




A cesta este ambițiosul obiectiv al 
UE. Și nu este unul utopic, în care 
termenul se depărtează pe măsură 

ce te apropii de el. Dimpotrivă! Sunt stabilite 
ținte intermediare, cu cifre exprimate precis 
pentru 2025 și 2030, iar transporturile rutie -
re sunt, bineînțeles, prinse în acest proiect. 

 
Poate 2050 vi se pare departe, însă 

2030 este, practic, prezentul. Iar miza nu 
este una de orgoliu, în care ne întrecem 
pentru a fi printre primii care conduc mașini 
electrice, ci una de sustenabilitate. Practic, 
într-un timp destul de scurt (doar câteva 
cicluri de schimbare a flotei) trebuie să 
„înverzim” activitatea de transport, păs -
trând-o, în același timp, în zona renta bi -
lității. Adică, nu doar „verde”, ci și profitabil, 
pentru că transportul este realizat de firme 
private aproape în totalitate. 

 
Noile tehnologii intră pe piață în ritm 

accelerat și asimilarea și transpunerea lor 
în activitatea reală vor trebui să se realizeze 
rapid, iar decizii neașteptate pot apărea 
oricând. Creșterea numărului de restricții 
impuse de Austria pentru anul viitor repre -
zin tă un exemplu grăitor în acest sens. 

 
Este nevoie de camioane noi, de a acu -

mu la experiență în utilizarea carburanților 
alternativi, de a fi pregătiți cu soluții atunci 
când restricțiile blochează deplasarea ca -
mi oa nelor clasice... Este clar, transporturile 
vor trece prin transformări importante, în 
ur mătorii ani! 

 
Dar unde suntem noi? 
 
Ancheta privind șpăgile pentru cântar 

la trecerea frontierei de vest m-a readus 
cu picioarele pe pământ, la fel ca și cozile 
interminabile de camioane care vor să intre 
în Ungaria. Știu, ungurii sunt răi cu noi și 
abuzează de poziția lor geografică... Dar 
să privim și realitatea în față – transportatori 
care au inventat tot felul de mecanisme și 
sisteme pentru a nu plăti taxele de drum 
în țara vecină și a ocoli amenzile. Timpii 
lungi de așteptare din graniță sunt dovada 
numărului îngrijorător de mare al celor care 
sunt permanent în căutarea unui mod de 
a fenta legea. 

 
Sau șpăgile la cântar, credeți că doar 

câțiva le ofereau? La câte persoane sunt 
implicate, și funcțiile acestora... Probabil 
vom auzi numele a cel puțin câteva zeci 
(dacă nu sute) de companii de transport 
care își plăteau astfel „avantajul competitiv”. 
Însă de așteptat la graniță, au așteptat cu 
toții – cei corecți alături de vinovați. 

Tarifele nesustenabile la transport le 
împart, de asemenea, împreună. 

 
Vom reuși, oare, în aceste condiții? 
 
România a evoluat în ultimii 30 de ani, 

economic, dar și ca mentalitate, însă nu 
suntem singuri! Cursa în care ne-am înscris 
are un ritm tot mai alert și scopul este 
(măcar) să reducem distanța față de 
plutonul fruntaș. Asta înseamnă (printre 
altele), ca, în următoarele două cicluri de 
achiziție de autovehicule (până în 2030), 
să reușim ca între 30 și 50% din flotă să 
fie în zona „zero emisii” sau, cel puțin, 
emisii foarte scăzute. Poate cineva să 
calculeze impactul? Dacă nu, atunci avem 
o problemă! 

 
„Lasă că ne descurcăm noi. Om trăi și 

om vedea”, zic unii. Dar nu cred că lipirea 
unor stickere verzi pe care să scrie „camion 
electric” și dosirea țevilor de eșapament 
astfel încât să nu le vadă polițiștii din țările 
occidentale pot reprezenta soluția. 

 
Zilele trecute, am urmărit cu îngrijorare 

știrea privind excluderea sportivilor din 
Rusia din competițiile internaționale. 

 
Autoritățile la nivel internațional par tot 

mai hotărâte să facă ordine, dar nu cred 
că ar trebui să ne dorim asta pentru 
transporturile românești. 

 
Radu BORCESCU 

radu.borcescu@ziuacargo.ro 
 

Împreună mișcăm lucrurile!
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Zero emisii până 
în 2050
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CUGETARE 
„Mătura nouă  
mătură bine.” 
Proverb românesc

CERCETAȚI PENTRU 
MITĂ  

 

