gaze în valoare de
70.000 de lire sterline.

Traducerea și adaptarea:
Alexandra VINTILESCU

alexandra.vintilescu@ziuacargo.ro

Ediția din martie a buletinului informativ al TAPA EMEA, Vigilant,
aduce în atenția publicului furturi care par desprinse din filmele
americane de acțiune. Bandă de români achitată de acuzația de
furt de marfă dintr-un camion în mișcare, dar condamnată pentru
posesie de telefoane furate.

Pericol pe drumurile
din străinătate! 
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M -a însoțit în toate încercările
mele, unele reușite, altele
mai anevoioase, în aceeași

branșă în care activez de 36 de ani și
de care văd că nu mă pot desparți nici
dincolo de vârsta pensionării. În afară
de priceperea lui profesională, despre
care voi vorbi în rândurile ur mă toare,
el a fost și a rămas un exem plu de
loialitate față de angajator, un prie ten
pe care nu l-am mai întâlnit până acum.

Nimic din începutul CV-ului său nu
pare a fi interesant: s-a născut la Bucu -
rești pe 30 ianuarie 1976, a făcut, întâi,
o școală ca toți băieții din cartier, apoi
s-a înscris la Liceul Industrial Auto nr.
8, o școală din care au ieșit o mulțime
de mecanici talentați. I-au plăcut, încă
de mic copil, motoarele și, la nici 14
ani, a făcut prima reparație ca pitală la
o Dacie 1100, a vecinului. După termi -
na rea liceului, cu diploma de mecanic
auto și permisul pentru cele ușoare și
cele grele deopotrivă în mână, s-a an -
ga jat, întâi, ca șofer la o autobază. Cele -
brul, dar veșnicul bol nav ROMAN Diesel
i-a fost și das căl, dar și primul pacient
încăput pe mâna doctorului de motoare.
A des co perit că mecanica este mult mai
cap tivantă decât mânuitul volanului și,
în plus, îl lăsa să doarmă seara acasă.

La Romtrailer...
și în Kazakhstan...
Un prieten i-a povestit o dată că un

nou înființat service pentru semi re morci,
chipurile aparținând unui neamț, căuta
mecanici. Și-a învins de cep ția că semi -
re morcile nu au nici mo tor, și nici cutie
de viteze și s-a angajat la Romtrailer,
com panie pe care o dețineam. Nici el
nu cred că bănuia că va rămâne acolo
până la desfiin ța rea firmei și, mai târziu,
și a succe soa rei acesteia, având același
pro prie tar, în 2011. Devenisem angajat
al firmei Krone, care mă trimisese în
pio nierat, să vând semiremorci în
Kazakh stan. Este inutil să mai men -
ționez că a venit și acolo la mine, pen -
tru a mă ajuta să montez, la -20°, pri -
me le 3 se mi remorci venite, în pachet,
din Ger ma nia. Și avea să mai vină de
câteva ori, atunci când, departe de
atelierul do tat din București, departe de
acele mul te mâini pricepute de aco lo și
– poa te cel mai greu – departe și de o
limbă co mună de comunicare, îmi lipsea

nu nu mai un mecanic pri ce put, dar și
un prieten de suflet.

Cursa de a avea în echipă unul din -
tre cei mai buni mecanici din bran șă a
câștigat-o Schwarzmüller. Legă tura cu
„șefu’” nu a încetat, însă, nici o clipă.
În afară de el, doar un alt fost an gajat
de-al meu, din cei peste 140 din vre -
murile trecute, mă întreba, din când în
când, cum îmi mai merge. Este, astăzi,
un transportator recu nos cut în branșă,
spe cializat în trans por turi frigorifice, pa -
tronul firmei Denis Spedition, Florin
Tudo se. Și de el mă leagă aceeași
priete nie care te face sa te simți bogat,
in di fe rent de gro si mea portofelului. 

... la Krone... 
Vorbeam foarte des la telefon și, o

dată cu preluarea unui post de direc tor
la nou înființata fabrică de semire morci
Krone din Turcia, a venit, desigur, să mă
viziteze. I-am arătat fabrica, i-am po  ves -
tit tot ce știam despre Krone și l-am sunat
pe directorul răspunzător pen tru after
sales de acolo: „salut Ralf, nu ai cumva
nevoie de un mecanic foarte bun?”. 

„Cât e de bun?” a răsunat vocea
cir cumspecta a lui Ralf Faust.

„Îți trimit un raport peste câteva
zile!” Apoi, am plecat cu el la Istanbul,
să înlocuim câteva segmente de po -
de le maltratate, la niște semiremorci
fri gorifice. O săptămână mai târziu, în
anul 2013, era angajat ca mecanic la
CTE și imediat închiriat cu normă în -
trea gă la Krone Germania.

Nu le-a trebuit mult timp nemților să
descopere talentul și aptitudinile lui. A
venit cu nenumărate propuneri, atât pen -
tru metode noi și mai eficace de re pa -
rație, dar și idei aplicabile încă din pro -
duc ția de fabrică propriu-zisă, pen tru a
eli mina eventuale defecte de serie. De
atunci și până în ziua de azi, călă to rește
prin lume în numele firmei Krone, face
școlarizări la centrele de ser vice mai noi,
montaje la clienți, care pri mesc semire -
mor cile în pachete a câte 3, repară, pe
ici, pe colo, unde ser vice-ul local nu se
descurcă și ur mea ză, din când în când,
și cursuri de specia lizare la Krone, când
apar noi pro duse sau accesorii. Iar, în
primul lui con ce diu de odihnă, a venit,
din nou, să mă ajute la un montaj, în
Fran ța, unde subsemnatul a fost pentru
un an director al filialei Krone.

... în toată Europa...
și nu numai...
Am stat de vorbă cu el, cu harta

Eu ro pei în mână. Îmi este mult mai sim -
plu să enumăr țările în care nu a fost
trimis: am găsit doar Grecia, El veția,
Serbia și Moldova, dar mai e timp și
pen tru ele. În plus, a organizat o școla -
ri zare în Israel și a montat se miremorci
în America de Sud, în Chile. Iar, în cel
mai îndepărtat punct al Ru siei, a văzut
un indicator pe șosea pe care scria:
Mos cova, 3.000 km...

L-am întrebat dacă a găsit vreodată
timp să viziteze și orașele în care a fost,
sau a văzut doar hotelul și atelierul de
ser vice. „Câte-o dată da, dar, de foarte
mul te ori, nu!”, mi-a răspuns. L-a impre -
sio nat Moscova cu imensitatea ei, dar
l-a fermecat St. Peter sburg, unul din cele
mai fru moa se orașe din lume. Aco lo s-ar
mai duce, cu drag, și cu familia, într-o
scur tă vacanță, dacă s-ar putea. Își adu -
ce aminte și de o întâmplare, care, acum,
i se pare hazlie: a reparat, o dată, o se -
mi re morcă afară, în curte, în timp ce
ploua cu găleata. Când a tras aco pe -
rișul rabatabil înapoi, o întrea gă cas cadă
de apa s-a revărsat peste el. Ghi nion!
Valiza cu hainele de schimb era lăsată
la aeroport, gata pentru zbo rul următor...

Am fost curios să știu care este per -
so nalitatea cea mai impresionantă pe
care a întâlnit-o. Mi-a răspuns fără ezi -
tare: Ralf Faust! Apoi mi-a spus și care
este persoana pe care o respectă cel
mai mult, de ani de zile. Am roșit puțin.

Mulțumesc, Iulian Gloabă!

Dan SCHNICK
dan.schnick@ziuacargo.ro

Când am început să scriu acest articol, mi-am dat seama că va fi
extrem de greu să concentrez în câteva rânduri povestea unui om,
unui coleg și prieten, despre care aș putea scrie o carte întreagă.
Ne cunoaștem și muncim împreună de peste 20 de ani. 

Dan
Schnick

De la Bolintin,
în lumea mare

„Un prieten adevărat este cel
care simte că în această
clipă ai nevoie de el”

(Oscar Wilde)
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Ziua Cargo: Anul acesta,
Volvo Trucks sărbătorește
20 de ani de prezență
directă pe piața
românească. În ce mod
doriți să marcați această
aniversare?
Peter Ericsson: Ceea ce ne

dorim este să sărbătorim această ani -
ver sare de 20 de ani în România îm -
pre ună cu clienții noștri, alături de care
ne-am dezvoltat de-a lungul acestor
două decade. Am decis să ne con -
cen trăm asupra produselor și ofertelor
pe care le avem, dezvoltând, special
pentru România, o serie aniversară
de patru camioane diferite, care aco -
pe ră atât transportul de lungă distanță,

VOLVO TRUCKS

20.000 de camioane,
în 20 de ani

Volvo Trucks – 20 de ani în România
1998 - Volvo Trucks își deschide primul birou de reprezentanță locală în

București. În același an este lansat Dynafleet.
1999 - Împreună cu partenerul local, Autocamioane SRL, se deschide, la

București, primul centru de autocamioane Volvo Trucks.
2001 - Printre inovațiile din acest an, se numără noua generație Volvo FH și

Volvo FM, precum și revoluționara transmisie I-Shift. Creat pentru a
diminua efortul fizic al șoferului și pentru a economisi combustibil,
I-Shift folosește inteligența integrată pentru a alege rapid și automat
treapta de viteză potrivită în orice situație. În plus, programul
sistemului din unitatea de comandă schimbă treptele cu o îndemânare
practic imposibil de egalat, chiar și de către cei mai buni șoferi.

2003 - Volvo Trucks preia activitatea importatorului local și se înființează
compania Volvo Romania SRL, cu sediul în București. Sunt deschise
centre de autocamioane în Bacău și Deva.

2005 - Un nou centru de autocamioane se deschide în Cluj Napoca, iar testul
de alcoolemie Alcolock este prezentat ca opțiune din fabrică.

2006 - Timișoara se adaugă rețelei de centre service din România. Iar Volvo
Trucks lansează noile Volvo FL și Volvo FE.

Se spune că 20 de ani reprezintă cea mai frumoasă vârstă pentru oricine.
Marchează ieșirea din adolescență, conturarea deplină a personalității,
consolidarea idealurilor și obiectivelor și primul reper important al maturității
depline. Anul acesta, Volvo Trucks sărbătorește împlinirea acestei vârste pe
piața din România, alături de clienții și partenerii săi. Despre cum se simte
Volvo Trucks România la 20 de ani și despre cum trăiește această experiență
pe o piață a transporturilor pe care o cunoaște și alături de care a crescut și
s-a dezvoltat, am stat de vorbă cu Peter Ericsson, Managing Director Volvo
Group Trucks Romania.



cât și activitatea de construcții. Aces -
tea sunt însoțite de oferte foarte atrac -
ti ve, care includ contracte de service,
finanțare, asistență etc. Pentru trans -
por tul de lungă distanță, avem trei
spe cificații diferite: una de un nivel
foarte înalt, FH16, 750 CP, care inclu -
de majoritatea noutăților, un FH 540
cu dublu ambreiaj, echipat, de aseme -
nea, cu toate inovațiile, un FH 460,
care reprezintă modelul cel mai popu -
lar printre clienții din România, însoțit
de un contract Gold, pentru 3 ani, care
acoperă toate reparațiile și operațiunile
de întreținere necesare și care promite
100% timp de utilizare. Apoi, al patru -
lea camion din ofertă este un FMX cu
benă basculabilă, acoperit de un
contract de service Silver pe trei ani. 

Este vorba de o ediție limitată din
punctul de vedere al numărului de ve -
hi cule și suntem mândri să spunem că

avem comenzi, deja, pentru jumătate
dintre acestea. Având în vedere că
am lansat această oferă în luna fe -
brua rie, este vorba despre un răspuns
foarte bun din partea clienților noștri,
care ne dovedește că ideea noastră
de a sărbători alături de ei a fost cea
corectă.

Vom organiza și alte evenimente
pentru a marca acești 20 de ani în
Ro mânia, dar dorim să păstrăm, încă,
sus pansul în ceea ce le privește. 

Care sunt cele mai
importante repere ale
acestor ani?
Activitatea noastră în România tre -

buie privită în contextul general. Pro -
du sele și serviciile noastre s-au dez -
volt foarte mult pe parcursul acestor
20 de ani, rețeaua din România s-a
dezvoltat și ea, de la primul nostru ate -

lier service, deschis în anul 1999, aco -
perind acum întreg teritoriul țării, iar
cerințele clienților au crescut dra ma -
tic, la rândul lor. Ne place să con si -
derăm că am fost printre primii pe piața
liberă din România, dar și primii care
oferă noi echipamente și noi ser vi cii.
Iar dezvoltarea trebuie să con ti nue. 

Avem în plan o și mai mare extin -
de re a rețelei noastre de pe teritoriul
României, pentru a fi cât mai aproape
de clienți și cred că vom vedea, deja,
începând de anul viitor, deschideri de
noi centre. Printre zonele vizate se
află Craiova, care este acoperită, în
prezent, de centrul de la Pitești, o mai
mare dezvoltare în partea de Vest și,
desigur, în Moldova, unde se mani -
fes tă o creștere a înmatriculărilor de
ve hi cule comerciale, în ultimii ani. 

Relația cu clienții și sprijinul pe
care îl acordăm pentru dezvoltarea
afa cerilor lor, a aduce serviciile cât
mai aproape de ei în România și a le
oferi suport oriunde în Europa repre -
zin tă factori cheie pentru noi. 

Iar, ca dovadă că reușim să ne
îndeplinim angajamentele față
de clienți stă și faptul că vom
livra, în curând, în România,
camionul cu numărul 20.000.

Cum au evoluat
cerințele clienților români
în acești ani? Este clientul
român pe deplin european? 
Am putut observa o creștere și o

dezvoltare rapidă a cerințelor clienților
români. De exemplu, am constatat cu
plăcere faptul că, în ultimele două ediții
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Volvo Trucks – 20 de ani în România
2008 - Volvo Trucks atinge o performanță în vânzări de 10.000 de noi

camioane livrate în România, în același an în care modelele Volvo FH
și Volvo FH16 sunt îmbunătățite.

2009 - Se deschid noi centre de autocamioane în Brașov, Pitești și se
inaugurează un nou sediu în Bacău. De asemenea, se deschide un
depozit regional de piese de schimb, în București.

2012 - Este deschis un nou centru de autocamioane în Buzău. Noul Volvo FH
se lansează la nivel global.

2013 - Noul sediu central Volvo Trucks din București este inaugurat în același
an în care este lansat noul model Volvo FH și este introdusă Direcția
Dinamică Volvo. Sistemul de direcție dinamică Volvo permite stabilitate
perfectă la viteze mari, control total la viteze mici și tensiune
considerabil redusă asupra mușchilor și articulațiilor. De la apariția sa,
a schimbat în mod considerabil comportamentul în timpul conducerii,
transferând mai puține perturbări de pe suprafața drumului și oferind o
manevrare mai ușoară a volanului și o stabilitate direcțională
îmbunătățită.
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ale concursului destinat șoferilor pe
care Volvo Trucks în organizează, Dri -
vers’ Fuel Challenge, foarte mulți
șoferi Est-europeni, printre care se
numără și cei din România, s-au clasat
în top 10 mondial. Iar, dacă ne uităm
la clienți, la modul în care își pro iec -
tea ză afacerile, modul în care le dez -
voltă, pot spune că uneori o fac mai
bine decât Vest-europenii. De aseme -
nea, au învățat și au evoluat mult, își
calculează atent costurile, au înțeles
care este importanța utilizării optime
a vehiculelor lor, iar acest lucru se re -
flec tă și în creșterea volumului de con -
tracte de service pe care le încheiem
împreună, în accentul pe care îl pun
pe activitatea de mentenanță preven -
ti vă etc. Vânzarea de contracte de
ser vice crește, de la an la an, cu
10-15%. Cred că mai mult de o treime
din camioane este, în prezent, aco pe -
rită de contracte. Cât despre serviciile
Dynafleet, înregistrăm, în prezent,
apro ximativ 3.500 de abonamente
active în România, ceea ce înseamnă
un grad foarte înalt de penetrare. Am
crescut împreună și suntem mândri
de clienții și partenerii noștri. 

Anul trecut, piața
românească totală de
vehicule comerciale a
scăzut. Care sunt, în
opinia dvs., cauzele
acestei situații?
În regiunea noastră, Europa Cen -

tra lă și de Est, numai două piețe, cele
mai mari, au manifestat o scădere:

Cehia și România. În restul Europei,
s-a înregistrat o creștere destul de im -
portantă a înmatriculărilor. Dacă vor -
bim despre România, unul dintre
elementele care a influențat în mod
negativ piața a fost criza asigurărilor,
care a determinat utilizatorii să intre
pe o poziție de expectativă, la înce -
pu tul anului trecut. În același timp, a
început implementarea, la nivelul unor
state Vest-europene, a măsurilor așa-
zis „protecționiste”, interdicția de a
petrece pauza de 45 de ore la bordul
camioanelor, verificarea în special a
șo ferilor Est-europeni etc. Și acest lu -
cru a fost de natură să încetinească
evoluția pieței. 

Desigur, o a treia problemă cu care
ne confruntăm, constant, este cea a
șoferilor. Îi aud pe clienți spunând că
vor investi mai mult, că își vor dezvolta
afacerile, dar nimeni nu poate crește
fără operatori, fără șoferii care pun
camioanele în mișcare. 

Trebuie să realizăm faptul că, pen -
tru a compensa această problemă, nu
este numai o chestiune de bani. Mulți
clienți de pe piața românească au
început să înțeleagă că șoferii vor să
vină acasă. Astfel, companiile care își
derulează activitatea în România și
cele care le permit șoferilor să se
întoarcă frecvent acasă, sau care au
implementat un schimb de șoferi, au

Volvo Trucks – 20 de ani în România
2014 - Se deschid noi centre de autocamioane în Oradea și Constanța. Se

lansează, în premieră mondială, transmisia I-Shift Dual Clutch. Cu
acest sistem avansat, nu există întreruperi în transmiterea forței sau a
cuplului motor. Acest lucru ușurează menținerea unei viteze medii
ridicate, în timp ce vă bucurați de un consum mai mic de combustibil.

2015 - Volvo Trucks introduce o mulțime de inovații, unele dintre acestea
constituind premiere în industrie. Printre acestea, se numără combinația
dintre suspensia independentă și Direcția Dinamică Volvo. Suspensia
independentă a punții față asigură menținerea perfectă a direcției
drumului, iar confortul oferit de Direcția Dinamică Volvo se traduce nu
doar într-un mediu de lucru îmbunătățit, ci și prin reducerea riscului
accidentelor de muncă pentru șofer. 
Tandemul cu o punte liftabilă permite ridicarea și dezactivarea celei de-a
doua punți motoare. Astfel, aderența la drum este mai bună, iar
consumul de combustibil este cu 4% mai mic atunci când autocamionul
este condus fără încărcătură. 
De asemenea, au fost lansate noi caracteristici pentru aplicații de
construcții pe teren accidentat: Direcție Dinamică pentru punți față duble,
sarcini mai mari pe puntea față și punți față duble, autocamioane cu cinci
punți, 10x4 și 10x6, suspensie pneumatică spate, în combinație cu punte
motoare față și un sistem electronic de frânare pentru frâne cu tambur.



aprilie 2018 ..................................................................................................................................................

IN
T

E
R

V
IU

25

mai puține probleme cu forța de mun -
că. Cu toții avem familii și ne dorim
să petrecem cât mai mult timp acasă,
alături de cei dragi. 

Cum credeți că va evolua
piața anul acesta?
Consider că, din punct de vedere

al înmatriculărilor de camioane, piața
europeană va evolua asemănător ca
în ultimii ani, poate cu o ușoară creș -
te re. Dacă vorbim despre România,
după cinci ani consecutivi de creștere,
anul 2017 a înregistrat o scădere de
25% față de anul precedent. Pentru
anul în curs, estimăm un volum similar
cu cel din anul precedent.

Deși condițiile protecționiste
din unele state UE nu se
îmbunătățesc, transportatorii
au avut timp să se organizeze
și să se adapteze cât mai bine
posibil la aceste cerințe, iar
situația se va normaliza.

Având în vedere problemele cu forța
de muncă și mediul extrem de compe -
ti tiv, consider că tarifele de trans port ar
tre bui să crească. De exem plu, vârsta
me die a șoferilor, în Ger mania, este de
47 de ani. La ora ac tuală, se manifestă
o cerere cres cu tă la nivel european de
ser vicii de transport. Dacă studiem
statisticile de trafic, putem observa o

apropiere de nivelurile din 2007 – 2008.
Iar acest lucru se întâmplă în condițiile
în care ne confruntăm cu o lipsă acută
a șo fe rilor. Iar, conform regulilor cererii
și ofer tei, tarifele de transport nu pot
mer ge decât într-o singură direcție. 

Având în vedere evoluția
pozitivă a piețelor din
Uniunea Europeană, mulți
producători raportează
creșteri ale timpilor de
livrare. Cum face față
Volvo acestei situații?
În ceea ce privește timpul de livra -

re, avem o regulă de aur, pe care în -
cer căm să o respectăm întotdeauna,
ace ea de a nu depăși termenul de 12
săp tămâni. La momentul de față, chiar
dacă înregistrăm multe comenzi la nivel
european, avem un termen de livra re
de 10 săptămâni. Acest lucru este
posibil, în special, datorită siste mu lui
nostru de previzionare și anti ci pare în
ceea ce privește cererea. Este vorba,
mai mult, despre a rezerva „spațiu” pe
liniile de producție pentru un anumit
număr anticipat de unități. 90% dintre
camioanele pe care le vin dem sunt în
conformitate cu nece si tățile specifice
ale fiecărui client în parte, iar experiența
clienților noștri de pe piața românească,
în acești 20 de ani petrecuți împreună,
poate con firma acest lucru.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Volvo Trucks – 20 de ani în România
2016 - Noul I-Shift cu trepte de forță este lansat pe piață. Noua versiune a fost

proiectată special pentru tracțiune de pornire excelentă și pentru
gestionarea condusului la viteze extrem de mici. Aceasta poate să
asigure rularea la viteze reduse, de 0,5–2 km/h, și pornirea de pe loc cu
o încărcătură de 325 de tone. Transmisia este disponibilă într-o gamă
de cutii de viteze cu acționare directă sau cu raport subunitar, cu una
sau două trepte de forță. De asemenea, este posibilă includerea a două
trepte de forță suplimentare, pentru deplasarea în marșarier. I-Shift cu
trepte de forță poate echipa autocamioane Volvo FM, Volvo FMX, Volvo
FH și Volvo FH16 cu motoare Volvo Trucks de 13 și de 16 litri.

2017 - Premiera mondială a noilor modele Volvo Trucks cu gaz – acestea reduc
emisiile de CO2 cu 20% până la 100%. În locul unui motor de tip Otto,
aceasta fiind soluția convențională pentru autovehiculele alimentate cu
gaz, Volvo FH LNG și Volvo FM LNG funcționează cu motoare alimentate
cu gaz care utilizează tehnologia bazată pe ciclul diesel. Motorul cu gaz
de 460 CP oferit de Volvo dezvoltă un cuplu maxim de 2.300 Nm, iar cel
de 420 CP produce 2.100 Nm, aceleași performanțe oferite de modelele
Volvo cu motor diesel. În plus, consumul de combustibil este echivalent
cu cel al motoarelor diesel oferite de către Volvo, dar cu 15 – 25% mai
mic decât consumul motoarelor cu gaz convenționale.
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O ptitrack a fost dezvoltat, în
2009, de către Renault Trucks,
în parteneriat cu Poclain

Hydraulics, și este disponibil pe gama
de vehicule C2.5, oferind o putere
adițională de tracțiune, datorită a două
motoare hidraulice, instalate la nivelul
roților față. Sistemul oferă posibilitatea
de a beneficia de tracțiune integrală

temporară, în caz de necesitate, depă -
șind constrângerile unui sistem „con ven -
țional” de tracțiune integrală, în special
în termenii consumului de com bus tibil,
ai înălțimii de încărcare, ai cos tu rilor de
întreținere și ai masei su pli men tare.

Renault Trucks își consolidează,
acum, sistemul Optitrack, prin încor -
po rarea unor noi elemente. 

Putere de tracțiune
remarcabilă 
Presiunea hidraulică a sistemului

a fost crescută de la 420, la 450 bar,
con ducând la o creștere cu 7% a cu -
plului maxim la nivelul roții. Acest nou
element mărește puterea de trac țiu -
ne, permițându-le șoferilor să facă față

RENAULT TRUCKS

Sistemul Optitrack
evoluează
Renault Trucks adaugă noi elemente sistemului său Optitrack,
proiectat să crească puterea de tracțiune a vehiculelor și să
mențină un nivel înalt de performanță, indiferent de teren.
Constructorul oferă, de asemenea, o versiune Optitrack+, care
încorporează noi motoare hidraulice, pentru clienții care lucrează
în condiții extreme.



dificultăților inerente în mane vra rea
vehiculelor cu sarcini utile mari sau
pe teren accidentat. 

Pentru a asigura o putere maximă
la pornirea de pe loc, în cele mai soli -
ci tante situații, precum și un control
total al vehiculului, Renault Trucks a
adău gat o funcție de „boost”. Atunci
când este activată de către șofer, a -
ceas ta crește presiunea în pneurile
față la maximum (450 bar), pentru a
ob ține un cuplu maxim de pornire. 

Sistemul Optitrack se deconec tea -
ză atunci când viteza vehiculului atinge
50 km/h (comparativ cu 40 km/h, în
cazul versiunilor anterioare) și se reac -
ti vează, automat, la 20 km/h, fără să
mai fie nevoie de intervenția șoferului. 

În fine, un dispozitiv de auto-cali -
bra re ajustează setările sistemului
Opti track, asigurând o performanță
cres cută pe toată durata de utilizare
a vehiculului, și a fost adăugată o
treap tă suplimentară de viteză pentru
mar șarier (R2), pentru manevrabilitate
optimă, pe toate tipurile de teren. 

Agilitate pe orice
teren, cu Optitrack+
Camioanele care operează în

condiții extreme pot beneficia, acum,
de funcțiile versiunii îmbunătățite
Optitrack+. Acest sistem dispune de
noi motoare hidraulice, care cresc
cuplul la nivelul roților din față cu 30%.

Această versiune îmbunătățită
oferă o putere de tracțiune fără rival,
pen tru a face față unor sarcini utile
ridi cate, pante abrupte și suprafețe de
sol moale. Optitrack+ este recomandat
în special pentru aplicații de transport
pă mânt sau agregate, în condiții
dificile. 

O gamă largă de
servicii și vehicule
Reamintim faptul că, beneficiind

de moștenirea a peste un secol de
know-how franțuzesc în domeniul ca -
mioanelor, Renault Trucks le oferă
pro fesioniștilor din domeniul transpor -
turilor o gamă largă de servicii și vehi -
cu le (de la 2,8, la 120 t), adaptate
distribuției locale sau regionale, activi -
tăților de construcții și celor de trans -
port de lungă distanță. Vehiculele
Renault Trucks sunt solide și fiabile,
cu un consum redus de combustibil,
care le permite să ofere un grad înalt
de productivitate și un control al cos -
tu rilor de operare. Renault Trucks își
distribuie și își servisează vehiculele
prin intermediul unei rețele de dealeri
care include peste 1.500 de centre.
Pro iectarea și asamblarea vehiculelor
Renault Trucks, precum și producția
ma jorității componentelor, se rea li zea -
ză în Franța. 

Renault Trucks este parte a Gru pu -
lui Volvo, unul dintre cei mai impor tanți
fa bri canți de camioane, autobuze, echi -
pa mente de construcții și motoare mari -
ti me și industriale. Grupul oferă, de ase -
me nea, soluții complete de fi nan țare și
service. Grupul Volvo, care are aproxi -
ma tiv 95.000 angajați, de ți ne facilități

de producție în 18 țări și își comerc ia li -
zează produsele pe mai mult de 190
de piețe. În 2017, vân ză rile nete ale
Gru pului Volvo s-au cifrat la aproximativ
335 miliarde SEK (35 miliarde EUR). 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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C ei ce au dorit să se înscrie au
pu tut să o facă exclusiv prin
in termediul platformei online

RoadStars, în perioada 12 decembrie
2017 – 4 februarie 2018. Selecția par -
ti cipanților în etapa națională a
RoadStars Trophy a fost efectuată prin
tra gere la sorți, de către reprezentanții
Daimler AG.

Etapa națională 
În acest an, au fost selectați zece

participanți, care au concurat pentru
RoadStars Trophy în perioada 17 –
18 martie. În etapa națională a com -
pe ti ției din acest an s-au aflat: Alexan -
dru Cristea (23 ani), Costin Tudor (28
ani), Cristian Antonescu (44 ani),

Eduard Stoica (38 ani), Ionel Coco -
nașu (30 ani), Mihai Cosmin Fleschin
(36 ani), Mihai Talos (32 ani), Cosmin
Rizea (27 ani), Nina Cătă (27 ani) și
Pe tronel Andrieș (44 ani). 

Probele din concurs au urmărit trei
categorii de cerințe: abilități de echipă,
dexteritate și agilitate, respectiv curaj
și rezistență. La finele fiecărei probe,

Mercedes-Benz
RoadStars
Trophy 2018
Apărută, inițial, sub numele de Truck Trophy, în 2015, competiția
continuă, în acest an, sub denumirea RoadStars Trophy. Concursul
oferă șansa tuturor șoferilor de autocamioane, indiferent de
vârstă, sex, experiență profesională și modelul de autocamion pe
care îl conduc, să ia parte la această aventură, care reprezintă o
experiență memorabilă.
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par ticipanții au primit un calificativ, cla -
sa mentul final fiind realizat prin cu -
mu larea punctajelor obținute la probe -
le individuale. Cei doi câștigători ai
etapei naționale sunt Cosmin Rizea
și Ionel Coconașu, aceștia urmând să
reprezinte România în etapa finală a
RoadStars Trophy, unde se vor întâlni
cu reprezentanți din alte șase țări eu -
ro pene. Locul de desfășurare și data
marii finale vor fi anunțate după ce
toa te țările participante își vor fi înche -
iat etapele de calificări, în 20 aprilie.

Cea mai mare
provocare 
pentru șoferii de
camioane
RoadStars Trophy este o compe -

ti ție organizată de Daimler AG, la nivel
internațional, prin platforma online
RoadStars. Concursul include o etapă
na țională, organizată de reprezen tan -
țele Mercedes-Benz din fiecare țară,
ce implică îndeplinirea unei serii iden -
ti ce de probe, respectiv o etapă inter -
na țională, Marea Finală, la care par -

ti cipă primii doi finaliști calificați în
urma probelor naționale. Prima ediție
a acestui concurs a avut loc în 2015,
iar finala disputată de cei 12 conc u -
renți internaționali a avut loc în Ro -
mânia. În 2016, România s-a alăturat
competiției, cei doi finaliști – Alexandru
Ionescu și Nicolae Popescu – par ti ci -
pând la marea finală a competiției,
care a avut în perioada 13 – 17 fe brua -
rie 2017, în Suedia.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Cei doi câștigători ai etapei
naționale, Cosmin Rizea și
Ionel Coconașu
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M ărturie a acestui lucru stă și
par teneriatul cu Vogue
Trading Company, o co m -

pa nie cu o experiență de peste 25 de
ani în oferirea de servicii de transport
pentru companii din domeniul FMCG,
retail – hypermarket-uri, unul dintre
cei mai importanți clienți ai producă -
to rului de vehicule comerciale.

„Salutăm intrarea pe piața româ -
neas că a brandului Ford Trucks. Ga -
ma de vehicule oferite mizează pe
opti mizarea costurilor de utilizare –
aspect deloc de neglijat pentru o com -
pa nie, în analizele pe care le deru lea -
ză atât pe termen scurt, cât și lung”,
de clară Marian Filip, administrator
Vogue Trading Company.

În prima etapă, după un proces
de analiză a produselor Ford Trucks,
Vogue Trading Company a optat
pentru achiziția a 5 autotractoare 1848
HR, destinate transportului de mărfuri
pe distanțe medii și lungi.

Performanță
și economie
Principalele caracteristici luate în

con siderare în procesul deciziei de
achi ziție au fost costurile de consum,
de utilizare și de mentenanță, rapor -
ta te la performanțele oferite de auto -
trac torul Ford Trucks 1848 XHR.

„Conceput pentru a satisface ce -
rințele transportului pe distanțe medii
și lungi, autotractorul Ford Trucks
1848 XHR este echipat cu un motor
Ford Ecotorq de 13 litri Euro 6, de 480
CP, cu o capacitate de cuplu de 2.500
Nm, care asigură performanță și eco -
no mie – consum foarte redus de com -
bus tibil și costuri optimizate de men -
te nanță, constituind, în același timp,
o soluție tehnologică prietenoasă cu
me diul înconjurător”, declară Stefano
Al barosa, CEO Cefin Trucks.

Un alt avantaj important de care a
beneficiat Vogue Trading Company a
fost soluția de finanțare adaptată, pusă
la dispoziție de Ford Trucks în co la bo -
rare cu partenerul său, Unicredit Fleet
Management. Astfel, pe lângă predic -
ti bilitatea atât de importantă în do me -
niul afacerilor, soluția oferită a adus,
o dată în plus, optimizarea costurilor
operaționale. 

După o perioadă de exploatare de
câteva luni a vehiculelor comerciale
Ford Trucks, Vogue Trading Company
a decis achiziționarea unei alte game
de vehicule comerciale Ford Trucks,
și anume 2 camioane 1833 LR, ca ro -
sa te cu suprastructură frigorifică, pen -
tru transport de mărfuri sub tempera -
tu ră controlată.

Parteneriatul dezvoltat între Ford
Trucks și Vogue Trading Company ia

în calcul și serviciile post vânzare. În
pre zent, Ford Trucks pune la dispoziția
clienților săi unități service în 12 orașe
mari din România, asigurând o proxi -
mi tate de cel mult o oră și 30 de mi -
nu te, pe întreg teritoriul țării. Orașele
în care rețeaua de service-uri și Birouri
de Vânzare Ford Trucks este prezentă
sunt: București, Constanța, Brașov,
Cra iova, Deva, Arad, Timișoara,
Bacău, Suceava, Cluj, Oradea și Baia
Mare.

Un producător
cu experiență
Reamintim că vehiculele comer -

cia le Ford Trucks sunt produse de
grupul Ford, prin joint-venture-ul cu
Ford Otosan. Investițiile realizate de
către Ford Motor Company în facilități
de producție și de cercetare și dez vol -
 tare au adus, azi, centrul de pro duc -
 ție din Turcia la o capacitate anua lă
totală de 440.000 unități marca Ford. 

6,9 miliarde de dolari cifră de afa -
ceri în 2017, peste 11.500 de angajați,
1.500 de ingineri implicați în activități
de cercetare și dezvoltare a gamei de
camioane, 1,1 milioane mp acoperiți
de facilități de producție, o capacitate
de producție anuală de 80.000 motoa -
re Ecotorq, 425.000 vehicule comer -
ci a le ușoare ale gamei Ford Transit și
15.000 camioane – iată câteva cifre
care sintetizează experiența fabricii
Ford.  

Cefin Trucks este unic importator
al mărcii Ford Trucks în România.
Com pania este un partener de încre -
de re al transportatorilor, activând de
peste 20 de ani în domeniul auto, ca
furnizor de servicii și produse pentru
pro fesioniștii din lumea transporturilor.
Pachetul complet de servicii oferite
de Cefin Trucks integrează, pe lângă
servicii post-vânzare, soluții financiare
optimizate, servicii de trade-in, servicii
de buy-back, servicii de instruire a
utilizatorilor și, nu în ultimul rând, ser -
vicii telematice.

Adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Ford Trucks
O marcă... en Vogue
Ford Trucks se poziționează ca un veritabil partener pentru clienții
săi, prin furnizarea de servicii integrate. Dincolo de produsul robust
și fiabil, Ford Trucks oferă, pe piața românească, o serie de servicii
special concepute pentru a răspunde cerințelor clienților săi și, mai
mult decât atât, propune soluții inovatoare, dezvoltate pentru a
asigura creșterea eficienței în procesul specific de business.
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L oturile 3 și 4 ale sunt aproape
fina lizate, iar, pentru darea lor
în folosință, s-a depus și o pe -

ti ție. Inaugurarea a fost, însă, amânată
de câteva ori – ultima dată în ianuarie,
din cauza unor defecțiuni descoperite
de inspectorii CNAIR. Concret, inspec -
ția tehnică pentru recepționarea lotului
3, de la Aiud la Decea, a constatat
mai multe neconformități, exces de
bitum, probleme legate de rugozitate,
aderență, planeitate, care puteau crea
probleme din perspectiva circulației.

Lucian Șova a asigurat că insistă
pentru rezolvarea situației celor două
loturi: „Vă asigur că fac toate eforturile
pentru a debloca această situație. Din
pă cate, o spun, s-a trecut dintr-o extre -
mă în alta. Și de la recepția sau darea
în utilizare a unor segmente de auto -
stra dă fără îndeplinirea unor condi țio -
na lități care au condus, până la urmă,

la evenimente nefericite din perspec -
tiva construcțiilor, nu mai mult decât
atât. Acum, reglementarea este de
așa manieră încât recepția nu poate
fi făcută decât cu îndeplinirea tuturor
condiționalităților. Este o situație care
nu numai că nu este confortabilă, dar
nici constructivă. Vizez deschiderea
aces tor două loturi cu îndeplinirea
aces tor condiționalități, dar, în același
timp, am în obiectiv să generez o mo -
di f icare a Hotărârii de Guvern astfel
încât, într-un sens foarte limitat, foarte
clar definit de reguli, să se poată face
și recepție parțială și alte segmente de
autostradă să poată fi date în folosință
înainte de recepția lor din perspectivă
legală. Eu mi-am fixat ca obiectiv ca,
în cursul lunii mai, aceste două seg -
men te să fie date. Facem eforturi și
cu constructorii. Avem discuții săptă -
mâ nal. Unele dintre aspectele semna -

late ca neconformități din partea ex -
perților de la Compania de Drumuri
au fost asumate și intervin asupra lor,
astfel încât să fie împăcate și exigen -
țe le pe care trebuie să le înde pli neas -
că autoritatea contractantă, dar, până
la urmă, să folosim aceste segmente
de autostradă, atât de puține cât sunt,
totuși, să fie date în circulație. Pentru
că orice kilometru de autostradă este
important și cu atât mai rău că, totuși,
există cale de rulare utilizabilă; e păcat
să stăm să ne uităm la ea”.

În ceea ce privește loturile 1 și 2
ale autostrăzii – porțiunea de la Sebeș
la Aiud –, ministrul Transporturilor a
spus că „suntem departe de a vorbi
despre recepție”, însă are „așteptări
mai mari din partea constructorilor, în
primul rând”.

„Și în acest sens, facem eforturi
pentru a debloca lucrurile și a crește

29 km din Sebeș – Turda,
în circulație, din mai
Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, și-a propus să dea în
circulație, în luna mai, loturile 3 și 4 ale Autostrăzii Sebeș – Turda,
ce însumează 29 de km, între Aiud și Sebeș.
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ca pacitatea și determinarea lor în a se
mobiliza corespunzător. Există o oare -
ca re lipsă de resursă umană, dar eu
susțin ideea că, în măsura în care vor
fi avantaje salariale, vor fi susținute
mai bine financiar, totuși, și așteptările
pe care le au muncitorii pentru a lucra
la aceste proiecte, să nu ne mai con -
frun tăm cu problema de lipsă de resur -
să de forță de muncă”, a precizat
Lucian Șova.

Teleconferință în
fiecare săptămână,
la CNAIR
Ministrul Transporturilor a anunțat

că, începând cu luna aprilie, va avea
o activitate mai consistentă la Com -
pa nia Națională de Administrare a
Infra structurii Rutiere (CNAIR). „Ur -
mea ză să organizăm un sistem de
tele con ferință și în fiecare săptămână.
Deja le-am spus celor de la CNAIR că
îmi propun să particip la operativele
pe care ei urmează să le organizeze
cu Direcțiile Regionale de Drumuri și
Poduri (DRDP) și cu șantierele, ur -
mând, după aceea, fără a o face de
o manieră festivistă, să vin și pe
șantiere pentru a vedea și, fără a
mediatiza neapărat acest lucru, pentru
a asculta și la fața locului problemele
cu care se confruntă atât constructorii,

cât și autoritatea contractantă”, a
declarat Lucian Șova.

60 de kilometri
finalizați, anul acesta
Cât despre numărul kilometrilor de

autostradă ce vor fi recepționați în
acest an, ministrul Transporturilor a
pre cizat că obiectivul pe care și l-a
propus este de 60 km. În luna noiem -
brie 2017, s-au terminat lucrările la
por țiunea de 9 km dintre Gilău și Nă -
dă șelu, din Autostrada Transilvania,
însă șoferii nu pot circula până când
nu vor fi gata lucrările la podul peste
So meș. Stadiul este de circa 20%, în
pre zent, iar constructorii promit că la
vară va fi gata.

România are numai 748 de kilo -
metri de autostradă.

Antrepriză de
construcții, la CNAIR
Întârzierile de pe șantiere au deter -

mi nat Consiliul de Administrație al
CNAIR să decidă înființarea unei
Antreprize de construcții însărcinate cu
lucrări de drumuri și autostrăzi, după
mo delul companiilor create de Primă -
ria Municipiului București. „Este o mă -
sură luată în urma experienței noas -
tre cu constructorii care își bat joc de

proiecte. Atunci, ca să nu mai stăm la
mâna lor, vom avea propriul nostru
orga nism. Nu o să ne ocupăm noi să
fa cem din prima autostrăzi și poduri
sus pendate, dar, dacă va fi nevoie, la
un moment dat, le vom face și pe
aces tea”, a declarat Alin Șerbănescu,
purtătorul de cuvânt al CNAIR. 

Antrepriza va finaliza, mai întâi,
lucrările neterminate de constructori,
însă CNAIR nu va angaja personal
suplimentar, ci va reloca angajați exis -
tenți. Compania de Drumuri are o ex -
pe riență în acest sens: a reconstruit
cei circa 300 de metri demolați din
Lotul 3 al autostrăzii Sibiu – Orăștie.

Secțiunea 4 a
Autostrăzii Pitești –
Sibiu, la licitație
CNAIR a lansat licitația pentru pro -

iectarea și execuția Secțiunii 4 a
Autostrăzii Pitești – Sibiu. Proiectarea
va dura 16 luni, iar execuția lucrărilor,
44 de luni. Perioada de garanție sta -
bi lită prin documentație este de mini -
mum 60 de luni.

Secțiunea 4 a autostrăzii Pitești –
Sibiu este cuprinsă între localitățile
Tig veni și Curtea de Argeș și are o
lun gime de 9,86 km, din care 1,35 km
de tunel, ce va fi construit în zona de
traversare a dealului Momâia.

În prezent, se lucrează la docu -
men tațiile pentru loturile 2 și 3 ale
Autostrăzii Pitești – Sibiu. Anul trecut,
au fost scoase la licitație contractele
pen tru proiectarea și execuția loturilor
1 și 5, iar ofertele se află în faza de
eva luare.