Șeful Direcției Regionale de 
Drumuri și Poduri (DRPD) 
Timișoara, Cristian Ispravnic, 
și 5 subalterni, alături de alte două 
persoane, între care una angajată 
la Direcție în ciuda faptului că a 
avut o condamnare la închisoare 
cu suspendarea pedepsei, sunt 
cercetați de procurorii Direcției 
Naționale Anticorupție (DNA) 
Timișoara, pentru luare de mită. 
Anchetatorii i-au reținut pe cei 
7 suspecți și i-au adus la 
București, la Înalta curte de 
Casație și Justiție (ÎCCJ), cu 
propunere de arestare preventivă 
pentru 30 de zile. Aceștia sunt 
Mircea Lucaciu – șef la 
Departamentul Venituri din cadrul 
DRPD Timișoara, Mirel Pascu – 
șef la Juridic, Elisabeta Miuțescu – 
angajată a Direcției, Cristian 
Horgea – responsabil de cântar și 
Cristian Dima – lucrător la cântar, 
precum și Alin Vasile Băețan – 

angajat la DRDP printr-un concurs 
aranjat, și Anca Stoenescu – fostă 
șefă la Inspectoratul Școlar Arad. 
La ora închiderii ediției, se aștepta 
decizia judecătorilor. În acest dosar 
sunt cercetați penal și trei 
parlamentari – senatorul Ioan 
Chisăliţă și deputații Dorel Căprar 
și Florin Tripa, toți de la PSD. 

BANI EUROPENI 
PENTRU O SECȚIUNE 
DIN A3 

 

Ministerul Transporturilor, 
Infrastructurii și Comunicațiilor a 
finalizat procesul de evaluare și a 
semnat contractul de finanțare, în 
cadrul POIM 2014-2020, pentru 
Secțiunea 3C, Subsecțiunea 3C3 
Biharia-Borș, parte a Autostrăzii 
Transilvania (A3). După semnare, 
proiectul, în valoare de 194 de 
milioane de lei (138,5 milioane din 
finanțare externă), a fost transmis 
către Comisia Europeană. În 
prezent, stadiul lucrărilor este de 

67%, iar valoarea plăților efectuate 
este de 44 de milioane de lei, fără 
TVA. Plata s-a efectuat din 
componenta de la bugetul de Stat 
cu rambursare POIM, după 
aprobarea cererii de finanțare. 
Contractul pentru Secţiunea 3C3 
Biharia-Borş din Autostrada 
Transilvania a fost semnat în 
decembrie 2018. Ordinul de 
începere a proiectării a fost primit 
în ianuarie 2019, iar ordinul de 
începere a execuţiei a fost primit 
pe 13 aprilie 2019. Pe această 
secțiune din Autostrada 
Transilvania se vor construi cinci 
pasaje, dintre care unul peste 
autostradă. Pe traseul către 
graniţa cu Ungaria urmează să se 
amenajeze şi o parcare, în 
proximitatea frontierei. 

BUGETUL 
TRANSPORTURILOR, 
TĂIAT LA RECTIFICARE 

 

Guvernul Orban a aprobat, la final 
de noiembrie, a doua rectificare 
bugetară din acest an, iar Ministerul 
Transporturi a pierdut încă 1 miliard 
de lei, după ce, la rectificarea din 
vară, i-au mai fost tăiate 
128,8 milioane de lei, de către 
Guvernul Dăncilă. Propunerea de 
diminuare a cheltuielilor bugetare 
de la Transporturi a avut în vedere 
gradul de execuție a cheltuielilor, 
precum și necesarul estimat a se 
plăti până la finele anului. Ministerul 
Finanțelor precizează că „s-au 
identificat economii în principal la 
proiectele cu finanțare din fonduri 
externe nerambursabile (-1.300 de 
milioane de lei, la propunerea 
ministerului), transferuri către 
instituții publice, pentru întreținerea 
infrastructurii feroviare și 
întreținerea și dezvoltarea 
infrastructurii rutiere (-200 de 
milioane de lei), proiectele de 
investiții finanțate din fonduri 
rambursabile (-57,4 milioane de 
lei), cheltuieli de personal (-1 milion 
de lei), dobânzi (-2,6 milioane de 
lei) și rambursări de credite  
(-5 milioane de lei). S-au alocat 
fonduri pentru decontarea 
facilităților și gratuităților de care 
beneficiază diferite categorii sociale 
(185,4 milioane de lei) și pentru 
finalizarea proiectelor ISPA”.

DESPRE TRIALOGUL PRIVIND PACHETUL 
MOBILITATE 1

Ultima sesiune din acest an a 
Trialogului dintre Consiliul, 
Comisia și Parlamentul 
European pe tema Pachetului 
Mobilitate 1 trebuia să se 
desfașoare, la data închiderii 
ediției, pe 11 decembrie, în 
timpul Președinției 
Finlandeze a Consiliului. În 
cadrul întrunirii Trialogului de 
la finalul lunii noiembrie, 
părțile nu au căzut de acord. 
În acest context, miniștrii 
transporturilor din Bulgaria, 
Ungaria, Polonia, Lituania, 
Letonia și România au 
transmis negociatorilor și 
comisarului pentru 
Transport o declarație, prin 
care trag un semnal de 
alarmă cu privire la impactul 
negativ al măsurilor 
dezbătute și inconsecvența 
politicii UE în materia 
decarbonizării, precizează 
Uniunea Națională a 
Transportatorilor din 
România (UNTRR). Două 