Fără oferte de
reparație a
vagoanelor 
Ministrul Transporturilor, Lucian

Șova, s-a întâlnit cu reprezentanții
conducerii CFR Călători și ai uzinelor
care repară material rulant, pentru a
găsi soluții, în contextul în care va goa -
ne și locomotive nefuncționale sunt
nereparate, deoarece firmele spe -
cializate nu se mai prezintă la licitații.

Reprezentanții uzinelor repara toa -
re au cerut reglementări care să ur -
gen teze procedurile de achiziții și ali -
nierea prețurilor pentru reparații la cele
stabilite de piața liberă. Ministrul este
hotărât să elimine blocajele legate de
achizițiile publice pentru lucrările de
reparații necesare vagoanelor și loco -
mo tivelor. În acest sens, a dispus lua -
rea unor măsuri pentru simplificarea
pro cedurilor. CFR Călători are 750 de
vagoane disponibile și peste 400 ce
necesită reparații.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Autostrada Sebeș – Turda...
... va avea o lungime totală de 70 de kilometri și va traversa, parțial, județele Alba
și Cluj, fiind împărțită în patru loturi. Ea va asigura o legătură directă și rapidă
între Autostrada A1 Sibiu – Sebeș – Orăștie – Deva – Timișoara – Arad – Nădlac,
parte din Coridorul IV Pan-European, și Autostrada A3 Brașov – Făgăraș – Târgu
Mureș – Turda – Cluj Napoca – Oradea – Borș, numită și Autostrada Transilvania.
Primul lot, de 17 km, se întinde de la intrarea pe autostradă, în Sebeș, până la
Pârâul Iovului, după Alba Iulia. Lotul 2, de 24,3 km, pornește de la Pârâul Iovului,
până la intrarea în Aiud. Lotul 3, de 12,5 km, se întinde de la intrarea în Aiud, până
la Decea, iar lotul 4, de 16,3 km, se termină în Turda.
Valoarea lucrărilor, fără TVA, este de aproximativ 542 milioane lei pentru Lotul 1,
de 550 milioane lei pentru Lotul 2, de 420 milioane lei pentru Lotul 3 și de 470
milioane lei pentru Lotul 4. Finanțarea este asigurată 85% din fondul de coeziune
și 15% din bugetul de Stat.
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P rincipalul motor de creștere a
afacerii DPD, în 2017, a fost
e-commerce-ul, iar industriile

care au generat cele mai multe livrări
au fost cele de fashion, telecom, IT&C,
electro, beauty și home&deco. Pon -
de rea livrărilor la nivelul întregului an
a rămas echilibrată, 48,5% dintre co -
le te au fost trimise de sectorul B2B și
51,5% de segmentul B2C.

Livrări
Anul trecut, ponderea livrărilor na -

țio nale a fost de peste 75% din total.
Topul zonelor din care s-au trimis, în
2017, cele mai multe colete în țară
este condus de regiunea București –
Ilfov, cu 27% din total, urmată de jude -
țul Cluj, cu aproximativ 9%, Timiș, cu
8%, Constanța, cu 7%, și Iași, cu 6%.
În ceea ce privește livrările interna țio -
na le realizate de curierii DPD în 2017,
topul țărilor cu cele mai multe livrări
este condus de Ungaria (26%), Ger -
ma nia (22%), Italia (10%) și Bulgaria
(9%). 

2017 – an al
investițiilor 
Compania DPD a investit, în 2017,

1,5 milioane euro în dezvoltarea siste -
me lor IT (Sky Logistic și MyDPD), dar
și în extinderea capacității operațio -
na le în trei regiuni cheie, prin deschi -
de rea de centre logistice în Cluj,
Bacău și Brașov. Sky Logistic repre -
zin tă o soluție IT integrată, ce permite
un flux de livrare mai rapid, prin noul
sis tem de rutare, bazat pe adresă și
geo lo cație. Astfel, prin identificarea
auto mată a coordonatelor GPS, clienții
scapă de obligativitatea introducerii
codului poștal și va fi, astfel, eliminată
po sibilitatea de eroare în livrarea co -
letelor la destinatar. De asemenea,
sis te mul oferă date în timp real, îmbu -
nă tățind, astfel, comunicarea dintre
clienți și companie, și este flexibil, pen -
tru integrarea de noi servicii și tehno -
logii. De la sfârșitul anului trecut, toți
clienții DPD au acces la noua aplicație

online MyDPD. Noua platformă per -
mite calcularea instant a prețurilor
expedierilor, track & trace al coletelor
și personalizarea contului, pentru o
introducere rapidă a datelor viitoarelor
expedieri. De asemenea, aplicația
este disponibilă online și clienților fără
contract și oferă suport permanent.
Conform DPD România, investițiile
vor permite o flexibilitate mai mare în
dez voltarea serviciilor noi și vor îm bu -
nătăți calitatea operațională de livrare.
„Inovația și calitatea serviciilor sunt
principalele noastre priorități. Am in -
ves tit în zona de IT, unde am imple -
men tat un software nou, intuitiv și ușor
de utilizat, care vine în întâmpinarea
nevoilor clienților și care permite,
totodată, companiei o flexibilitate mai
mare în viitor, în vederea diversificării
portofoliului de servicii. De asemenea,
am continuat expansiunea infrastruc -
tu rii logistice, prin deschiderea a trei
noi hub-uri în regiuni care, anul trecut,

au înregistrat creșteri considerabile”,
ada ugă Lucian Aldescu, CEO DPD
România. 

Piața locală de
curierat, în 2018
Reprezentații DPD România se

așteaptă ca piața locală de curierat să
valoreze jumătate de miliard de euro,
în 2018, față de 430 de milioane euro,
în 2017. „Putem vorbi de o ma tu ritate
și de o stabilitate a pieței locale de
curierat. Pentru anul în curs, esti măm
că ne vom apropia de jumătate de mi -
li ard de euro. În continuare, e-com mer -
ce-ul va fi principalul motor de creștere,
susținut de industriile de fashion, IT&C,
food sau home&deco, care generează
peste 50% din livrări”, declară Lucian
Aldescu, CEO DPD România.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

DPD ROMÂNIA 

Investiții de 1 milion
de euro, în 2018
După ce, în 2017, a făcut investiții însumate de 1,5 milioane de
euro, în extinderea capacității logistice și în software, DPD
România estimează o creștere cu 20% a cifrei de afaceri, în 2018,
și anunță că va continua investițiile cu încă 1 milion euro. 

Lucian Aldescu, CEO DPD România:
„Anul 2017 a reprezentat un an în care ne-am focusat pe îmbunătățirea
serviciilor pe care le oferim, inclusiv pe comunicarea cu clienții noștri, prin
schimbarea în totalitate a sistemului IT. Pentru anul în curs, estimăm o
creștere de 20%, influențată de calitatea serviciilor oferite de DPD România,
de prețul competitiv și corect pe care îl aplicăm, alături de inovația pe care o
aducem prin noul nostru sistem IT. De asemenea, vom continua dezvoltarea
infrastructurii logistice din țară, prin investițiile în noi centre, la Arad și
Craiova.” 
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F ondată în 31 mai 1926, la
Viena, ca o asociație a indus -
triei de expediții, FIATA își pro -

pu ne să promoveze și să apere intere -
sele breslei, pe plan internațional. Este
o org anizație non-guvernamentală,
care re prezintă, astăzi, o industrie în
care sunt implicate aproximativ 40.000
de firme de expediții, de pe toate con -
ti nen tele, incluzând în jur de 8 milioane
de angajați.

Potrivit statutului FIATA, în afara
or ganizațiilor naționale membre, cum
este cazul Uniunii Societăților de Ex -
pe d iții din România – USER, există și
firme înregistrate ca membri indivi -
duali. În anul 2017, existau peste
5.000 de membri individuali.

Cum arată un astfel
de eveniment?
„În opinia mea, este foarte intere -

sant să explic modul în care se des -
fă șoară o Sesiune FIATA”, a apreciat
Ma rius Cae. Concret, FIATA este
struc turată pe trei tipuri de comisii sau
grupuri de lucru: Institutes (Airfreight
In stitute, Customs Affairs Institute,
Multi modal Transport Institute); Advi -
sory Bodies (de exemplu, Advisory
Body of Information Technology –
ABIT, Advisory Body Vocational
Training – ABVT, Advisory Body Legal
Matters – ABLM s.a.m.d.); Working
Groups.

„Sesiunea a început cu anumite
ședințe pe zone geografice, după cum
este structurată FIATA din punct de
vedere regional: Africa / Orientul Mij -
lo ciu, America, Europa, Asia / Pacific,
la care s-au dezbătut probleme speci -
fice fiecărei zone. Temele abordate
de Advisory Bodies au fost specifice
acestor comisii: training (ABVT), teh -

no logia informației (ABIT), legalitate
(ABLM), logistică (ABIA). Ședințele
Institutelor au fost, de asemenea, spe -
cifice acestor comisii FIATA: transport
aerian, transport multimodal, probleme
vamale”, a explicat președintele
USER, adăugând că, în aceeași pe -
ri oadă, a avut loc Adunarea Generală
a Organizațiilor Naționale, în care se
dezbat și se iau hotărâri pe problemele
generale ale asociațiilor.

În plus, în cadrul sesiunii, a fost
pre zentată o informare privind proiec -
tul de restructurare a sistemului infor -
ma tic al FIATA, sistem care se do ve -
dește a fi depășit, față de tehnologiile
ac tuale. 

„Pentru USER, au fost la aceasta
Sesiune FIATA două evenimente im -
por tante. În secțiunea ABVT (Advisory
Body Vocational Training), ca urmare
a materialului depus la Congresul Mon -
dial FIATA din octombrie 2017, privind
manualul de perfecționare în do me -
niul expedițiilor conform standar de lor
FIATA, USER a obținut certi fi ca tul de
re validare a programului de train ing

pentru obținerea Diplomei FIATA în
Expediții (The FIATA Diploma in Freight
For warding). De asemenea, în secțiu -
nea ABIT (Advisory Body of Informa -
tion Technology), s-a lansat un proiect
pilot pentru emiterea elec tro nica a
documentelor FIATA, la care și USER
s-a oferit să participe, ca volun tar,
pentru derularea proiectului, împreună
cu o societate membră a USER (E-P
RAIL SRL) și cu o firmă agreată de
FIATA (essDOCS’)”, a pre cizat Marius
Cae, subliniind că, la nivelul USER,
se testează, în prezent, o formulă
simplă de emitere electro ni că.

Președintele USER a menționat
că, la finalul sesiunii FIATA, se țin șe -
di nțe cu caracter restrâns ale preșe -
din ției FIATA și Board-ului Extins, unde
se fac analize asupra desfășurării sec -
țiunilor sau discuții, propuneri pentru
Congresul Mondial al FIATA ce se va
desfășura, anul acesta, în septembrie,
în India.

În cadrul Sesiunii de la Zürich, con -
du cerea USER a avut, de asemenea,
întâlniri de lucru cu președinții unor
asociații din țările balcanice, legate
de-al XIII-lea Congres al Asociațiilor
Firmelor de Expediții și Logistică din
țările Europei de Sud-Est (SEEFF).

Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro

SESIUNEA FIATA
Activitatea de expediții
în prim plan la Zürich
274 de persoane din 72 de țări au participat la Sesiunea FIATA,
care s-a desfășurat, în perioada 15 – 17 martie, la Zürich, Elveția,
unde se află sediul federației. Este vorba, fără îndoială, de
evenimentul care a marcat activitatea de expediții, în luna martie.
România a fost reprezentată de președintele USER, Marius Cae.

FIATA
- în limba franceză: „Fédération Internationale des Associations de
Transitaires et Assimilés”; 
- în limba engleză: „International Federation of Freight Forwarders
Associations”.

Thomas Sim,
Președintele
Comisiei de
Validare /
Revalidare a
Manualului FIATA,
și Marius Cae,
președinte USER.
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A proape un sfert din totalul de
20 miliarde euro, repre zen -
tând exportul total de servicii

al României anul trecut, a fost realizat
de ramura transporturilor, arată datele
Băncii Naționale a României, analizate
de UNTRR. Astfel, serviciile de trans -
port au totalizat 6,1 miliarde euro, de
1,5 ori mai mult decât serviciile de
tele com, informatice și informaționale
(3,9 miliarde euro). 

Având în vedere contribuția impor -
tan tă a transporturilor rutiere la eco -
nomia României, UNTRR solicită Pre -
ședinției, Guvernului și Parlamentului
so luții viabile care să asigure men ți -
nerea competitivității și continuarea
dezvoltării industriei de transport rutier.
Aceste instituții trebuie să se adre se -
ze, cu prioritate, problemelor urgente
cu care se confruntă companiile româ -
nești de transport rutier:

- Recunoașterea actualei crize a
șoferilor profesioniști ca fiind o pri -
o ritate națională și alocarea de fon -
duri europene pentru creșterea anga -
jării în sectorul transporturilor rutiere,
concomitent cu armonizarea legislației
românești cu cea europeană, favo ra -
bile angajării tinerilor de 18 ani ca
șoferi profesioniști și recrutării de șoferi
din afara UE, respectiv stabilirea vâr -
stei minime de 18 ani pentru obținerea
permisului de conducere pentru cate -
go riile C și CE și adoptarea unui pro -
gram de calificare profesională la stan -
darde europene, pentru asigurarea
unei formări riguroase a tinerilor de la
18 ani, care va contribui la siguranța
rutieră.

- Stabilirea cadrului necesar an -
gajării, la companii românești de
trans port rutier, a șoferilor profe -
sio niști din afara UE. „Pentru a putea
lucra într-un stat membru UE, un șofer
non-rezident trebuie să obțină un
atestat profesional (în urma unui curs
și a unui examen doar în statul mem -

bru în care urmează să fie angajat),
mai puțin dacă îl obține într-un stat
membru unde este angajat și, apoi,
detașat în alt stat membru. Solicităm
au to rităților române să nu aștepte ca
șomajul să fie zero pentru a face
import selectiv de forță de muncă. Și
alte state membre, precum Polonia, au
șomaj, însă importă forța de muncă
ne ce sară cantitativ și calitativ pe seg -
men tele pe care nu poate face recon -
versii. Anul trecut, Polonia a adus, în
economie, o forță de muncă străină de
1 milion de persoane, din care 40.000
numai în sectorul transportului rutier
– inclusiv șoferi profesioniști din afara
UE. În acest context, solicităm măsuri
urgente care să asigure posibilitatea
susținerii examinării conducătorilor
auto profesioniști din afara UE, în lim -
ba engleză sau altă limbă de circulație
UE, pentru obținerea atestării profe -
sio nale obligatorii, conform legislației
na ționale și europene. Precizăm că
le gislația europeană prevede posi bi -
li ta tea angajării de conducători auto
străini din afara UE în Statele Membre
UE, precum și posibilitatea organizării
testării șoferilor în limbi străine, iar

pro ba teoretică pentru obținerea per -
mi sului de conducere în România poa -
te fi susținută într-o limbă străină”, ara -
tă reprezentanții UNTRR.

- Implementarea unei noi sche -
me de rambursare a accizei supli -
men tare, după ce prețul motorinei a
cres cut cu peste 1 leu / litru față de
luna august 2017, ultima lună înainte
de majorarea accizei la carburanți.

- Acțiunea fermă a autorităților
ro mâne pentru excluderea trans por -
turilor rutiere din cadrul de apli ca re
a Directivei Detașării Lucră to rilor, ale
cărei interpretări protec țio niste în statele
Vest-europene au condus la impunerea
salariilor minime din aceste țări trans -
por tatorilor români, pentru transporturile
ru tiere internaționale operate de șoferii
lor pe teritoriul acestora.

- Reducerea perioadei nejus ti -
ficat de lungi de înmatriculare a au -
tovehiculelor comerciale. 

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

UNTRR cere soluții
pentru dezvoltarea
industriei
Transportul rutier de mărfuri a fost, în 2017, principalul
contribuitor la exportul de servicii al României, cu 4,75 miliarde
euro, mult peste transportul aerian (758 mil. euro), maritim
(167 mil. euro), feroviar (122 mil. euro), alte servicii auxiliare de
transport (93 mil. euro), dar și cu 22% mai mare față de întreaga
ramură de servicii telecom și IT. 

Radu
Dinescu
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Sfaturi pentru
reducerea
costurilor în depozit
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SCHIMBURI
COMERCIALE, ÎN 2017

Germania și Italia au fost principalii
parteneri comerciali ai României în
anul 2017, arată datele de Eurostat.
Către Germania, s-au îndreptat 20%
din exporturi și tot atât am importat.
Spre Italia, au mers 11% din
exporturi și de acolo au venit 10%
din importuri. Alți parteneri au fost, în
ordine, Franța – cu 7% exporturi și
5% importuri, Ungaria – cu 5%
exporturi și 7% importuri, Marea
Britanie – cu 4% exporturi și
Polonia, de unde au venit 5% din
importuri. La nivelul UE, Germania a
fost principala destinație a bunurilor
importate de la 17 state membre și
unul dintre primii trei exportatori
pentru 22 de state. SUA și China au
contribuit cu o treime din schimburile
comerciale ale blocului comunitar.
Schimburile de bunuri între UE și
SUA au fost de 631 miliarde euro
(16,9%), din totalul schimburilor
internaționale cu bunuri ale UE, iar
cele dintre UE și China au
reprezentat 573 miliarde euro
(15,3%), din total. Au urmat Elveția,
cu schimburi comerciale de 261
miliarde euro (7%), de Rusia – cu
231 miliarde euro (6,2%), de Turcia

– cu 154 miliarde euro (4,1%) și de
Japonia – cu 129 miliarde euro
(3,5%). 

IMPORTURI MAI MARI,
ÎN 2018

Importurile au crescut cu 13,9%, în
primele două luni din 2018,
comparativ cu aceeași perioadă a
anului trecut, în timp ce exporturile
s-au mărit cu doar 11,6%, astfel că
deficitul balanței comerciale a
crescut cu 31,6%, la peste 1,657
miliarde euro, potrivit Institutului
Național de Statistică (INS).
„În perioada ianuarie-februarie 2018,
exporturile FOB au însumat 10,880
miliarde euro, iar importurile CIF au
însumat 12,537 miliarde euro.
Deficitul balanței comerciale (FOB /
CIF) în perioada ianuarie – februarie
2018 a fost de peste 1,657 miliarde
euro, mai mare cu 398,1 milioane
euro decât cel înregistrat în
perioada ianuarie – februarie 2017”,
se arată în comunicatul INS,
transmis în 10 aprilie.
Ponderi importante în structura
exporturilor și importurilor sunt
deținute de grupele de produse
mașini și echipamente de transport
(48,7% la export și 37,1% la import)
și alte produse manufacturate
(32,0% la export și, respectiv, 30,7%
la import).
Valoarea schimburilor de bunuri
intra-UE28 a fost de peste 8,363
miliarde euro la expedieri și de
9,418 miliarde euro la introduceri,
reprezentând 76,9% din total

exporturi și 75,1% din total importuri.
În ceea ce privește schimburile de
bunuri extra-UE28, valoarea a fost
de 2,516 miliarde euro la exporturi și
de 3,119 miliarde euro la importuri,
reprezentând 23,1% din total
exporturi și 24,9% din total importuri.

IONUȚ MIȘA, NOUL ȘEF
AL ANAF 

Fostul ministru al Finanțelor din
Guvernul Tudose, remaniat la
începutul anului, a fost numit, în 28
martie, în funcția de președinte, cu
rang de secretar de Stat, al Agenției
Naționale de Administrare Fiscală
(ANAF). Decizia premierului Viorica
Dăncilă a fost publicată în Monitorul
Oficial. Mișa îi ia locul Mirelei
Călugăreanu – prima femeie șefă a
ANAF din istoria instituției, dar care
nu a rezistat nici măcar un an în
funcție. În primele două luni ale
acestui an, s-a produs o gaură la
buget de 1 miliard de euro. Ionuț
Mișa este autorul „revoluției fiscale”,
iar numirea lui la șefia ANAF –
anunțată de actualul ministru al
Finanțelor, Eugen Teodorovici, încă
de când i-a succedat în funcție – a
fost întârziată, cel mai probabil, de
faptul că Guvernului i-au trebuit
aproape 3 luni până să elimine
Declarația 600.

TIMIȘOARA – PANCEVO
PE CALE FERATĂ

EURORAIL Serbia și Grupul
Feroviar Român, societăți care fac
parte din GRAMPET Grup, au
testat primul tren de marfă pe
distanța Stamora Moravița –
Pancevo și retur. Noua linie de
marfă al EURORAIL Serbia
deschide drumul României spre
noul proiect Drumul Mătăsii (One
Belt, One Road), pe ruta Marea
Nordului – Marea Chinei de Est,
astfel că țara noastră va beneficia
de acces la rute comerciale
importante care leagă Vestul
Europei de Asia. Ruta a fost
modernizată, anul trecut
finalizându-se trecerea peste
granița cu Serbia a Liniei Electrice
Aeriene 400 kV (România) –
Pancevo (Serbia). Noul tren privat
de marfă pune Serbia pe ruta

INFLAȚIA A AJUNS LA 5%, ÎN MARTIE

Rata anuală a inflației a ajuns,
în luna martie, la 5%, potrivit
datelor publicate, în 12 aprilie,
de Institutul Național de
Statistică (INS). Este maximul
ultimilor 6 ani, iar creșterea nu
se va opri aici. „Rata anuală a
inflației a fost de 5%, în luna
martie 2018. Prețurile de
consum în luna martie 2018,
comparativ cu luna februarie
2018, au crescut cu 0,3%. Rata
medie a inflației, în ultimele 12
luni (aprilie 2017 – martie
2018), față de precedentele 12
luni (aprilie 2016 – martie
2017), calculată pe baza IPC,
este de 2,5%. Determinată pe
baza IAPC, rata medie este
1,9%”, precizează INS.
Față de începutul acestui an,

s-au produs creșteri la gaze,
cu 5,69%, la legume și
conserve de legume, cu
6,75%, la energie electrică, cu
2,46% și la energie termică cu
2,13%.
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feroviară spre Marea Nordului,
având în vedere că operatorul
Grampet este prezent în Bugaria,
Ungaria, Austria, Croația și
Germania.  

ȘEF NOU LA AFER
Ministrul Transporturilor, Lucian
Șova, l-a numit pe Constantin
Andronache director general la
Autoritatea Feroviară Română
(AFER). Anterior numirii în funcție,
acesta a fost șef al Departamentului
Certificare Subsisteme Structurale
și Vehicule, din cadrul Organismului
Notificat Feroviar Român (ONFR).
Andronache îl înlocuiește la șefia
AFER pe Marin Preda, care a
preluat oficial mandatul în 23
noiembrie 2017, fiind numit la
conducere de ministrul de atunci al
Transporturilor, Felix Stroe.

MAI PUȚINE RADIERI DE
FIRME

Numărul firmelor radiate a scăzut, în
2017, cu 24,58%, la 82.295
companii, față de 109.113 în anul
anterior, conform ONRC. Cele mai

multe radieri au fost înregistrate în
București – 13.475 firme (cu 33,81%
mai puține față de 2016) și în
județele Iași – 3.720 (minus
20,73%), Cluj – 3.602 (minus
40,50%) și Dolj – 3.389 (plus
1,47%). La polul opus, cele mai
puține radieri au fost înregistrate în
județele Ialomița – 577 (cu 17,34%
mai puține față de 2016), Giurgiu –
656 (minus 27,75%) și Covasna –
681 (minus 41,49%).

HÖDLMAYR INVESTEȘTE
ÎN MODERNIZAREA
FLOTEI 

Hödlmayr Logistics România va
investi, anul acesta, 6 milioane de
euro în modernizarea flotei de
autovehicule. Evoluțiile pozitive de
pe piața auto din România au

continuat și în anul 2017. În
exercițiul financiar actual, filiala
Hödlmayr își concentrează toate
forțele pe „logistica transporturilor”,
ca domeniu principal de activitate,
informează compania. 
Numărul total de vehicule noi
înmatriculate în România s-a ridicat,
anul trecut, la 105.000 vehicule, cu
circa 10% mai mult decât în anul
precedent. Și numărul de vehicule
rulate a crescut − de la circa
400.000 la 518.000 autovehicule.
„Vorbim, așadar, despre creșterea
volumului de piață, ceea ce, pentru
noi, în 2017, a însemnat, în cea mai
mare parte, comenzi de import. Am
transportat, în total, 80.000
vehicule”, concluzionează Tamer
Sen, directorul general al Hödlmayr
Romania.
Hödlmayr Logistics Romania este a
doua companie de logistică de
transport auto din România,
numărând, în prezent, peste 200 de
angajați. Flota de vehicule este
compusă din peste 100
transportoare speciale. Cifra de
afaceri a filialei Hödlmayr din
România s-a ridicat, în anul
precedent (2017), la 23 de milioane
Euro.
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A m propus specialiștilor, care
au fost de acord să testeze
Forumul destinat activității în

logistică, o temă extrem de amplă, pe
care este cert că nu o vom putea
epuiza nici măcar într-o perioadă lun -
gă de timp: „Sfaturi pentru reducerea
cos turilor în depozit”. Subtemele pe
care le-am avut în vedere s-au referit
la optimizarea spațiului de depozitare,
inventar, comunicare cu clientul, am -
ba laje și paleți, costuri cu energia,
forța de muncă, sisteme IT și utilizarea
inteligentă a echipamentelor. Fiecare
dintre acestea se vor transforma în
su biecte de sine stătătoare, care vor
fi, inclusiv, tratate în numerele urmă -
toa re ale revistei. 

Sfaturi pentru
reducerea costurilor
în depozit
Așa cum v-am obișnuit deja, încercăm, prin inițiativele Ziua Cargo,
să vă oferim informație de valoare. Este, fără îndoială, cazul
transferului de know-how. Iar un forum dedicat în exclusivitate
celor interesați de domeniul logisticii, în care discuțiile sunt
vizibile doar pentru cei înscriși, reprezintă acea platformă unde se
pot pune întrebări, iar răspunsurile vor fi, cu adevărat, la obiect.
Forumul Ziua Cargo va fi lansat oficial cu ocazia conferinței „Am
marfă, caut transport”, din 17-18 mai, de la Poiana Brașov. Dar
discuțiile, pe teme extrem de interesante, au început deja...

Un forum închis, dedicat celor interesați de logistică, în care informația
vine direct de la cei care o și pun în practică.
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Primele discuții pe tema reducerii
cos turilor în depozit au reprezentat o
in troducere plină de inspirație, pentru
că se bazează pe experiența efectivă
a unor specialiști în logistică, având
vechime în acest sector.

Redesenarea
proceselor, esențială
Și, pentru că discuțiile sunt directe,

în prima sa intervenție, Romeo Dumi -
tru, Logistics Manager Elbi Electric &
Lighting și vicepreședinte ARILOG,
mi-a atras atenția că, din lista propusă,
lip sește un aspect care este critic,
aces ta putând aduce foarte multe opti -
mi zări... inclusiv de costuri. „Mă refer
la process design. Mai ales în combi -
na ție cu sisteme IT bine alese și imple -
men tate, redesenarea proceselor poa -
te aduce: reducerea numărului de
FTEs folosiți, precum și a numărului
echi pamentelor utilizate. Iar, din aces -
te două elemente, derivă economii pe
aproape toate tipurile de costuri: HR,
echipamente, energie, service etc.”,
a ex plicat Romeo Dumitru. Chiar dacă
re desenarea proceselor se face diferit,
de la caz la caz, sunt, potrivit vicepre -
șe din t elui ARILOG, câteva elemente
cheie care se constituie in principii:

- eficienta activității... în sensul de
ma ximum de rezultate, cu minimum
de resurse;

- pre-condiții impuse asupra flu xu -
rilor logistice;

- sustenabilitatea proceselor ÎN
ORICE condiții;

- flexibilitate în trecerea de la un
flux la altul;

- ultimul, dar nu cel din urmă: NU
„de senezi” procese după oameni... ci
oa menii îi aloci în funcție de procese.

Atenție la pierderile
neidentificate!
În privința inventarului, ne-a dat

câte va idei unul dintre specialiștii de
top pe probleme de securitate de pe
plan național, Ionel Popa, ambasador
TAPA PSR în România. „În opinia mea,

pierderile neidentificate repre zin tă un
element important, pe care tre buie să
îl tratăm cu atenție. Recon ci lierea între
stocul fizic și cel scriptic este extrem
de importantă”, a subliniat el. Astfel, în
funcție de rezultatele in ven tarului
(zonele și articolele cu risc ridicat),
frecvența reconcilierilor ar pu tea crește
vizibilitatea și scădea nivelul pierderilor
neidentificate. „Reamintesc fap tul că
valoarea reală a unui pierderi poa te
«cântări» cu echivalentul a de 5 ori
valoarea produselor neidentifi ca te. În
primul rând, vorbim despre cos tu rile
de înlocuire a produsului: cos turile
materiei prime, ale producției, lo gistice
etc. Acestora li se adaugă satisfacția
cli entului: un client care nu-și primește
pro dusul comandat se poa te reorienta
că tre alt producător etc. Pe lângă as -
pectele de «saving», o bună vizibilitate
și trasabilitate vor oferi un grad ridicat
de profesionalism par tenerilor / clien -
ți lor”, a apreciat Ionel Popa.

Fluctuația
personalului...
Fără îndoială, forța de muncă re -

pre zintă un subiect sensibil. Unul din -
tre membri forumului recunoștea că
fluctuația personalului CONTEAZĂ,
men ționând că a reușit performanța de
a nu înregistra, timp de 13 lui, nicio
plecare, din echipa de 62 de persoane
pe care o coordonează. Un element
ex trem de important în stabilizarea
pro ceselor. Au ajutat, în acest sens,
KPI clari, afișați zilnic, dar și imple -
men tarea unui sistem de Idea Mana -
gement, prin care fiecare membru al
echipei este încurajat să propună idei
de îmbunătățire a activității. Iar timpul
a demonstrat că rezultatele sunt bune,
atunci când angajații văd că ideile pe
care le transmit sunt implementate,
atunci când pot face diferența și sunt,
în plus, și bonusați pentru aceasta.

... timpii morți...
„Cum ar fi să analizăm întreru pe -

rile oamenilor sau «timpii morți», altfel
spus?”. Este problema pe care a ridi -
cat-o Paul Niță, Site Director ID Logis -
tics și vicepreședinte ARILOG. „Cu
toții acceptăm că omul nu poate lucra
100% din orele normate și că trebuie
să folosim un procent de «randament»
de 60 – 70 – 80%... dacă spunem
90%, se supără colegii. Dar cum ar fi
să micșoram cât se poate de mult pro -
centul de inactivitate? În contractul de
muncă, norma săptămânală este de
40 de ore (8 ore / zi x 5 zile), însă noi
ac ceptăm că angajatul muncește 80%
(un procent foarte bun, dacă mă între -
bați pe mine), adică doar 32 de ore
pe săptămână. 8 ore le plătim degea -
ba. Ce idei putem găsi pentru a ne
încadra în maximum 10% timp mort?”,
se întreba Paul Niță, menționând că
nu trebuie să uităm că timpul de odih -
nă este calculat separat, în pauzele
de 10-15 minute, o dată la 2 ore, plus
20-25 minute + pauza de masă, ceea
ce face argumentul, potrivit căruia
mun ca fizică necesită repaos, inutili -
za bil, în cazul lucrului în depozit. „O

Romeo
Dumi tru

Paul 
Niță

Cristi
Oanță
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opti mizare și cu 2-3% din acest pro -
cent poate avea un impact financiar
pozitiv semnificativ, mai ales în cazul
unei echipe mari”, a observat el.

... motivarea...
„Trebuie să luăm în calcul că anga -

jații din România nu au mentalitatea
japo nezului sau a neamțului, adică să
fie marginalizați în societate (job, co -
mu nitate etc.) dacă irosesc resursele
(fi nanciare, timp etc.) sau crează
MUDA – gunoi (pentru ei, tot risipă se
numește)”,a apreciat la rândul său
Cristi Oanță, Manager Logistică Timac
Agro Romania. „Cred cu tărie că pri -
oritatea noastră este să ne gândim
cum să creăm programe prin care să
creș tem gradul de motivație și impli -
carea personalului. Schimbarea tre -
buie să înceapă cu noi, să lăsăm să
se propage această schimbare de
men talitate în companie și, apoi, pro -
ble ma randamentului se va rezolva
de la sine”, a continuat el.

Managerul de Logistică al Timac
Agro România este de părere că tre -
buie să ne punem câteva întrebări
simple: Care sunt principalii 3 factori

motivatori ai subalternilor noștri? Care
sunt visele lor, în plan profesional sau
per sonal? Unul vrea bani să își cum -
pe re casă sau mașină, altul să fie lău -
dat în fața colegilor... un altul viseaza
să promoveze, să ajungă manager,
să aibă oameni în subordine. „Fiecare
are un alt plan și un alt vis în viață...
Ce fac eu, ca manager, cu visul subal -
ter nului meu? Pot să îl hrănesc? Îl pot
ajuta, măcar, să își creeze singur un
plan de acțiune, pentru a se realiza?” 

Este zona în care, potrivit lui Cristi
Oanță, găsești răspunsul la o altă
întrebare: De ce stă la țigară atât de
mult? Răspunsul poate fi la fel de
simplu, precum întrebarea. Știe că, și
în cazul în care s-ar implica și ar trage
tare, nu va promova, pentru că, istoric
vor bind, toți managerii sunt aduși de
afară, și nu sunt promovați angajații
din interiorul companiei... sau, indi fe -
rent de intensitatea cu care muncește
și de gradul de realizare al obiectivului,
sau de saving-ul pe care îl produce
(bă nuiesc ca în fiecare depozit sunt
sta bilite obiective clare, de la stivui -
torist / manipulant, până la director),
nu are nici o șansă să câștige supli -
mentar.

Putem să inventam și un bici mai
lung, prin care să creștem produc ti vi -
tatea la 90% pe termen scurt și, apoi,
ne putem confrunta cu turn-over de
per sonal de 50-70%. Atunci, ne vom
plân ge, cu siguranță, că nu găsim per -
sonal și randamentul a scăzut sub
50%”, a concluzionat Cristi Oanță.

... persoana
potrivită...
Aceeași opinie o împărtășește și

vice președintele ARILOG, Romeo Du -
mitru, care aduce, însă, în prim plan un
alt element important. „Problema cu
care cred că se confruntă industria
noas tră, în această direcție, ține de fap -
tul că, deși tu, ca Manager de Logistică
(sau de Supply Chain), faci acest lu cru
cu subalternii direcți... ei nu fac, mai
departe, același lucru în cascadă, iar,
când ai o echipă mare, este nerealist
să vrei ca tu, Managerul de Logistică,
să cunoști «butoanele» fiecărui picker,
verificator, stivuitorist etc. Pentru asta
există Warehouse / Site Manager-ul îm -
preună cu Shift Leader-ii. Eu am putut
observa abor dări extrem de complexe
ale șefilor de depozit și ale șefilor de
tură, în de pozite din afara României,
inclusiv în țări precum Polonia,
Ungaria... ba chiar și în Ucraina. Din
păcate, în Româ nia, este foarte greu să
găsești un șef de depozit care să aibă
o astfel de viziune și anvergura ne ce -
sară aces tei abordări. Singura soluție
este să găsești un POTENȚIAL și să
în cerci să îl crești”, a concluzionat, de
ase menea, Romeo Dumitru.

... ajutor de peste
hotare
În încheiere, nu pot să nu mă o -

presc, puțin, asupra unei tendințe care
începe să prindă contur și în România.
Varianta de a angaja străini în depozit.
Ale xandru Marica, Country Ware hou -
se Manager, Coca Cola HBC România,
ne-a transmis, pe forum, un mesaj
recent primit pe LinkedIn, pe care l-am
preluat integral:

„Good morning dear Mr. Ale xan -
dru,

Hope that all is well. I can provide
candidates from Egypt. So please let
me know if you have available jobs
for Egyptians.

Thanks in advance
Best Regards,
Ehab”

Nu cred că mai avem nevoie de
nici un fel de traducere... dar, despre
an gajați străini în depozite din Ro mâ -
nia, vom vorbi într-un număr viitor.

Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro



D epozitul este, de multe ori, lo -
cul în care apar problemele
ca re duc, în cadrul lanțului

logis tic, la ineficiență și care nemulțu -
mesc atât transportatorii, cât și bene -
fi ciarii transporturilor. Există nenu mă -
rate tratate care prezintă bune practici
în managementul depozitelor, bune
prac tici care, însă, se referă, în spe -
cial, la aspectele legate de derularea
eficientă a proceselor și mai puțin la
ma nagementul eficient al forței de
muncă.

La fel ca și în industria transpor -
tu rilor, și depozitele se confruntă atât
cu lipsa forței de muncă, desigur, cât
și, uneori, cu nivelul scăzut de com -
pe tență a acesteia – mai ales în privin -
ța personalului care lucrează efectiv
în depozite. Salariile mici și lipsa unei
pregătiri adecvate sunt printre prin ci -
pa lele cauze. O administrare corectă
a personalului din depozite, o focusare
mai mare a managerilor pe forța de
mun că pot asigura o activitate nor ma -
lă, la nivelul depozitului, în calitatea sa
de verigă a lanțului logistic.

Comunicarea...
Având în vedere specificul activi -

tă ții unui depozit, în abordarea proble -
me lor legate de personal ne vom referi
la două aspecte pe care le considerăm
esențiale:

- Comunicare;
- Motivare.
Indiferent de locul de muncă, a -

ceas tă comunicare reprezintă pilonul
pri n cipal pentru randamentul și efi -
cien ța unui angajat. La nivelul unui
de po zit, comunicarea înseamnă atât
re ceptarea mesajelor transmise infor -
ma tizat, cât și a celor transmise „cla -
sic”. Problemele apar atunci când me -
sajele informatizate privind sarcinile
de lucru sunt „contrazise” de cele
trans mise verbal. 

... cu șoferul
Referitor la comunicare, o proble -

mă o constituie și comunicarea cu șo -
fe rul. Conducătorul auto, în dubla lui
calitate, de reprezentant al firmei de
trans port și de supraveghetor al încăr -
cării corecte a mijlocului de transport,
co munică permanent cu personalul de -
pozitului. O insuficientă cunoaștere a
atribuțiilor duce, uneori, la tensiuni în
planul comunicării, implicit la scă de rea
eficienței operațiunii de încăr ca re –
descărcare a mărfii. Sunt deja „clasice”
discuțiile legate de modul de dis tribuire
a sarcinii pe osii sau a mo du lui de
amplasare a mărfii – în situa țiile când
este vorba de mai multe măr furi care
trebuie livrate la mai mulți bene ficiari.
Un dialog deschis și per mi siv poate
reduce și tensiunile legate de timpul de
așteptare la încărcare / descărcare.

Managerii depozitelor, dar și ma na -
gerii de transport trebuie să-și in stru ias -
că lucrătorii și șoferii cu privire la atri -
bu țiile ce le revin, la compe ten țe le și
limi tele pe care le au în activi tatea des -
fă șurată la nivelul depozitului, ceea ce
va duce la o comunicare efi cien tă între
a ceștia, în beneficiul de po zitului, al trans -
portatorului și al be neficiarului mărfii.

Motivarea
Motivarea lucrătorilor din depozit este

o problemă, uneori, dificilă, mai ales în
situația în care nivelul de sala ri zare este
relativ mic. În aceste con diții, metodele
de motivare trebuie să se concentreze,
în special, pe cele lega te de satisfacția
în muncă, de apre cie rea și, dacă este
posibil, și recom pen sa rea celui care se
eviden țiază în activitate.  

Din cauza specificului activității,
uneori, în situația unor greșeli (mai ales
dacă se repetă), se folosește pe na li -
zarea colectivă, fapt care descu ra jează
pe cei care nu fac greșeli și lucrează

eficient. Pentru motivarea pozitivă a
angajaților din depozit, este necesar
să se găsească modalitățile de eva -
lua re individuală a activității, atât pentru
sancțiuni, cât și pentru re compense.
Nu în ultimul rând, pentru a motiva ca -
pi talul uman, la rândul lor, ma nagerii de
lo gistică trebuie să aibă o motivație po -
zitivă, un complex de aspi rații bine
struc turate și compor ta men te adecvate,
în raportul cu salariații.

Rolul casei de
expediție
Poate surprinzător, un rol în sta -

bi lirea unor relații de colaborare efi -
cientă între depozit și transportator îl
au și casele de expediție. Deși rolul
prin cipal al acestora este de a face
legă tura între firmele de transport și
fir mele care doresc să transporte mar -
fă, informațiile deținute atât despre
trans portator, cât și despre beneficiar
con tribuie, de multe ori, la eficien ti za -
rea relațiilor dintre firma de transport
și deținătorul depozitului.

În relația dintre transportator și lo -
gis tică, ambii parteneri spun că este
loc de mai bine; depinde doar de ei
să găsească modalitățile prin care
acest deziderat să se realizeze.

Psiholog pr. Cristian SANDU
Cabinet de psihologie autorizat

E-mail: psih.cristian.sandu@gmail.com
Mobil: 0751 364 575
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Asociația Americană de Marketing definește logistica din perspectiva
transportului și manipulării mărfurilor, de la punctul de producție, la
punctul de consum sau de utilizare. Definiție oarecum restrictivă privind
logistica în ansamblul ei, dar care surprinde specificul relațiilor dintre
producător și consumator, relații în care transportul are un rol esențial.

Între
TRANSPORT și
LOGISTICĂ, este
loc de mai bine

„Fă fiecare detaliu
perfect și limitează
perfect numărul de
detalii.”

Jack Dorsey, 
cofondator Twitter

Cristian
Sandu
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R eprezentând o investiție de
aproape un milion euro, rea -
li zată în întregime prin eforturi

pro prii, noul sediu beneficiază de o
lo ca lizare optimă, fiind ușor accesibil
din orice punct al Capitalei. Oferind
echi pei IBT spații generoase de lucru,
multă lumină naturală și un grad optim
de confort, clădirea reprezintă cea mai
po trivită alegere pentru conducerea
ope rațiunilor IBT în cele mai bune con -
diții.

Focus pe distribuție
națională – proiecte
dedicate
Compania IBT (International

Business Transport) a fost înființată în
1994, avându-l ca unic administrator
pe Marian Martin. În 2013, un pachet
ma joritar de 65% a fost achiziționat de
Grupul Maman, unul dintre cei mai mari
furnizori de servicii logistice din Israel,
deținut de consorțiul Taavura. IBT este
certificată ISO 9001, 14001 și 18001
de către Lloyd și funcțio nea ză pe baza
codului de etică al Maman Group.

IBT dispune de o flotă proprie de
35 de vehicule de distribuție și operea -
ză hub-uri în București, Brașov, Iași,
Timișoara, Cluj, Oradea și Ploiești, la
ca re se adaugă un hub operat cu un
par te ner în Sofia.

Cei trei piloni principali de activitate
ai companiei constau în logistică / dis -
tri buție, transporturi camioane com -
ple te și operațiuni de comisionar in
va mă. La nivel internațional, IBT abor -
dea ză foarte mult relații de transport

nișă din Rusia, Asia Centrală, Caucaz.
În calitate de comisionar în vamă, IBT
lucrează pe bază de reprezentare in -
di rectă pentru clienți importanți, firme
mul tinaționale prezente în România.
IBT deține certificatul AEO acordat de
Vama Româna.

Începând cu anul 2018, IBT și-a
ex tins serviciile de distribuție și pentru
mărfuri clasificate ADR, preluând ope -
ra țiunile de distribuție pentru o impor -
tantă firmă multinațională care comer -
cia lizează, în România, mărfuri su pu se
exigențelor ADR la transport. În cepând
cu ianuarie 2018, toți șoferii IBT sunt
atestați pentru executarea de trans -
por turi ADR.

Marian Martin ne-a declarat, re -
cent, că IBT va realiza, în 2018, circa
55.000 shipment-uri de distribuție, din
care peste 95% pentru clienți extrem
de exigenți, firme multinaționale, cu
care IBT are încheiate contracte fer -
me. 

Tradiție și inovație
IBT nu a fost numai unul dintre

pio nierii domeniului transporturilor în
Ro mânia de după Revoluția din 1989,
ci își asumă acest rol, de pionierat, în
mod continuu, fiind, de-a lungul tim -
pu lui, printre primii care implemen tea -
ză noi tehnologii, soluții IT și principii
avansate de administrate a activității.
IBT și-a menținut, în permanență, un
de partament IT propriu, putând, astfel,
să ofere soluții flexibile și implementări
rapide de sisteme logistice și de distri -
bu ție, adaptate perfect necesităților
cli en ților.

Marian Martin susține că, într-un
sistem logistic (de depozit și / sau dis -
tri buție) care funcționează bine, 70%
din merite aparțin tehnologiei IT, care
permite o organizare corectă și, mai
ales, o circulație instantanee și forma -
li zată a informației. Compania a dez -
vol tat, încă din urmă cu 7 ani, soluții
pro prii „pick by voice”, cărora li se
adau gă sisteme foarte performante
track & tracing, implementate de acum
4 ani, ce oferă informații în timp real
clienților.

Cu ocazia mutării într-un depozit
nou, IBT și-a actualizat integral dota -
rea IT, migrând la tehnologia „ZEBRA
Mobile”, ce va permite implementarea
conceptului „smart warehouse”, bazat
pe IoT (Internet of Things). Acum, per -
so nalul depozitului dispune de com -
pu tere portabile, la care sunt conec -
tate scanere de tip „ring” și imprimante
portabile pentru coduri de bare. De
asemenea, fiecare echipament (stivui -
tor / transpaletă) este dotat cu tablete
in dustriale și scanere. Fiecare echipa -
ment are propria adresa de IP, fiind
programabil în Android. Echipamen -
te le sunt conectate direct la serverul
companiei, unde se rulează softurile
de WMS și respectiv, de distribuție. 

„Această abordare ne permite o
fle xibilitate extraordinară în imple men -
ta rea unor soluții adaptate efectiv ce -
rin țelor clienților noștri”, arată Marian
Martin.

Iar acestea sunt, doar, câteva
exem ple...

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Compania International Business Transport (IBT) și-a inaugurat,
recent, noul său sediu din București. La eveniment, au fost invitați
să participe cei mai apropiați colaboratori și parteneri, alături de
care IBT s-a dezvoltat, pe parcursul timpului. 

IBT s-a mutat 
în casă nouă

Marian Martin (centru), alături de echipa de management de grup
și locală.
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INVESTIȚII URIAȘE LA
WIZZ AIR

Wizz Air a demarat un proiect de
expansiune operațională, ce
prevede investiții de peste două
miliarde de dolari, în 11 baze

aeriene din România, Marea
Britanie, Austria, Polonia, Ucraina,
Ungaria și Georgia. În următoarele
patru luni, vor fi alocate 21 de
aeronave noi bazelor din Europa,
astfel încât compania să susțină
suplimentarea a 700 de zboruri
săptămânale și inaugurarea a 70 de
rute noi. Proiectul va avea în centrul
atenției noua bază pe care Wizz Air
și-o deschide la Viena, ocazie cu
care se vor face legături noi cu alte
patru orașe din Europa, Atena,
Tallinn, Harkov și, evident, Viena.
„Este cea mai mare fază de

expansiune de până acum din
istoria Wizz. Din ce în ce mai mulți
clienți aleg să zboare cu Wizz Air în
fiecare an, bucurându-se de
conectivitatea rețelei extinse de rute
a companiei noastre, formată,
acum, din peste 600 de rute, către
145 de destinații, din 44 de țări. Cele
70 de noi rute, care vor începe în
următoarele 17 săptămâni, vor
contribui, și ele, la oportunitățile de
călătorie disponibile oferite de Wizz
Air”, a declarat Owain Jones, Chief
Corporate Officer la Wizz Air.

ZBORURI NOI DE LA
TIMIȘOARA

Aeroportul Internațional „Traian
Vuia” Timișoara și compania aeriană
Tarom au inaugurat cursa Iași –
Timișoara. Tarom este o companie
cu o mare tradiție de operare la
Aeroportul Timișoara, deoarece
efectuează, neîntrerupt, zboruri din
acest oraș spre / dinspre București,
chiar de la înființarea sa. Alături de
cursa spre / dinspre Iași, cu o
frecvență de 4 zboruri pe
săptămână, începând cu sezonul de
vară, compania va introduce cursele
spre / dinspre Cluj – 3 pe
săptămână.

TRAFIC AERIAN MĂRIT 

Traficul aerian de pasageri și de
mărfuri a crescut, în primele două
luni ale acestui an, la Aeroportul
Internațional „Traian Vuia”
Timișoara, comparativ cu aceeași
perioadă a anului trecut. Astfel,
237.266 pasageri au trecut prin
aeroportul Timișoara (+4,9%) și
2.832 curse aeriene au decolat și au
aterizat (+3,8%). Cei mai mulți
pasageri au ales zborurile spre / de
la București, Londra și Munchen. În
ceea ce privește traficul cargo, în
luna februarie au fost transportate
448,5 tone, cu 61% mai mult, în
comparație cu februarie 2017.

„RABLA” ȘI CU MICROBUZE

Ediția 2018 a Programului
„Rabla” are eligibile pentru
casare, în premieră, și
microbuzele, iar autoritățile
estimează că parcul auto
național va fi înnoit cu circa
21.000 de mașini, din care
19.000 pe benzină sau
motorină și 2.000 electrice.
Bugetul total alocat este de
253 de milioane lei (133 de
milioane lei pentru „Rabla
Clasic” și 120 pentru „Rabla
Plus”), ecobonusuri și stații de
încărcare. La Remat Berceni,
unde a fost lansat programul
în acest an, au fost expuse
mașini electrice și hibrid,
pentru a-i familiariza pe viitorii
solicitanți cu astfel de
vehicule. Prima de casare este
de 6.500 lei, la fel ca anul
trecut, pentru fiecare
autovehicul uzat mai vechi de
opt ani, dus la Remat. El se
acordă pentru achiziționarea
unei mașini noi al cărei sistem
de propulsie generează
maximum 130 g de CO2/km.
La prima de casare se poate
adăuga un ecobonus de 1.000
lei, în cazul achiziționării unui
autovehicul nou, echipat cu
sistem de propulsie care
generează o cantitate de emisii
de maximum 98 g de CO2/km
în regim de funcționare mixt, și
/ sau un ecobonus de 1.700 lei
la achiziționarea unui
autovehicul nou, echipat cu
sistem de propulsie hibrid. În

cazul în care se întrunesc
ambele condiții, cele două
ecobonusuri pot fi cumulate
cu prima de casare standard.
Proprietarul poate achiziționa
mai multe autovehicule noi,
dacă predă la casare un număr
echivalent de autovehicule
uzate, beneficiind, în acest
mod, de mai multe prime de
casare. 
Programul „Rabla” are și o
componentă destinată
persoanelor juridice.
Instituțiile interesate pot
solicita, prin cererea de
finanțare, cel mult echivalentul
în lei al sumei de 200.000 euro
(sau 100.000 euro, dacă
activează în domeniul
transporturilor rutiere de
mărfuri), la momentul
depunerii dosarului de
acceptare. În cazul „Rabla
Plus”, statul acordă două
tipuri de ecotichete: de 45.000
lei (10.000 euro), dar nu mai
mult de 50% din prețul de
comercializare, pentru
achiziționarea unui
autovehicul nou pur electric,
și un ecobonus de 20.000 de
lei (5.000 de euro), dar nu mai
mult de 50% din prețul de
comercializare, pentru
achiziționarea unui
autovehicul nou, electric,
hibrid, cu sursă de alimentare
externă, care generează o
cantitate de emisii de CO2 mai
mică de 50 g/km.
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D upă anunțarea câștigătorului
de către primarul Capitalei,
Gabriela Firea, cei doi ope ra -

tori nemulțumiți de rezultat au formulat
notificări prealabile, așa cum prevede
legea, apoi au depus contestațiile. Ei
invocă, printre altele, că autobuzele
Otokar sunt mai lungi decât dimensiu -
nea acceptată, nu încap în garaj și nu
respectă normele europene de rezis -
ten ță la vibrații.

Iată ce contestă Mercedes-Benz și
Karsan Otomotiv:

- oferta declarată câștigătoare este
neconformă, întrucât nu respectă do -
cu mentele achiziției;

- nerespectarea cerinței privind di -
mensiunile generale constructive ale
au tobuzului. „Potrivit documentației
de atribuire, în cap. 6.3. Dimensiuni
ge nerale constructive ale autobuzului,
auto buzele din gama 10 m trebuie să
aibă lungimea totală de minim 9.400
mm – maxim 10.700 mm, autobuzele
din gama 12 m trebuie să aibă lun gi -
mea totală de 12.000 mm +/- 350 mm,
autobuzele din gama 18 m trebuie să
aibă lungimea totală de 18.000 mm +/-
400 mm. Față de aceste cerințe, ofer -
tan tul declarat câștigător a formulat
mai multe solicitări de remediere, în
sen sul admiterii unei lungimi maxime
de 10,78 m pentru autobuzele din
gama 10 m, iar pentru autobuzele din
gama 18 m, de 18,75”;

- nerespectarea cerinței privind docu -
 mentația de omologare a autobu ze lor;

- nerespectarea cerinței privind
des chiderea liberă a ușilor pentru călă -
tori;

- încălcarea principiului transpa -
ren ței, prevăzut în mod expres de art.

2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 pri -
vind achizițiile publice;

- neconformitatea ofertelor depuse
de către Asocierea OTOKAR EUROPE
SAS – OTOKAR OTOMOTIV VE
SAVUNMA SANAYI AS și KARSAN
OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS
față de cerințele de calificare la pro -
cedura de atribuire, astfel cum au fost
stabilite prin Caietul de sarcini.

În cazul în care Consiliul Național
pentru Soluționarea Contestațiilor
(CNSC) va admite unul sau mai multe
puncte contestate, Primăria Capitalei
va putea ataca decizia la Curtea de
Apel București sau va reevalua oferta
firmei câștigătoare. Dacă, însă, CNSC
res pinge contestațiile, Mercedes-Benz
și Karsan Otomotiv se vor putea adre -
sa ele instanței Curții de Apel Bucu -
rești.

La licitația lansată în iulie 2017 au
fost depuse patru oferte: Karsan
Otomotiv, Man Truck&Bus AG,
Mercedes Benz România și asocierea
Otokar Europe și Otokar Automotive.

Oferta câștigătoare este de 100 de
milioane de euro, ceea ce înseamnă
250.000 de euro, plus TVA, pentru
fiecare auto buz. Este vorba despre trei
tipuri de autobuze: 30 de autobuze de
18 metri (capacitate minimă de 135 de
călători), 50 de autobuze de 10 metri
(capa ci tate minimă de 70 de călători,
desti na te traseelor de noapte și rutelor
care includ zone cu carosabil mai îngust)
și 329 de autobuze de 12 metri (cu o
ca pacitate minimă de 96 de călători).

Conform Caietului de sarcini, toate
cele 400 de autobuze urbane cu po -
deaua complet coborâtă vor avea ga -
ran ție 8 ani. În acest interval, mano -
pera completă, inclusiv reviziile, intră
în sarcina furnizorului. Totodată, în
primii 4 ani, vor avea o garanție ex -
tinsă, inclusiv în ceea ce privește
consuma bi lele de exploatare (uleiuri,
filtre, ma no pera de revizie tehnică, în -
treținere etc.).

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Companiile Mercedes-Benz și Karsan Otomotiv au contestat
rezultatul licitației organizate de Primăria Capitalei pentru
achiziționarea a 400 de autobuze RATB, licitație câștigată de
asocierea turcă Otokar Europe – Otokar Otomotiv Ve Savunma
Sanayi AS. 

Licitația câștigată de
Otokar a fost
contestată
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A proape în unanimitate, trans -
por tatorii prezenți la Con fe -
rința Ziua Cargo consideră

pre lungirea valabilității actualului pro -
gram de transport ca fiind cea mai bu -
nă soluție. Mai mult decât atât, minis -
trul Transporturilor, Lucian Șova,
pre zent la eveniment, precum și cele -
lalte autorități, și-au arătat deschiderea
pentru a da curs solicitărilor trans por -
ta torilor, în condițiile în care acest lucru
se poate realiza în conformitate cu
legislația.

Trebuie amintit, de asemenea,
faptul că, la câteva zile după eve ni -
ment, a fost transmisă către autorități
o propunere de prelungire a progra -
mu lui de transport cu patru ani.

Un moment
favorabil...
... a fost cea de-a 11-a conferință

Ziua Cargo, dedicată exclusiv firmelor
de transport călători, și nu ar fi pentru
prima dată când decizii importante
sunt trasate în cadrul evenimentului –
prelungiri ale programelor de trans -
port, stabilirea calendarului pentru atri -

buire, amendarea legislației pentru
com baterea „pirateriei”... Nu este nici
pentru prima dată când un ministru al
transporturilor participă la eveniment...

Sunt, totuși, mai multe premiere
aduse de această ediție a conferinței,
ce țin de un anumit context, însă și de
evoluția pe care piața o cunoaște.

Este pentru prima dată când, în
cadrul unui singur eveniment, sunt
pre zenți reprezentanții unui număr atât
de mare de autorități. De asemenea,

este de salutat experiența acumulată
de către managementul acestor insti -
tu ții și, aparent, această experiență
pare mai liberă ca niciodată, pentru a
se pune în valoare. Și, bineînțeles,
avem avantajul unui ministru care cu -
noaște în amănunt transportul rutier.

Din punct de vedere al operatorilor
de transport, chiar dacă este evident
faptul că se va încerca amânarea mo -
mentului liberalizării pieței cât mai
mult, conceptul de „liberalizare” nu

Prelungire...
dar pentru ce
perioadă?
Principala îngrijorare a transportatorilor ce operează curse regulate
naționale pare să fi găsit o rezolvare, în cadrul conferinței Ziua
Cargo. Programul de transport va fi, cel mai probabil, prelungit...
însă pentru ce perioadă?
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mai reprezintă „sperietoarea” de altă -
da tă. Un număr mare de operatori pri -
vește liberalizarea ca inevitabilă și
chiar firească și au început sau au în
plan demararea unor investiții care să
îi găsească pregătiți. Este evident fap -
tul că a crescut apetitul pentru investiții
în soluții „tehnologice” moderne, iar
fap tul că majoritatea parcului auto și-a
terminat perioada de finanțare poate
fi, de asemenea, un avantaj. 

O problemă rămâne – indiferent
de perioada stabilită pentru prelun gi -
rea programului de transport, firmele
vor ezita să realizeze investiții sem -
ni ficative, fără a avea o imagine în le -
gătură cu modul în care piața va func -
țio na, după aceea.

Discuțiile din „culise”
Dacă prelungirea valabilității pro -

gra mului de transport pare, tot mai

mult, o certitudine, nu există o imagine
precisă legată de perioada de după
aceea. Sunt în discuții mai multe sce -
narii, la acest moment, însă, niciunul
dintre acestea nu a atins „maturitatea”,
pentru a fi prezentat în mod oficial.
„Po zițiile de start” pentru părțile ce vor
intra în negociere arată (neoficial) ast -
fel: prelungire un an și, apoi, libera li -
zare; patru ani prelungire și, apoi,
„ceva”, adică atribuire, dacă liberali -
za rea nu devine obligatorie, fiind im -
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Lucian Șova,
ministrul

Transporturilor

De la stânga la dreapta: Lucian Lambru, director general adjunct ARR, Aurelia Surulescu, director general ARR,
Sorin Sîrbu, consilier în cadrul Direcției Transporturi Rutiere, Sorin Ghiță, director Direcția Transporturi Rutiere,
Inspector de Stat Șef Alina Luminița Cațan, ISCTR, Alexandru Frîncu, inspector de trafic rutier în cadrul ISCTR.

Comisar șef Florentin
Brăcea, directorul Direcției
Rutiere din cadrul IGPR
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pusă de legislația europeană. Este
evident că o prelungire prea lungă
echivalează, pentru autorități, cu „nicio
decizie”, stabilirea condițiilor viitoare
de funcționare a pieței intrând în
sarcina unui viitor guvern. Or, dacă
lucrezi la un scenariu care ar trebui
să se materializeze printr-un pachet
legislativ, este de bun simț să îți dorești
să finalizezi procesul, atâta timp cât
beneficiezi de sprijinul politic – ad mi -
nis trativ necesar. În caz contrar, mun -
ca poate deveni inutilă. Pe de altă par -
te, o perioadă scurtă de amânare a
liberalizării nemulțumește profund
trans portatorii, care consideră că, fără
o imagine clară în legătură cu noile
reguli, riscă să fie luați pe nepregătite
și eliminați, în special de marii jucători
europeni. În aceste condiții, sunt ope -
ra tori care consideră că ar fi prefera -
bilă o atribuire la termen a programului

de transport, proces care ar asigura
încă șase ani de valabilitate pentru
licențe.

Însă negocierile abia au demarat...

„Județeanul”, și mai
încurcat
Bineînțeles, într-o situație cel puțin

la fel de neclară se află și transportul
județean regulat.

Pe de o parte, este foarte greu de
separat în totalitate transportul regulat
interjudețean de cel județean, însă, în
același timp, există viziuni separate,
la nivel local, în legătură cu evoluția
pe care ar trebui să o urmeze trans -
por tul județean de călători.

O ordonanță de urgență care ar fi
în curcat și mai mult lucrurile a fost re -
trasă, iar, la ora actuală, există un
grup de lucru interministerial, care în -

cear că să adapteze lucrurile. Princi -
pi ile de la care se pleacă sunt ge ne -
roase și pline de bun simț – o separare
clară între transportul comercial și cel
de utilitate publică, transportul comer -
cial (nesubvenționat) să reprezinte
prima opțiune... Să sperăm că aceste
principii își vor păstra coerența și
atunci când se va intra în amănunte.

Un alt aspect important, care tre -
buie amintit, este legat de lupta îm -
potriva „pirateriei”. S-a decis scoaterea
sintagmei „în mod repetat” din legisla -
ție și, astfel, cei care efectuează trans -
port ilicit de pasageri vor putea fi sanc -
ționați mult mai ușor.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Dan
Moldoveanu,
Serviciul
Prevenire,
DGA
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Prelucrarea datelor personale reprezintă, pentru mediul de afaceri,
un moment care a revoluționat modul în care companiile, inclusiv
cele de transport, își desfășoară activitatea. Putem vorbi, acum,
de multiple alegeri pe care clienții le au la dispoziție pentru a-și
personaliza opțiunile de călătorie, soluții care presupun algoritmi
complecși, ce au, însă, la bază date cu caracter personal.

Impactul GDPR
asupra companiilor
de transport

N oul Regulament General pri -
vind Protecția Datelor (GDPR
– General Data Protection

Regulation), sau Regulamentul UE
679/2016, a fost adoptat de Parla -
men tul European și Consiliul Europei
în aprilie 2016, iar prevederile acestuia
vor fi direct aplicabile, în toate statele
mem bre UE, începând cu data de 25
mai 2018.

Regulamentul impune reguli noi,
care vor solicita companiilor de trans -
port să asigure o atenție sporită cu pri -
vire la modul în care colectează, pre -
lucrează și stochează datele cu
ca rac ter personal, aparținând atât cli -
en ților, cât și angajaților, cola bo ra to -
rilor, furnizorilor etc. Reglementările
UE își propun să consolideze drep tu -
ri le persoanelor fizice, în domeniul pre -
 l ucrării datelor și introduc un set de
noi drepturi, menite să asigure un mai
bun control al persoanei fizice asu pra
da te lor care îl sau o caracte ri zează:
drep tul la ștergere sau dreptul de a fi
uitat, dreptul la portabilitatea da te lor
și dreptul la restricționarea prelucrării.

Ce reprezintă „datele
cu caracter
personal”?
În accepțiunea GDPR, „datele cu

ca racter personal” sunt informațiile
care permit identificarea unui individ,
direct sau indirect. Dar ceea ce poate
fi definit ca „identificator” este mult
mai complex, incluzând, acum, pe lân -
gă elementele de identificare consa -
cra te (nume, prenume, cod numeric
per sonal, adresă etc.) și identificatori
on-line (adresa IP, date privind geolo -
ca lizarea, istoricul navigării pe internet
etc.), înregistrări audio / video (CCTV)
sau date cu caracter special (religia,
orien tarea sexuală, informații referi -
toa re la sănătate, date genetice, bio -
me trice etc.).

Obligații
Noile reglementări asigură armo ni -

zarea legislațiilor naționale privind pro -
tecția datelor în UE, definesc mult mai
clar obligațiile celor care utilizează date
cu caracter personal și sporesc drep -
tu rile persoanelor fizice. Altfel spus,
GDPR își propune să elimine orice sce -
nariu care presupune folo si rea datelor
cu caracter personal ob ți nu te în mod
ilegal, utilizate în alte sco puri decât cele
care au fost convenite sau care nu au
fost protejate în mod corespunzător.

Principalele reguli care trebuie res -
pec tate pentru a vă conforma GDPR
sunt:

- stocarea datelor într-o manieră
or ganizată;

- păstrarea în siguranță a datelor;
- ștergerea datelor care nu sunt

ne cesare;
- notificarea activității de procesare

a datelor;
- asigurarea furnizării, la cerere, a

da telor;
- ștergerea datelor, la cerere;
- obținerea acordului explicit al per -

soa nelor pentru utilizarea datelor;
- pregătirea continuă a perso na -

lu lui privind GDPR.
Deși GDPR ar putea fi asociat

unor altor măsuri restrictive, confor -
ma rea la aceste valori fundamentale
eu ropene ar trebui să fie privită, în
ace lași timp, ca un mijloc prin care se
asigură adaptarea companiei la un
mediu de afaceri modern, din ce în
ce mai complex și competitiv.

De la avertisment, la
amendă de 20
milioane de euro
În cazul nerespectării Regula men -

tu lui UE 679/2016, constatată în urma
unor plângeri sau a unor investigații
fă cute de Autoritatea Națională de Su -

pra veghere a Prelucrării Datelor cu
Ca rac ter Personal, pot fi aplicate mă -
suri corective, care merg de la: mus -
tra re, avertisment, avertizare, emiterea
unor decizii de limitare temporară a ac -
ti vității, obligarea operatorului să se
con formeze regulamentului într-un
anu mit domeniu, până la aplicarea u -
nor amenzi administrative, care ajung,
în cazul nerespectării drepturilor per -
soa nelor vizate, la limita maximă de
4% din cifra de afaceri sau 20 de mili -
oa ne de euro.

Proceduri și
responsabili
Pentru a nu se ajunge la aceste

situații, este recomandat ca, până la
intra rea în vigoarea a noului regula -
ment, operatorii de date să-și adopte
o serie de proceduri interne, să-și in -
struiască personalul, să adopte o serie
de ghiduri și de formulare specifice,
pe care să le aducă la cunoștința an -
ga jaților, în scopul implementării cerin -
țe lor noilor reglementări. 

O altă dimensiune importantă o re -
prezintă desemnarea unui respon sa bil
cu prelucrarea datelor – DPO. A ceas -
ta este o cerință nouă și expresă a nou -
lui regulament și vizează nu mi rea unei
persoane care să exercite activitatea
de informare, consiliere și de control în
plan intern în domeniul pro tecției datelor
cu caracter personal. Această persoană
poate fi un angajat din cadrul firmei,
sau pot fi contractate astfel de servicii
de la o firmă spe cia li zată.

Liviu IONIȚĂ
CEO & founder L&M Business

Intelligence Consulting
Cristi LĂȚEA 

Senior consultant L&M Business
Intelligence Consulting

office@business-intell.ro
www.business-intel.ro
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„A vând în vedere faptul că,
în general, instituțiile cu
atribuții de control sunt

privite cu reticență, aș dori să evi den -
țiez importanța ISCTR în domeniul
transporturilor rutiere, deoarece ac -
țiu nile de control efectuate au rolul
creș terii siguranței rutiere, asigurării
unui climat de concurență normal, îm -
bu nătățirii condițiilor de muncă a per -
so nalului din domeniul transporturilor
rutiere, protejării infrastructurii și pro -
tec ției mediului”, a subliniat Alina
Luminița Cațan.

11.000 de controale,
anul trecut
Inspectorul de Stat Șef ISCTR a

precizat că, în urma controalelor efec -
tua te, se constată încă multe defi cien -
țe, iar în anul 2017 a fost aplicat un
număr mai mare de contravenții față
de anul 2016. În perioada ianuarie –
de cembrie 2017, au fost efectuate
11.017 controale la sediul între prin -
de rilor, iar, în urma controalelor efec -
tua te în trafic, au fost verificate
180.250 autovehicule / ansambluri de
ve hicule, fiind întocmite 33.900 pro ce -
se verbale de constatare a contra ven -
ți ilor, dintre care 3.279 aplicate per soa -
ne lor fizice sau juridice străine, prin
care au fost sancționate un număr de
38.755 contravenții, în valoare de
84.416.750 lei.

Accent pe siguranță
Referitor la tendințele în controlul

transportului de călători, Alina Luminița
Cațan a dorit să menționeze faptul că,
atât pe plan național, cât și inter na -
țional, în cadrul controalelor efec tua -
te, se pune accent, cu precădere, pe
aspectele care pot afecta, în mod
sem nificativ, siguranța rutieră și con -
cu rența loială. În acest sens, a men -
țio nat faptul că, în multe cazuri, in -
spec torii din cadrul ISCTR au aplicat
sancțiuni pentru:

Tendințe
în control
În cadrul conferinței Ziua Cargo, destinată transportului de
pasageri, Inspectorul de Stat Șef ISCTR, Alina Luminița Cațan, a
prezentat statistici interesante privind activitatea de control, dar
și tendințele care se manifestă, la ora actuală, în această
activitate și măsurile care se adoptă pentru eficientizarea ei.

Inspector de Stat Șef
ISCTR, Alina

Luminița Cațan.
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• manipularea tahografului;
• conducerea fără cartelă taho gra -

fică;
• defecțiuni tehnice ale vehiculelor

ru tiere;
• efectuarea transportului fără exi -

stența documentului de transport con -
form tipului de transport efectuat sau
fără a deține certificat de competență
profesională.

De asemenea, pentru eficien ti za -
rea activității de control privind re gle -
mentările din domeniul transporturilor
rutiere, ISCTR are în vedere o serie
de aspecte importante, printre care
se numără:

1. Realizarea unui
control unitar:
• reprezentanți ai ISCTR participă

la conferințe, seminarii și controale
comune, organizate de Comisia Euro -
pea nă, Euro Controle Route și
CORTE, iar bunele practici asimilate
sunt utilizate în vederea eficientizării
con trolului, în funcție și de resursele
materiale existente;

• sunt elaborate proceduri de
control în care sunt introduse detalii
cu privire la activitatea de control și
formularele utilizate;

• sunt organizate programe de pre -
gătire profesională. În acest sens, în
anul 2017, au fost realizate programe
de pregătire profesională, în care in -
spec tori care au participat la seminarii
or ganizate de Euro Controle Route
au prezentat aspecte referitoare la
controlul respectării legislației sociale
și manipularea tahografelor. 

2. Deținerea unui
sistem informatic...
... astfel încât activitatea de control,

de întocmire a documentelor prin care
se aplică sancțiuni, de actualizare a
clasificării întreprinderilor din punctul
de vedere al riscului să se realizeze
la locul și momentul efectuării con tro -
lu lui, iar schimbul de informații să se
realizeze în cel mai scurt timp posibil.

„În prezent, ISCTR utilizează o a -
plicație de control realizată cu resurse
umane proprii, dar trebuie realizat un
sis tem informatic care să acopere toa -
te activitățile derulate în cadrul ac țiu -
nilor de control”, a subliniat Alina Lu -
minița Cațan.

3. Clasificarea
întreprinderilor pe
grade de risc.
Are ca scop verificarea mai frec -

ven tă a întreprinderilor clasificate cu
risc crescut, în condițiile în care între -
prin derile clasificate cu risc mediu sau
scăzut să fie controlate mai rar. Acest

aspect este introdus în procedurile de
control ale ISCTR. (vezi graficul)

4. Sistem de
monitorizare a
traficului rutier. 
„Dorim ca, pe viitor, să avem acces

la astfel de sisteme, cu ajutorul cărora
inspectorii să oprească cu precădere
vehi culele rutiere deținute de între -
prin derile clasificate cu risc crescut,
ca urmare a controalelor anterioare,
pre cum și vehiculele rutiere care nu
de țin copie conformă a licenței comu -
ni tare / certificatului de transport în
cont propriu, ITP, rovinietă etc.”, a afir -
mat Inspectorul de Stat Șef ISCTR, în
cadrul conferinței Ziua Cargo de la
Poiana Brașov.

5. Utilizare
echipamente
moderne de control. 
„În primul rând, aș dori să men țio -

nez echipamente moderne de de tec -
tare a fraudării tahografelor, deoarece
este domeniul în care sunt constatate
cele mai multe probleme, iar, pentru
e liminarea acestora, sunt angrenate
re surse umane și materiale consi dera -
bile. În acest sens, precizez că există
inspectorate de control din Europa
care dețin echipamente de control
pen tru detectarea fraudării tahogra fe -
lor prin interpretarea datelor din uni -
tatea electronica de control a auto ve -
hiculelor”, a explicat Inspectorul de
Stat Șef Alina Luminița Cațan.

La nivelul Comisiei Europene, a
fost adoptată o serie de reglementări
care au și scopul eficientizării con tro -
lului în domeniul transportului rutier, iar,

dintre acestea, menționăm obligati -
vitatea echipării cu tahograf inteligent
a autovehiculelor înmatriculate pentru
prima dată începând cu data de 15
iunie 2019 și reglementările privind con -
trolul tehnic în trafic care se vor apli ca
începând cu data de 20 mai 2018.

Prin implementarea tahograful
inte ligent, se creează posibilitatea co -
municării la distanță între tahograf și
au toritățile de control, în vederea
detec tării timpurii, de la distanță, a po -
sibilelor manipulări sau abuzuri, cu
men țiunea că autoritățile de control
pot accesa numai acele informații care
pot fi generate ca urmare a unei mani -
pulări a tahografului.

6. Echipamente
pentru verificarea
stării tehnice în
trafic. 
Inspectorul de Stat Șef ISCTR a

arătat că există inspectorate de control
din Europa care dețin echipamente
mobile de control pentru verificarea
stării tehnice a vehiculelor rutiere sau
locuri de control dotate și cu echipa -
men te pentru verificarea eficacității
frâ nelor și detectarea jocurilor (facilități
de control tehnic în trafic).

Până la o eventuală achiziționare
a unor unități mobile de control sau
realizarea unor locuri de control dotate
corespunzător, ISCTR verifică vizual
sta rea tehnică a autovehiculelor, iar,
acolo unde este cazul, vehiculul este
în soțit până la o stație de inspecție
teh nică periodică, pentru o verificare
com pletă.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Număr controale, anul trecut
Nr. crt. Date de referință ISCTR Ian. – dec. 2017

1. Număr autovehicule / ansambluri 
de vehicule verificate în trafic: 180.250
- dintre care străini: 24.339

2. Număr controale efectuate la sediul 
întreprinderilor 11.017

3. Număr procese verbale de constatare 
a contravențiilor: 33.900

- Dintre care străini: 3.279
4. Număr contravenții aplicate: 38.755
5. Valoare procese verbale de constatare 

a contravențiilor (lei) 84.416.750
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C onceptul general de libera li -
za re a apărut în anii ’70, în
Sta tele Unite ale Americii, și,

de atunci, s-a extins într-un ritm rapid,
în aproape toate domeniile econo mi -
ce, piața reglementată fiind, din ce în
ce mai mult, înlocuită de piața libera -
li zată. În acest context general, trans -
por tul rutier de persoane nu poate fi
ocolit de spectrul liberalizării. În cadrul
Pachetului pentru Mobilitate Curată,
publicat în data de 08.11.2017, Co -
mi sia Europeană propune revizuirea
Re gulamentului (CE) 1073/2009, vi -
zând măsuri importante pentru libe -
ra lizarea transportului de persoane în
țările membre, atât pentru cursele re -
gu late, cât și pentru cele ocazionale. 

Jumătate din țările
UE nu sunt
liberalizate
Țările din Uniunea Europeană se

împart, în acest moment, în două ta -
be re – cele care au acceptat, demarat
și implementat liberalizarea transpor -
tu lui de persoane, permițând inclusiv
ac cesul, cu sau fără anumite restricții,
al operatorilor străini; și cele care, încă,
mențin o piață internă reglementată,
res tricționând accesul liber al ope ra -
to rilor (inclusiv al celor interni), invo -
când motive mai mult sau mai puțin
realiste și populiste (în special, din
dorința de a proteja operatorii proprii).
În acest moment, jumătate din țările
Uniunii Europene păstrează, încă, în
vigoare măsuri de reglementare a pie -
ței interne de transport persoane și de
protejare a operatorilor proprii. Din
punctul de vedere al operatorilor din
țările care au renunțat la piața regle -
men tată, principalul câștig al libera li -
zării constă în creșterea eficienței eco -

no mice, creșterea calității serviciilor și
scăderea semnificativă, până la anu -
lare, a subvențiilor acordate de Stat în
toate domeniile în care au iniția li zat și
implementat procese de trecere de la
piața reglementată, la piața li be ră,
inclusiv în cazul transportului rutier de
persoane.

În țările din Uniunea Europeană,
libe ralizarea transportului rutier de per -
soane a început în 1980, cu piața din
Marea Britanie. După mulți ani, la sfâr -
și tul anilor ’90, au demarat liberaliza -
rea transportului de persoane Suedia
și Norvegia, acestor țări alăturân -
du-li-se, apoi, în 2013 – Germania, în
2014 – Italia, în 2015 – Franța și în
2017 – Slovenia și Croația. 

Modele europene
În funcție de specificul fiecărei țări,

de limitele impuse / permise (de exem -
plu, în Germania s-a liberalizat piața
ser viciilor regulate de transport per soa -
ne cu autobuzul pe trasee cu lungi me
mai mare de 50 km, în Marea Bri ta nie
au fost dereglementate traseele mai
lungi de 15 mile, în Franța – cele de
peste 100 km, iar în Italia, Suedia și
Norvegia limitările țin cont atât de lungi -
mea traseelor, cât și de limitele ad -
ministrativ-teritoriale), procesul de libe -
ralizare s-a derulat, în unele cazuri (vezi
Italia), pe perioade de până la 5-6 ani.

Piața britanică a fost complet libe -
ra lizată chiar în anul 1980, singura

con diție impusă operatorilor de trans -
port fiind notificarea transmisă autorită -
ților, cu 28 de zile înainte de începerea
unui nou serviciu de transport. Din
1985, s-a renunțat și la obligativitatea
acestei notificări, pentru operarea unei
rute expres. În anii ’80, a existat o
con curență acerbă pe piața britanică,
între National Express (fostă compa -
nie de stat, privatizată la începutul de -
cadei) și British Coachways, compe -
tiție încheiată cu declinul celei de a
doua companii, rezultând un monopol
de facto al celor de la National Ex -
press, monopol care a durat până la
apariția, în anul 2003, a operatorului
Me gabus. În acest moment, piața este
împărțită între operatori precum Na -
tional Express, Megabus (subsidiară
a Stagecoach), Oxford Bus Company,
Scottish Citylink, Ulsterbus etc.

În Suedia, transportul liberalizat
cuprinde traseele mai lungi de 100 km
și care trec prin cel puțin două unități
administrativ-teritoriale. Această piață
este, acum, complet dereglementată
și nesubvenționată. Un element inte -
re sant în transportul rutier din Suedia
este dat de o schemă privind integra -
re a traseelor lungi de autocar în pro -
gra mele regionale reglementate, fapt
care permite pasagerilor să călăto -
reas că la aceleași tarife pe un număr
mai mare de curse și aduce un plus
de venituri operatorilor de curse lungi.

Piața germană constituie un caz
aparte în tot acest tablou, având în ve -
de re că, până în anul 2013, datorită le -
gis lației interne restrictive, transportul
rutier de persoane prin curse regulate
era, practic, inexistent (sub 100 auto -
ri zații la nivelul întregii țări), monopolul
fi ind deținut de operatorul feroviar
Deutsche Bahn. După deschiderea și
li be ralizarea pieței de transport per soa -
ne cu autocarul / autobuzul, proces
care, în Germania, s-a derulat pe o pe -
ri oadă de 4 ani (2009 – 2013), numă -
rul autorizațiilor emise a depășit 325 în
trimestrul IV al anului 2015, numărul
celor care s-au orientat spre acest tip
de transport a crescut exponențial, în

Liberalizarea
în Europa 
Liberalizarea pieței interne de transport rutier de persoane,
precum și tendințele și modelele din țările Uniunii Europene au
fost prezentate în cadrul conferinței Ziua Cargo de către
consultantul în transporturi Daniel Micu.

Piața europeană de transport rutier
de persoane, acolo unde a fost
liberalizată, este caracterizată, în
acest moment, de o luptă acerbă
între marii operatori – FlixBus și
Arriva.

Daniel Micu
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mare măsură datorită reorientării spre
autocar a unei mari părți dintre pasa -
gerii din transportul feroviar de lungă și
medie distanță (peste 40% din pa sa -
gerii autocarelor provin din acest seg -
ment), dar și datorită numărului mare
de persoane care au renunțat la utili -
za rea autoturismului propriu și s-au
orien tat spre autocar. Regulile im puse
de Stat permit oricărui operator să de -
servească orice rută și să oprească în
orice loc, cu condiția să nu perturbe
trans portul public local și să respecte
re glementările de siguranță rutieră.
Trans portul public local este „secu ri zat”
prin interdicția stabilită pentru ope ratorii
curselor intercity de a vinde bile te pentru
distanțe mai mici de 50 km. Totodată,
au fost impuse anumite res tric ții menite
să protejeze transportul fe roviar. În plus,
trans portul pe distanțe medii și lungi
este operat pe baze 100% comerciale,
în timp ce trans por tul public local este
subvenționat. În acest moment, piața
transportului rutier de persoane din
Germania, care, între timp, a depășit 40
milioane de pasageri, s-a stabilizat la
circa 240-250 linii, datorită, în principal,
opti mi zării acestora. Corespunzător,
numărul cur selor efectuate a scăzut de
la circa 4.650 curse / săptămână, în tri -
mes trul IV 2015, la circa 3.100 curse /
săp tă mână, în trimestrul IV 2017. Ca -
li tatea oferită de transportul rutier de
per soa ne, concurența pe care acest
mod de transport o face transportului
fe roviar, au determinat o creștere sem -
ni fi  cativă a numărului total de pasageri

trans  por tați, de la 131 milioane de pa -
sa geri (feroviar) și, respectiv, 3 milioane
de pasa geri (rutier) în anul 2012, la 138
mi lioane de pasageri (feroviar) și, res -
pec tiv, 24 milioane pasageri (rutier) în
anul 2016. Liderul incontestabil al pie -
ței germane de transport este, în acest
moment, FlixBus, cu o cotă de piață de
circa 92%, rezultată în urma pre luă rii
trep tate a majorității operatorilor con -
curenți.  

În Italia, perioada de tranziție spre
piața liberalizată a început în anul
2005, cu o serie de restricții legate de
lun gimea traseelor care puteau fi
deservite (traseul trebuia să unească
mai mult de două provincii), urmând,
apoi, după 2007, o trecere progresivă
către adevărata liberalizare, astfel că,
începând cu 01.01.2014, sistemul de
trans port este bazat 100% pe auto ri -
zații non-exclusive, deci liberalizat. 

Italia – o situație
asemănătoare
Spre deosebire de Germania, în

Italia persistă, încă, o serie de bariere
birocratice, care fac procesul de obți -
ne re a autorizațiilor ceva mai com pli -
cat, dar abordabil. Putem face o
paralelă între piața transporturilor de
per soane din Italia și situația actuală
din România, având în vedere că
situația inițială din Italia era, într-o foar -
te mare măsură, similară cu situația
actuală din România – autorizații ex -
clu sive pe anumite linii și / sau trasee,
birocrație, piață foarte fărâmițată (cu
un număr foarte mare de operatori),
sis tem complicat de modificare a auto -
ri zațiilor existente, operatori de trans -
port tradiționali (bine implementați în
piață), sistem legislativ orientat către
operatorii tradiționali și reticent față
de noii veniți, tendințe de eliminare a
sub vențiilor și funcționarea pe principii
pur comerciale, acces garantat în stații
/ autogări, dar limitat de faptul că o
parte dintre acestea sunt deținute de
societăți concurente etc. Cu toate
aces tea, în special după anul 2015,
marii jucători din piața europeană a

trans porturilor de persoane (Arriva,
Mega bus și FlixBus) au reușit să ocu -
pe mare parte din piața Italiei, această
tendință manifestându-se în conti nua -
re (FlixBus a transportat peste 7
milioane de pasageri, de la intrarea pe
piață, la jumătatea anului 2015, până
la sfârșitul anului 2017), cu un plus
începând cu a doua jumătate a anului
2016, atunci când FlixBus a achizi țio -
nat partea continentală a Megabus,
deci inclusiv subsidiara Megabus din
Italia.

Un alt exemplu elocvent este dat
de liberalizarea transportului rutier din
Franța. La fel ca și în Germania, trans -
por tul de persoane din Franța era do -
mi nat, până la liberalizare, de compo -
nen ta feroviară. Începută în anul 2011,
cu o etapă intermediară finalizată în
anul 2015, liberalizarea transportului
rutier de persoane înseamnă, în acest
mo ment, operarea fără restricții a
rutelor cu distanțe de peste 100 km
între stații. Pentru traseele cu distanța
mai mică de 100 km între stații, auto -
ri tatea de reglementare (ARAFER)
este abilitată să autorizeze eventualele
linii noi, însă această limitare este in -
tro dusă cu scopul de a proteja servi -
ci ile publice de transport, în principal
transportul feroviar, ceea ce nu este
cazul în România. Ceea ce trebuie
obligatoriu avut în vedere, este faptul
că ARAFER este o autoritate inde -
pen dentă de reglementare a trans por -
tului rutier și feroviar, fără nicio legă -
tu ră de subordonare cu legislativul
sau executivul francez. 

Ca o concluzie, piața transpor tu -
rilor rutiere de persoane din Italia,
evoluția acesteia de la o piață regle -
men tată, spre o piață liberă, conține
elemente care sunt cel mai apropiate
de situația actuală din România. La fel
ca în Italia, operatorii români cu vechi -
me în piață sunt fragmentați și captivi
în zonele lor de activitate, rezultând,
de aici, o foarte mare inerție în dez -
vol tare, datorată atât dorințelor de păs -
trare a zonelor de influență și de con -
ser vare a veniturilor, dar și incoerenței
și incertitudinii legislative.

Liberalizarea pieței transporturilor
cu autobuzul și autocarul
înseamnă, în final: mai multe
variante pentru pasageri, mai
multă competiție în piață, mai
multă calitate la tarife reduse și,
poate cel mai important, mai multă
mobilitate pentru toate categoriile
de consumatori. Totodată, nu
trebuie sub nicio formă ignorate
aspectele legate de reducerea
poluării și creșterea siguranței
rutiere, datorită creșterii calității
parcului auto utilizat.
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Politica de prețuri și nivelul aces -
tora diferă de la o țară la alta, în funcție
de modul de dezvoltare și de imple -
men tare a pieței liberalizate, cu toate
acestea tarifele practicate stabi li zân -
du-se, în majoritatea țărilor, la un nivel
mediu de circa 9 eurocenți/km, cu scă -
deri, însă, până la 4 eurocenți/km, în
cazul ofertelor speciale, acestea fiind
în strânsă legătură cu nivelul com pe -
tițional din zonă și cu politica com pa -
ni ilor low-cost.

Marii jucători
Nu poate fi neglijat, aici, nici as -

pec tul legat de prezența marilor ope -
ra tori de transport în mai multe țări
din Uniunea Europeană, fapt care fa -
vo rizează o anumită nivelare a tarifelor
practicate, în majoritatea țărilor unde
aceștia operează.

Ca o confirmare a interesului cres -
cut pentru transportul rutier de per soa -
ne pe distanțe medii și lungi, vine și
intrarea marilor companii feroviare din
Europa pe această piață, direct sau prin
subsidiare, cele mai elocvente exemple
fiind Deutsche Bahn (Ger ma nia) –
acționar majoritar la opera to rul de
transport Arriva și SNCF (Fran ța) – care
a înființat, în anul 2012, un operator de
transport rutier propriu, Ouibus.

Faptul că operatori precum FlixBus
au ajuns, într-un timp foarte scurt, să
dețină, la sfârșitul anului 2017, seg -
men te importante din piața de trans -
port intern de persoane a multor țări

dezvoltate din UE (92% din piața din
Germania, 67% din piața din Italia,
66% din piața din Benelux, 54% din
piața din Franța etc.), precum și ten -
din ța de câștigare a piețelor de trans -
port persoane din alte țări din Europa
(Austria, Ungaria, Croația, Cehia, Slo -
va cia, Ucraina etc.), dar și a celei din
SUA, arată tendințele actuale din
piață, ritmul alert de expansiune și
generează îngrijorare în toate celelalte
țări din zonă, în special în rândul ope -
ra torilor tradiționali.

Grupul Arriva este prezent în 14 țări
din Europa, cu aproape 20.000 auto bu -
ze și autocare (Marea Britanie – 5.250,
Croația – 125, Cehia – 1.960, Danemarca
– 1.180, Ungaria – 420, Italia – 2.350,
Olanda – 1.020, Polonia – 700, Portugalia
– 3.455, Serbia – 295, Slovacia – 1.335,
Slovenia – 550, Spa nia – 455, Suedia –
755) și, spre deo se bire de FlixBus,
operator orien tat spre curse intercity și
interna țio na le, duce o po litică menită să-
i asigure intrarea pe toa te piețele de
transport rutier (de la transport local, la
transport regional și interregional) fiind,
în plus, puternic intrat pe piața de
transport feroviar și chiar pe apă.

Tendința comună, declarată, a tu -
tu ror grupurilor multinaționale este de
a intra pe piețele liberalizate, sau care
urmează să se liberalizeze, printr-o
politică de preluare a operatorilor
existenți sau de înființare de companii
mixte de tip joint venture, astfel încât
să poată deține o cât mai mare cotă
din piața tării respective.

În oricare dintre situații, trebuie
avut în vedere faptul că noțiunea de
libe ralizare nu trebuie să însemne, au -
to mat, eliminarea concurenței din pia -
ță, monopolul nefiind unul dintre atri -
bu tele liberalizării. Studii europene
ara tă că tariful / kilometru, indicatorul
de bază în transportul de persoane,
este cel mai redus pe traseele unde
există doi sau, chiar, trei operatori. 

Pe lângă preț, calitatea serviciilor
devine un criteriu important pentru pa -
sa geri, în alegerea transportatorului,
un motiv în plus pentru a aprecia exis -
ten ța mai multor operatori pe un anu -
mit traseu, prezența acestora nemai -
fi ind îngrădită de anumite ore de
cir cu lație, sau  grafice de circulație
sta bi lite, în cazul transportului regle -
men tat, prin programe de transport
impuse de autorități. 

O piață fără
predictibilitate
Piața românească de transport ru -

tier de persoane se confruntă, în mo -
men tul de față, cu o scădere a numă -
ru lui de operatori, iar circa 85% din tre
a ceș tia dețin un parc auto de ma xim
5 autovehicule. Incertitudinile legis la ti -
ve, concurența neloială, numă rul foarte
mare de operatori din piață determină
un blocaj în dezvoltarea și mo derni za -
rea parcului auto. Con sta tăm o scădere
con tinuă a numărului de autobuze /
auto care noi înmatri cu la te în România,
de asemenea, o scădere drastică a
nu mărului de micro bu ze noi, dar și o
creș tere sem ni fi cativă a numărului de
mij loace de transport persoane second-
hand apă rute în piață. 

Hotărârea nr. 8 din 12 februarie
2018 a Senatului României, privind Pro -
 pu nerea de Regulament al Parla men -
tului European și al Consiliului, de mo -
di ficare a Regulamentului (CE) nr.
1.073/2009 privind normele co mu ne
pen tru accesul la piața inter na țională a
ser viciilor de transport cu autocarul și
autobuzul – COM (2017) 647 final, ex -
pri mă anumite rezerve din partea legis -
la tivului în ceea ce privește unele as -
pec te din cuprinsul propunerii, mai ales
în ceea ce privește regle men tarea acce -
sului operatorilor nere zi denți la piața de
transport intern a unui stat membru, dar
nu transmite niciun mesaj ferm către
operatorii de transport, privind viitorul
acestui do meniu. O abordare de
această natură nu face altceva decât
să amplifice in cer titudinile și îngrijorările
operatorilor de transport, mai ales că,
până în acest moment, ar fi trebuit să
se fi sta bilit ceea ce urmează să se
întâmple după expirarea actualului
program de transport interjudețean.

Daniel MICU
danmicu1703@gmail.com

O temă importantă, care trebuie avută în vedere și care a generat o serie de
conflicte în aproape toate țările care au liberalizat transportul rutier de
persoane, este legată de eventualele interferențe ale traseelor liberalizate cu
trasee care fac obiectul unor contracte de servicii publice de transport
persoane, fie că este vorba de transport rutier, fie de transport feroviar. În
aceste situații, statele au gestionat, prin prevederi legislative foarte ferme,
posibilele stări conflictuale, prevederi care reglementează lungimea traseelor,
distanțele între stații, supravegherea modului de eliberare a legitimațiilor de
călătorie etc., rolul organismelor cu atribuții de control devenind deosebit de
important, în aceste cazuri. Unele state (de exemplu, Italia) au adoptat
prevederi legislative care impun tarife minime, care nu pot fi mai mici decât
tarifele subvenționate, sau chiar au instituit restricții pentru deservirea de către
operatorii de transport a anumitor rute, alocate exclusiv serviciilor publice.
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Tehnologia avansează, la fel și psihologia. Vă voi prezenta o
psihologie practică, modernă, care se poate plia pe nevoile firmei.

Cum îți poți cunoaște
viitorul angajat, în
numai 12 minute?

C ând v-ați preocupat ultima da -
tă de fluctuația de personal,
de deficitul de șoferi (cu expe -

rien ță sau... fără), de lipsa dispecerilor
bine pregătiți și informați? Destul de
des, nu? Credeți că v-ar ajuta dacă
ați cunoaște comportamentul unei per -
soa ne, în avans, încă din primele zile?
Sau dacă ați ști cum să atingeți anu -
mi te aspecte în comunicarea cu
șoferul, astfel încât el să devină fidel
fir mei și motivat? Sunt sigură că răs -
pun sul este da.

Acum, să vă explic cum pot fi a -
ces te lucruri posibile și, mai ales,
rapide. 

Cu ajutorul testelor psihologice,
care au o precizie ridicată, astfel încât
informațiile să fie exacte. Rezultatele
pot fi utilizate pentru evitarea unor
riscuri, pentru motivare, pentru obține -
rea performanței, pentru evaluarea ni -
velului de agresivitate în trafic la șoferi
etc.

O informație extrem de intere san -
tă, pe care o obținem în urma testului,
ține de compatibilitatea angajatului
sau potențialului angajat cu postul de
șofer, dispecer etc. De asemenea, la
fi nalul testului, găsim alte elemente
care scot în evidență personalitatea
per soanei intervievate:

- o scurtă descriere a celui care a
com pletat testul;

- cum îl percep ceilalți; 
- ce este nevoie sa facă pentru

efi cientizarea muncii sale; 
- cu ce poate contribui în special

pen tru postul dorit și 
- cu ce poate fi deranjat, în plan

so cial, de persoanele cu care interac -
țio nează. 

... Practic, tot ceea ce trebuie să
știm pentru buna desfășurare a ac ti -
vității, reducând erorile, riscurile și mă -
rind performanța și implicarea angaja -
tului, prin atitudinea și comunicarea
necesară în raport cu cel evaluat.

De exemplu...
... un șofer de transport călători

nu trebuie să aibă doar abilități de
con ducere foarte bune. Interacțiunea
cu oamenii și reacția în situații de con -

flict și de stres pot genera reclamații
din partea călătorilor, pierderea clien -
ți lor și, chiar, accidente, sau, dimpo -
tr ivă, fidelizarea pasagerilor, și reco -
man darea firmei sau a șoferului. 

Am chestionat șoferi de
transport călători, pentru a
afla care este stresul cel mai
puternic resimțit în timpul
cursei, iar răspunsul a fost:
interacțiunea cu pasagerii.  

În condițiile actuale, în care forța
de muncă este deficitară mai ales în
trans porturi, ai putea crede că nu mai
ai de unde să selectezi șoferul potrivit
și că trebuie să accepți primul can -
didat. Procedând astfel, însă, s-ar
putea să te coste mai mult decât dacă
ai mai aștepta o săptămână, să apară
omul potrivit. 

S-ar putea, ca manager, să te simți
„trădat” de angajați în fiecare zi, și
asta după ce i-ai ajutat foarte mult...
Dar, pentru toate acestea, există soluții
practice. 

Schimbarea începe
de la nivelul
managementului
Schimbarea culturii organiza țio -

nale pornește de la schimbarea men -
talității și atitudinii managerului. Nu ai
cum să obții rezultate care să te mul -
țu mească în privința personalului,
atunci când continui să procedezi în

același fel. O dată cu schimbarea
men ta lității asupra angajaților, apare
și schimbarea atitudinii, care, implicit,
generează, din partea angajaților, alte
comportamente. 

Așadar, este foarte important să
investești în cunoașterea compor ta -
men tului angajatului, pentru că ima -
gi nea firmei, organizarea, siguranța și
fidelizarea clienților sunt influențate,
în mod decisiv, și de comportamentul
an gajaților: manageri, dispeceri, șoferi;
acesta poate reprezenta o amprentă
cu impact pozitiv sau negativ, gene -
ra tor de costuri.

Ne este util să cunoaștem per so -
na litatea angajaților noștri, pentru a
ști cum se comportă în momente de
risc, ce așteptări să avem, cum să ne
com portăm cu ei în anumite situații,
cum să facilităm comunicarea, cum
să-i motivăm, să le creștem perfor -
man ța și să-i fidelizăm firmei noastre.
De asemenea, este o bună metodă de
autocunoaștere și conștientizare a tră -
să turilor, abilităților și a ce anume să
îm bunătățim în comportamentul nos -
tru, pentru a avea rezultatele dorite. 

Andreea GHEORGHE
Psiholog specializat în psihologia

transporturilor
gheorghe.andreeaioana@yahoo.com

Ce informații aflăm
dintr-un test de

personalitate, cu
durata de maximum

12 minute?
- Orientarea în viață; 
- orientarea în societate; 
- interacțiunea cu oamenii; 
- trăirile afective dominante; 
- reacția în situații de conflict; 
- reacția în situații de stres; 
- stilul cognitiv; 
- atitudinea față de muncă; 
- modul de implicare în sarcini; 
- tipul caracterial.

Andreea
Gheorghe
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Ajuns la cea de-a cincea ediție, concursul „Romanian Passenger
Transport Company of the Year”, surprinde tendințele pieței de
transport călători, analizând companiile cu cele mai bune
rezultate.

O nouă etapă

Tarsincom a câștigat concursul RPTCY 2018 – secțiunea transport internațional. 
Locul întâi, secțiunea transport național, a fost acordat firmei Neagtovo Prod, iar, la secțiunea transport urban,
câștigătorul este Oradea Transport Local.
Premiul a fost înmânat de către reprezentanții Iveco Bus.
Foto sus, de la stânga, la dreapta: Ovidiu Panait, Brand Service Manager Iveco, Gheorghe Neagra, directorul
general Neagtovo Prod, Beniamin Lucescu, director general Tarsincom, Radu Borcescu, redactor șef Ziua Cargo.

Câștigătorii anului 2017.
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Radu Grigoraș, director general
RVG Speed, ridicând premiul al
treilea – secțiunea transport
național.

Premiul pentru popularitate a fost înmânat de către Magda Peșu, director
general Anadolu Automobil Rom, companiei RVG Speed.

A parent, piața de transport tra -
ver sează o perioadă bună, în
ciuda problemelor vechi, acu -

ti zate de-a lungul timpului, cum ar fi
lipsa de forță de muncă, impredic ti bi -
litatea legislativă, sau „pirateria”.

Companiile, pe toate segmentele
de transport, au traversat o perioadă
de stabilizare, iar, la ora actuală, există
o bună putere investițională, gata să
fie utilizată. Acest potențial ar trebui
să se concretizeze în noi proiecte, ce
se vor materializa în următorii ani.

Transportul urban se va concentra,
în general, pe înnoirea parcului, pre -
cum și o cât mai bună adaptare la ne -

Lilian Express a obținut locul 2 la secțiunea transport internațional.
Locul al doilea, secțiunea transport național a fost ocupat de către
compania Drimo Inter Trans.
De la stânga – Gabriel Oțet, director general Drimo Inter Trans, Liliana
Sarafidis, patron Lilian Express, Bogdan Aldea, director de vânzări și
marketing Mercedes-Benz România, Radu Borcescu.
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voile de transport ale comunității de -
ser vite.

O dezvoltare promițătoare vine pe
zona de transport turistic, iar faptul că
firmele specializate pe transport intern
au finalizat contractele de finanțare
pen tru cea mai mare parte a parcului
cre ează un cadru propice pentru achi -
zi ționarea de autocare noi.

Transportul de convenție câștigă,
de asemenea, teren și joacă un rol tot
mai important pentru multe firme de
transport. Acest tip de transport repre -
zin tă unul dintre factorii principali care
contribuie la diminuarea tensiunii, „asi -
gu rată”, în mod tradițional, de trans -
portul regulat național.

Și transportul internațional își con -
solidează poziția, chiar dacă „pirateria”

nu întâmpină niciun fel de opreliște,
iar companiile aeriene low-cost își
cresc, an de an, prezența în România. 

Premiile 
RPTCY
Câștigătorii concursului „Roma -

nian Passenger Transport Company
of the Year 2018” au fost premiați, în
cadrul galei ce s-a desfășurat în seara
zilei de 29 martie, la Poiana Brașov.

La categoria „Transport inter na -
țional”, marele premiu a fost câștigat
de compania Tarsincom, urmată de
Lilian Express.

La „Transport național”, pe prima
po ziție s-a situat Neagtovo Prod, pe
locul al doilea Drimo Inter Trans, iar
pe locul al treilea, RVG Speed.

La „Transport urban”, compania
anu lui a fost desemnată Oradea
Trans port Local.

Premiul de stabilitate financiară i-a
revenit companiei Tarsincom, care și-a
adjudecat, de asemenea, premiul
pentru siguranță rutieră.

Preferata publicului a fost com pa -
nia RVG Speed, care a obținut premiul
pentru popularitate, după ce a primit
cele mai multe voturi din partea ci -
titorilor Ziua Cargo.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Oana Stoenescu (dreapta),
director vânzări Garanti Leasing, a
înmânat Premiul pentru stabilitate
financiară companiei Tarsincom.

Premiul pentru Siguranță Rutieră,
a fost acordat de către Sandor

Gabor, președinte IFPTR
(dreapta), companiei Tarsincom.
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Ș i iată că, în sfârșit, spectaculosul
și longevivul autocar supraetajat
realizat de Daimler este dis po -

nibil pe piață în varianta modernă, de
Serie 500. De ce a ținut atât trans for -
marea? Se pare că vânzările în va ri -
an  ta de Serie 400 au fost bune, în ul -
ti  mii ani, și, astfel, specialiștii Daimler
au putut lucra pe îndelete la transfor -
ma  rea S 431 DT în S 531 DT.

Siguranță fără
precedent
S 531 DT este echipat, în premieră

pen tru lumea autocarelor, cu Active
Brake Assist 4 (ABA 4) și Sideguard
Assist (asistență laterală). Câteva tes -
te speciale au fost organizate pe un

S 531 DT

Noua vedetă
SETRA

Mai aerodinamic, oferind mai multă libertate din punct de vedere
al amenajării interioare și utilizând cele mai moderne tehnologii
pentru creșterea siguranței, Setra S 531 DT are toate șansele să
continue și, chiar, să depășească succesul predecesorului său.

Autocarul dispune de faruri LED în dotarea standard.
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poligon, pentru a putea vedea „pe viu”
modul în care aceste sisteme acțio -
nea ză în diferite situații ce pot apărea
în trafic. Sistemul pentru frânarea de
ur gență ABA 4 are capacitatea de a
detecta inclusiv pietonii și de a acționa
frâna, în caz de nevoie.

În ceea ce privește sistemul Side -
guard Assist, acesta utilizează senzori
radar, pentru a monitoriza partea
dreap tă a autocarului pe toată lun gi -
mea acestuia. În cazul unei curbe, șo -
ferul este avertizat, în situația în care,
pe traiectoria anticipată, se interpun
pietoni, bicicliști sau obiecte staționare.
De asemenea, sistemul oferă suport
și pe drumurile din afara orașelor,
atunci când șoferul decide schimbarea
benzii de rulare.

Reducerea
consumului prin
design
Una dintre principalele îmbunătățiri

ale noului autocar supraetajat este le -
ga tă de aerodinamicitate. Designul a
fost optimizat până la cele mai mici
amă nunte, de la parbrizul rotunjit, pen -
tru o bună alunecare a aerului, și până
la elementele de caroserie din spatele
autovehiculului, ce asigură o dirijare
precisă a curenților de aer. Chiar și
po ziția ștergătoarelor a fost verificată
cu grijă. Rezultatul – S 531 DT sta bi -
lește un nou record în materie de ae -
ro dinamicitate pe segmentul său. Iar
acest lucru aduce importante reduceri
în ceea ce privește consumul de car -

Fișă tehnică:
Setra S 531 DT

Dimensiuni (lungime / lățime / înălțime): 14.000 / 2.550 / 4.000 mm
Ampatament: 6.700 mm (puntea directoare – puntea motoare), 1.350 mm

(puntea motoare – puntea a treia)
Capacitate rezervor motorină: 480 l
Capacitate rezervor AdBlue: 40 l
Cală bagaje: 8,4 mc
Motor: OM 471, EURO 6
Cilindree: 12,8 l
Nr. cilindri: 6 în linie
Putere maximă: 510 CP
Cuplu maxim: 2.500 Nm, la 1.100 rpm
Transmisie: PowerShift MB GO 250-8 9 (8 trepte)
Sisteme de siguranță: ESP, ASR, BAS, Lane Assistant, TPM (monitorizare

presiune anvelope), ART (pilot automat adaptiv) – include funcția Stop&Go,
ABA 4, PPC, EDF (Eco Driver Feedback), Attention Assist

Nr. locuri: 78 scaune în varianta turistică.

Noul autocar supraetajat face parte din familia Setra TopClass 500, ocupând, însă, o poziție specială, datorită
spectrului său larg de aplicații și a variantelor multiple de echipamente și configurații. Iar designul exterior
evidențiază această distincție.
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bu rant. Autocarul consumă mai puțină
motorină, față de predecesorul său,
cu un procent cuprins între 7 și 10%,
în funcție de modul de utilizare, iar
ae ro dinamicitatea reprezintă factorul
prin cipal care asigură acest lucru. Ast -
fel, discutăm de câteva mii de litri de
motorină, salvați în fiecare an.

Mai multă
flexibilitate la interior
Noul S 531 DT a fost conceput

pen tru a acoperi o gamă cât mai largă
de utilizări, de la transport regulat, și
pâ nă la transportul internațional, tu -
ristic și VIP. 

Versatilitatea oferită de S 531 DT
este evidentă, în special în zona eta ju -
lui inferior. Aici apar opțiuni noi, cum ar
fi renunțarea la platforma înălțată din

partea dreaptă. Astfel, se poate con -
figura mai ușor interiorul pentru ne voile
specifice transportului interur ban, sau
asigurarea locului destinat scau nului cu
rotile, sau, de ce nu, o con fi gurație de
bar. Bineînțeles, în func ție de utilizare,
se poate opta pen tru diferite scaune,
clasice sau unele ce pot oferi confort
superior, în cazul cur selor turistice sau
pe distanțe lungi. Și în ceea ce privește
postul de con du cere, se poate opta între
două va riante – bordul elegant și
funcțional din Setra ComfortClass 500,
sau cel de lux de la TopClass 500.

Designul modern și interiorul lumi -
nos contribuie semnificativ la senzația
de confort. Scările, ce fac legătura
din tre cele două etaje, sunt, de ase -
me  nea, bine iluminate și asigură o
sen za ție de siguranță pentru pasageri.
Toa le ta are un design complet nou,

iar noua dispunere asigură utilizarea
la maximum a spațiului.

Și, pentru că Setra și-a dorit să
asi gure o experiență completă, din
punct de vedere al simțurilor, la cele
mai înalte standarde, pentru călători,
opțional, poate dota autocarul cu un
sis tem de distribuire a parfumurilor.
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Astfel, atunci când motorul este
pornit și ușa este deschisă, sau când
o ușă este lăsată deschisă, un ge -
ne rator de parfumuri eliberează, au -
to mat, un miros discret, dar foarte
plăcut. În acest fel, o aură proaspătă,
dar dis cre tă, îi întâmpină pe oaspeți
la bord. 

Componentele principale au fost pre -
luate de la Mercedes-Benz S-Class.
Există șase parfumuri pentru care se
poate opta, variind de la cele proaspete
și sportive, la parfumuri mai puternice.

Dincolo de toate aceste dotări spec -
taculoase, multe dintre ele apa rent ex -
clu siviste, S 531 DT reprezintă, în primul
rând, un instrument pentru afa cerile de
transport. Fiecare amă nunt este gândit
în acest sens și, ast fel, un asemenea
au tovehicul poate re  pre zenta un bun
ba ro metru pentru „să  nătatea” mediului
de afaceri. Ecua ția este, aparent, simplă
și este legată în principal de tariful per
kilometru și numărul de kilometri par -
curși în fiecare an, în con di țiile în care
costurile legate de car bu rant și salariile
șoferilor sunt im puse de piață. Chiar
da că tarifele sunt în creștere, în
România, cu ex cep  ția trans por tu lui

regulat inter na țio nal, dis tanța par cur să
anual de un au tocar este, în gene ral,
mică. Iar, atunci când au to ve hiculul este
achiziționat prin leas ing sau credit, nu
îți permiți să ai ve nituri re duse mai mul -
te luni la rând. Un ase menea autocar,
cu preț de a chi  ziție de aproximativ
500.000 euro (este doar o estimare, re -
prezentanții Daim  ler nu au comunicat
un preț) ar tre  bui să asigure cel mai
bun profit în ca drul unei flote de auto -
care, însă nu tre buie să stea și nici nu
poate ac cep ta contracte „slabe”. De aici
a por nit grija Daimler pentru experiența
deo sebită a călătorului și pentru sisteme
care să scadă la maximum riscul acci -
den telor și al de fec țiunilor.

Radu BORCESCU 
Valencia, Spania

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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D etalii despre tender-ul câștigat
de către Otokar ați găsit, deja,
într-un alt articol din acest nu -

măr al revistei. Noi am fost invitați să
observăm latura tehnică a acestei
povești.

Primul popas pe tărâm turcesc a
fost la IETT, compania de transport pu -
blic ce deservește Istanbulul, un oraș
cu o populație aproape cât a României,
o provocare imensă. Zilnic, sunt trans -
por tate aproximativ 5 milioane de pasa -
geri, existând 748 de trasee și 12.600
de stații de autobuz. Parcul total este
de 3.130 de autobuze, dintre care 900
sunt Otokar. Compania are 12 garaje
în oraș, dintre care 4 sunt ma nageriate
de Otokar, după un model propus de
IETT. 439.000 km a parcurs cel mai
utilizat autobuz Otokar din flotă,
kilometrajul însumat al auto bu zelor din
parcul IETT fiind de 246 de milioane
de kilometri. În intervalul de timp 2013
– 2017, vehiculele au avut o rată de
lu cru de 98,95%, fiind foar te puțin imo -
bi lizate din cauza di fe ritelor lucrări de
men tenanță și ser visare, compania
Otokar primind din par tea IETT distinc -
ția „The Best Sup plier and Service
Provider Company” în 2015, 2016 și
2017. În „garajele Otokar”, au fost
create zone de depo zi tare a pieselor
de schimb, alimentate zilnic de la
fabrică, astfel, de la mo men tul de -
marării acestui contract nu a existat
nici un vehicul care să nu poa tă ieși pe
traseu din cauza lipsei pieselor de
schimb. 

Istoria și cifrele
Otokar
Compania face parte din Grupul

Koç, ce este implicat în domeniul ener -
giei, în automotive, în cel al electro -
cas ni celor, precum și în ramura eco -
no mică, generând un venit egal cu
7% din PIB-ul Turciei. Producătorul
Otokar s-a înființat în 1963, fiind cel
mai vechi constructor de autobuze din
Turcia, ajungând, acum, să fie produ -
că torul numărul 1 al țării. În 2017, au
fost fabricate peste 3.000 de vehicule,
dintre care peste 1.800 au fost auto -
buze, exportând în mai mult de 60 de
țări. Deși au început exporturile abia
în 2007, deja 39.000 de autobuze
trans portă călători în 40 de țări, aproa -
pe 28.000 de semiremorci și cisterne
rulează pe șosele, iar mai mult de
31.600 de vehicule militare deservesc
ar mate de pe 4 continente, această
ramură fiind una extrem de importantă
a fabricantului turc. Faptul că produ -
ce astfel de vehicule, dezvoltate și
echipate cu tehnologii de ultimă oră,
influ ențează în mod pozitiv și producția
de autocare și autobuze, împrumutând
know-how și tehnologie din acel seg -
ment. 

Din vânzările anului 2017, aflăm
că, din cele 3.187 produse vândute,
64% au fost autobuze și autocare, pe
piața domestică livrându-se 2.039 de
vehicule, iar, la export, 685. Otokar
este lider de piață în Turcia, pe toate
seg mentele pe care concurează, iar

în Europa, Franța este cea mai mare
piață pentru companie, urmată de
Italia, Spania și Belgia. Modelul
Navigo este best-seller-ul, cu aproape
46 % iar modelul Kent, lansat în 2012,
înre gistrează 16,24% ca vânzări. 

Compania și-a propus să rămână
lider pe piața turcă, să înregistreze o
creștere stabilă pe cea europeană și
să devină unul dintre jucătorii impor -
tanți în materie de soluții de transport.

Industria de la
Sakarya
Fabrica Otokar este amplasată la

Sakarya, la 130 de kilometri de Istan -
bul, pe Autostrada către Ankara. Po -
zi ția ei geografică a fost aleasă strate -
gic, acea locație fiind accesibilă rutier
și în apropiere de port și aeroport,
făcând facilă „alimentarea” cu materie

În vizită la Otokar

La jumătatea acestei luni, producătorul turc de
autocare și autobuze, Otokar, a invitat o parte
din presa românească să îi calce pragul fabricii
și să îi descopere cultura.
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primă și componente. Suprafața fa -
bricii este de 552.000 mp, dintre care
141.000 mp sunt acoperiți, are peste
2.150 de angajați și poate produce
12.600 de vehicule anual. Compania
turcă a investit foarte mult în dezvol -
ta re, având 269 de patente industriale,
peste 200 de ingineri și testare de
înaltă precizie, „in-house”. Există o
ca meră electromagnetică imensă, una
climatică, unde se poate testa com -
por tamentul vehiculului la temperaturi
cuprinse între maximum +60 grade C
și -45 grade C, o zonă de testare a
struc turii șasiului și a suspensiei ce
supune vehiculul la condiții grele de
rulat, timp de 4 luni, non-stop, ceea
ce echivalează cu 1.000.000 de kilo -
metri parcurși pe șosea. Aici se află
una dintre cele mai mari piste de în -
cercări, acreditată la nivel interna țio -
nal, unde chiar și concurența vine să
își testeze produsele. Mai departe,
tratamentul împotriva coroziunii este
„împrumutat” de la vehiculele militare,
galv  anizarea este mai groasă și folo -

sește numai oțel galvanizat și alu mi -
niu. Motoarele ce echipează autobu -
zele și autocarele Otokar sunt de
proveniență DAF sau Cummins, iar
com pania este atestată să facă repa -
rații de către acești producători. Punțile
sunt ZF, de asemenea și transmisia. 

Exemplul flotei
malteze
Vehicule Otokar deservesc popu -

lația din Malta, unde condițiile de drum
sunt grele, iar șoferii destul de negli -
jenți cu autobuzele; produsele folosite
până la contractul cu Otokar fuseseră,
aproape, puse „pe butuci”. După ce au
testat, timp de un an, autobuze Otokar
și s-au convins de rezistența acestora,
s-a semnat contractul pentru a livra o
flotă de 120 de vehicule.

Pentru București, modelul în dis -
cu ție este Kent, un autobuz cu podea
co borâtă, în 3 versiuni de lungime 10,8
m, 12 m și 18 m (articulat). Acesta va
be neficia de transmisie automată și

de motoare de 300 respectiv 363 CP,
în cazul celor articulate. Garanția ofe -
ri tă este de 4 ani, plus încă 4 de garan -
ție extinsă (care acoperă doar o parte
dintre componente). 

Din momentul din care s-ar obține
aviz pozitiv de la Consiliul Național de
Soluționare a Contestațiilor (CNSC),
Otokar ar putea să facă prima livrare, de
40 de vehicule, în 5 luni, urmând ca,
apoi, în următoarele 13, să livreze și
restul, lunar. În această situație,
Bucureștiul ar deveni, după Istanbul,
prin  cipalul „client” al companiei și nu mă -
rul 1 din punct de vedere al exporturilor. 

Impresia oferită de fabrica de la
Sakarya a fost una bună, compania
turcă arătând că este capabilă să
producă (în primul rând) autobuzele
dar, mai mult de atât, să le și asigure
un nivel de calitate ridicat (beneficiind
de resurse de dezvoltare, cercetare
și, implicit, testare) similar cu cel al
concurenței.

Nu trebuie să uităm că Turcia este
cel mai mare producător de autobuze
din Europa și al cincilea la nivel mon -
dial, iar, conform lui Sarp Alagöl, Inter -
na tional Sales & Marketing Manager
al Otokar, „indiferent de decizia CNSC,
următoarele autobuze din București
vor proveni tot din Turcia”, subliniind
faptul că și ceilalți concurenți pentru
ca pitala României produc tot în Turcia. 

Alexandru STOIAN
Istanbul, TURCIA

alexandru.stoian@ziuacargo.ro

O parte din flota Otokar a IETT,
ce deservește Istanbulul.

Un autobuz Kent,
aflat în camera
climatica de
testare.

Fabrica de la Sakarya are o
suprafață de peste 550.000 mp.
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înăuntrul statului pontifical, în monumentala Piazza San Pietro.
Edificiul, lung de 186 metri, înălțimea cupolei de 119 metri, și cu o
suprafață totală de peste 15.000 mp, este cea mai mare biserică
din lume și una din cele patru bazilici patriarhale din Roma, alături
de Bazilica San Giovanni din Laterano, Bazilica Santa Maria
Maggiore și Bazilica Sfântul Paul din afara zidurilor.

Bazilica Sfântul
Petru din Vatican

D upă răstignirea lui Isus, care
ar fi avut loc prin anul 33 al
erei noastre, discipolul său,

Petru, a devenit conducătorul și unul
dintre principalii organizatori ai Bisericii
creștine. După ce a predicat apro xi -
ma tiv 30 de ani prin zona Palestinei,
a plecat la Roma, în anul 64. Acolo,
Petru a fost martorul și victima perse -
cu țiilor împăratului Nero. Potrivit tra -
di ției creștine, el ar fi fost răstignit în
cir cul împăratului și, conform lui Ori -
ge ne, ar fi cerut, ca o ultimă dorință,
să fie răstignit cu capul în jos, nefiind
demn de o moarte asemănătoare cu
a lui Isus.

Se spune că Petru ar fi fost îngro -
pat într-un cimitir din apropierea cir -
cu lui, mormântul său fiind marcat de
o stâncă roșie. Primii creștini au con -
struit aici un mic altar, unde veneau
să se roage. Timp de aproape trei se -
co le, mormântul sfântului a atras nu -
me roși pelerini veniți din întreg Im -
periul Roman și nu numai.

După Edictul de la Milano, din anul
313, care a pus capăt persecuțiilor

creș tinilor din imperiu, împăratul Con -
stan tin cel Mare a ordonat construirea
unei biserici pe locul altarului. Con -
struc ția a avut loc între anii 318-329,
fiind una dintre cele mai vechi biserici
din lume. Edificiul era de formă ba zi -
licală, în plan de cruce latină, cu un
naos lung și două abside. Lungimea
sa era una impresionantă pentru acele
vremuri, aproximativ 110 metri. Se
spu ne că, la construcția sa, au fost
adu se coloane și materiale de pe
Mun tele Templului din Ierusalim. Lă -
ca șul avea absida orientată către
apus, intrarea făcându-se pe partea
din spre oraș (ca și în prezent). Bazilica
avea mai multe altare, în mijlocul său
aflându-se altarul principal, sub care
se afla mormântul Sfântului Petru.

Încoronări imperiale
și funeralii papale
De-a lungul timpului, edificiul a că -

pă tat o mare importanță, datorită pele -
ri najelor la mormântul sfântului, dar și
da torită faptului că aceasta era bise -

ri ca principală a papilor, succesorii lui
Petru în conducerea Bisericii. Cere mo -
ni ile ce aveau loc aici erau impre sio -
nan te, mai ales funeraliile unui papă
și investirea unuia nou. În ziua de Cră -
ciun a anului 800, Carol cel Mare, re -
ge le francilor, a fost încoronat, aici,
ca îm părat al Sfântului Imperiu Roman
de către Papa Leon al III-lea (795-
816), punând bazele unei tradiții ce
avea să dureze o mie de ani. În anul
846, Bazilica Sfântul Petru a fost je -
fu ită și incendiată, împreună cu Ba zi -
li ca Sfântul Paul, în urma unei incur -
siuni arabe asupra Romei. Papa Leon
al IV-lea (847-855) a fost nevoit să
res taureze lăcașul și să construiască
un zid protector.

În secolul al XV-lea, bazilica era
în ruină, din cauza incendiilor acci -
den tale și a cutremurelor, fiind negli -
ja tă de papalitatea ce își mutase, pen -
tru o scurtă perioadă de timp, sediul,
la Avignon. După reinstalarea înapoi
la Roma, Nicolae al V-lea (1447-1455)
a fost primul papă care s-a preocupat
de restaurarea locașului. El a ordonat
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demolarea Colosseum-ului și folosirea
ma terialului său pentru repararea bise -
ricii. Până la moartea sa, în anul 1455,
au fost extrase aproximativ 2.522 de
care cu material. În anul 1506, Papa
Iulius al II-lea (1503-1513) a luat de -
ci zia de a dărâma vechea bazilică și
de a construi, în locul ei, un nou edifi -
ciu mo numental. Cei mai buni arhitecți,
pictori și sculptori ai Renașterii, printre
care Michelangelo sau Bernini, au
participat la construcția uriașei biserici.
Lucrările au durat 120 de ani, perioadă
în care au domnit aproximativ 20 de
papi. În anul 1626, bazilica a fost fina -
li zată și sfințită de către papa Urban
al VIII-lea. A rezultat cel mai mare
lăcaș al creștinătății, conținând sute de
ope re de artă de o valoare inesti ma -
bilă.

Arhitectura
Fațada, în stil baroc, este domi -

na tă de statuile Mântuitorului, a sfântu -
lui Ioan Botezătorul și a 11 apostoli
(cea a sfântului Petru se găsește în
in terior). În mijloc, se află loggia bine -
cu vântării papilor, de unde este îm -
părțită binecuvântarea festivă „urbi et
orbi”. Deasupra intrării principale, se

poate admira mozaicul „Navicella”, de
Giotto. Poarta centrală, de bronz, este
o operă a lui Filarete și a fost conce -
pu tă în 1445, pentru vechea bazilică.
Poarta din dreapta se deschide numai
cu ocazia „anilor sfinți”.

Planul bazilicii este în forma unei
cruci latine cu trei „nave”. Între stâlpii
na vei centrale, de la transept la absi -
dă, se găsesc 39 de nișe, fiecare cu
statuia unui sfânt întemeietor al unui
ordin religios. În interior, se poate ad -
mi ra un mare număr de statui în mar -

mură, travertin sau bronz, printre care
monumente funebre de Bernini (mor -
mâ n tul Papei Alexandru al II-lea),
Anto nio del Pollaiolo (mormântul
Papei Inocențiu al VIII-lea), Arnolfo di
Cam bio (statuia Sfântului Petru) și de
Antonio Canova (mormântul Papei
Clement al XIII-lea).

De o neasemuită frumusețe este
gru pul sculptural „Pietà” al lui Miche -
lan gelo, realizat în tinerețe.

În mijloc, sub cupolă, se află altarul
prin cipal al papilor, dominat de un bal -
da chin înalt de 29 metri, realizat în
bronz, de Bernini. În cele patru coloa -
ne de susținere a cupolei, se află nișe
ce conțin patru statui monumentale
ale Sf. Andrei, Sf. Longinus, Sf. Elena
și Sf. Veronica. În absidă, se găsește

Scaunul episcopal al Sfântului Petru,
sus ținut de statuile a patru sfinți învă -
ță tori ai Bisericii: Sf. Ambrozie, Sf. Au -
gustin, Sf. Atanasie și Sf. Ioan Gură
de Aur.

Din apropierea coloanelor de susți -
ne re a cupolei, se coboară în grota
Va ticanului, care reprezintă cripta ba -
zi licii, unde sunt resturile clădirii inițiale
și ale unui vechi cimitir, unde ar fi fost
mor mântul Apostolului Petru. Aici se
găsesc numeroase morminte ale unor
papi, cardinali și prinți laici.

Din punct de vedere artistic, bazi -
lica Sfântul Petru reprezintă triumful
ba rocului roman, într-un moment al
is toriei europene în care Biserica Ca -
to lică încerca să se impună, ca pres -
ti giu, față de creșterea puterii statelor
na ționale, Franța și Spania.

Bazilica Sfântul Petru este sediul
principalelor manifestări ale cultului
catolic și are o funcție solemnă cu
oca zia celebrării sărbătorilor Nașterii
Dom nului, Paștelui, ritualilor din Săp -
tă mâna Mare, proclamării noilor papi
și funeraliilor celor defuncți. (Sursa:
Wikipedia)

Adaptarea: 
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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O riginea sărbătorii este pla sa -
tă, de unii istorici, în Evul Me -
diu, când Sfântul Sisoe, un

pustnic egiptean prieten cu mai cunos -
cu tul Antonie cel Mare, obișnuia să-l
pă că lească pe această dată pe Sfân -
tul Antonie, susținând că l-a văzut pe
diavol ușurându-se în strachina cu
mân care a acestuia sau prefăcân du-se
că a reușit să învie din morți diverse
victime ale unei epidemii de ciu mă. O
altă explicație arată că, în anul 1564
regele Carol al IX-lea al Fran ței ar fi
mutat serbarea Anului Nou de pe data
de 1 aprilie pe data de 1 ianuarie. Unii
istorici afirmă că aceia care sărbă to -
reau Anul Nou pe 1 ianuarie au început
să facă haz de cei care sărbătoreau
la 1 aprilie, unii dintre aceștia fiind invi -
tați la petreceri fictive. 

În Olanda, originea păcălelilor de
1 aprilie este atribuită victoriei olan de -
zi lor din bătălia de la Brielle, din 1572,
în care ducele spaniol Alvarez de
Toledo a fost înfrânt. „Pe 1 aprilie, Alva
și-a pierdut ochelarii”, spun olandezii,
folosind un joc de cuvinte: „bril” (oche -
lari în olandeză), sună aproximativ ca
Brielle, numele locului bătăliei.  

În Marea Britanie, se fac farse, iar
cel care le suferă este etichetat „April
fool!” (Prost de aprilie). Un studiu rea -
lizat în 1950 arată că glumele înce tea -
ză la amiază. Cine face glume du pă
această oră, devine el însuși April Fool. 

În Irlanda, tradiția era să i se dea
cuiva o scrisoare „importantă” pe care
tre buia să i-o livreze unei anumite per -
soa ne. Acea persoană urma să îl trimi -
tă la altcineva și așa mai departe. 

Gluma luată-n serios
În Polonia, 1 aprilie se ia foarte în

serios, oamenii și chiar și mass media
sau instituțiile publice dându-și toată
silința să creeze farse cât mai cre di -
bi le. De obicei, în această zi, sunt evi -

ta te activitățile serioase. Astfel, până
și alianța anti-turcă semnată pe 1 apri -
lie 1683 de Leopold 1 a fost ante da -
tată, cu 31 martie.

Danezii, finlandezii, islandezii, nor -
ve gienii și suedezii sărbătoresc și ei
Ziua Păcălelilor. Majoritatea mediilor
de știri publică sau difuzează o singură
știre falsă. 

În Italia, Franța, Belgia și în zonele
fran cofone din Elveția și Canada, tra -
diția de 1 Aprilie este să atârni un peș -
te de hârtie de spatele victimei, fără
a fi observat. Și aici, intră în joc și pre -
sa, cu știri false, dar care conțin ade -
sea o aluzie subtilă la peștișori, ca
indiciu. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Cunoscută și „sărbătorită” și în România, făcând deliciul copiilor, și
nu numai, 1 aprilie este o zi în care se fac diferite farse sau
păcăleli. Trimiterea la o întâlnire fictivă sau alte farse similare sunt
cunoscute, în cele mai multe țări europene, încă din secolul al
XVI-lea. Și, mai ales o dată cu răspândirea internetului, sunt foarte
mulți, la nivel mondial, care o iau... în serios. 

1 Aprilie –
Ziua Păcălelilor