puncte principale au cauzat 
dispute, conform UNTRR: 
● Întoarcerea acasă a 
vehiculului. Poziția 
Parlamentului European este 
că vehiculul trebuie să se 
întoarcă acasă după ce a 
furnizat serviciul. Poziția 
Consiliului este că vehiculul 
nu ar trebui să se întoarcă 
acasă, deoarece, printre altele, 
ar provoca o poluare inutilă, 
prin curse fără încărcătură.  
● Perioada de referință pentru 
calculul timpilor de conducere 
și de odihnă. Poziția 
Parlamentului European este 
că perioada de referință ar 
trebui să fie de 2 săptămâni. 
Poziția Consiliului este că 
perioada de referință ar trebui 
să fie de 4 săptămâni.
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CAMIOANELE CU ZERO 
EMISII NECESITĂ 
POLITICI SPECIALE 

 

Cu ocazia conferinței pe probleme 
de mediu COP25 UN, 
desfășurată, la începutul lunii 
decembrie, la Bruxelles, 
președinții producătorilor de 
vehicule comerciale grele din 
Europa și-au reconfirmat 
angajamentul complet pentru 
realizarea tranziției către un 

transport de mărfuri fără emisii 
poluante și de carbon, idee 
reiterată în cadrul unei întâlniri 
ACEA.  
„Atunci când ne uităm la flota 
totală de astăzi a operatorilor de 
transport, este clar că piața va 
trebui să se dea peste cap 
complet într-un termen de timp 
extrem de scurt”, a subliniat Gerrit 
Marx, președinte al board-ului de 
vehicule comerciale al ACEA, 
precum și președinte al diviziei de 
vehicule industriale comerciale și 
speciale a CNH Industrial. 
Noi date publicate de către ACEA 
arată că 98,3% dintre 
autovehiculele comerciale grele și 
medii (de peste 3,5 t) din Europa 
sunt propulsate de motoare 
diesel. Vehiculele electrice dețin o 
cotă de doar 0,01%, iar cele pe 
gaz natural stau ceva mai bine, 
dar nu spectaculos: 0,4%.  
Marx a subliniat faptul că, dacă se 
dorește ca această imagine să se 
schimbe și ca transportatorii să 
treacă din ce în ce mai mult la 
vehicule cu emisii scăzute sau 
chiar zero, Europa ar trebui să 
introducă urgent un pachet 
substanțial de măsuri consistente 
și previzibile, care ar trebui să 
includă, de exemplu, o dezvoltare 

rapidă a infrastructurii de încărcare 
electrică și realimentare cu gaz și 
să ofere stimulente importante 
pentru transportatori, care să facă 
aceste vehicule viabile din punct 
de vedere comercial.  
De asemenea, o revizuire a 
Directivei Eurovinietei ar trebui să 
permită o diferențiere a taxelor 
aplicate utilizatorilor infrastructurii 
rutiere, în funcție de emisiile de 
dioxid de carbon. 
Potrivit noului raport prezentat de 
ACEA, „Vehicule în circulație – 
Europa 2019”, în prezent se află 
pe șoselele Europei 6,6 milioane 
de camioane. Cu 1,1 milioane, 
Polonia deține cea mai mare flotă 
de camioane din UE, urmată de 
Germania și Italia. Raportul arată, 
de asemenea, că flota europeană 
îmbătrânește rapid, media de 
vârstă fiind 12,4 ani, comparativ 
cu 11,7 ani, în 2013.  

TESLA VA CONSTRUI 
O FABRICĂ LÂNGĂ 
BERLIN 

 

Producătorul american de 
autovehicule electrice Tesla își va 
construi baza europeană de 
operațiuni în Germania, lângă 
Berlin, conform unei declarații a 
fondatorului companiei, Elon 
Musk. Cea de-a patra „giga-
fabrică” a producătorului și-a 
stabilit, în fine, locația, după o 
lungă perioadă de incertitudine.  
Compania a anunțat că filiala sa 
europeană va fi funcțională în 
2021 și va produce modelul 3 și 
vehicule aparținând crossover-ului 
SUV model Y. 
Deși se află departe de nucleul 
tradițional al lumii auto germane 
(aflat în sud-vestul țării), Berlinul 
începe să se afirme ca un 
important centru al 
electromobilității, fiind gazda 
noului joint-venture BMW-Daimler, 
precum și al grupului Moia.  
De asemenea, guvernul german 
a început adoptarea unor 
politici semnificative în domeniu, 
Angela Merkel anunțând că 
Germania va avea, în 2030, un 
milion de stații de încărcare pentru 
vehicule electrice.

PREȚURILE AUTOVEHICULELOR COMERCIALE 
RULATE AU SCĂZUT

Prețurile autovehiculelor 
comerciale rulate din 
transport, agricultură și 
construcții au scăzut, în 
medie, cu 1,8% în perioada 
mai-octombrie, față de 
perioada precedentă, potrivit 
unei analize TRADUS, 
platformă globală online 
dedicată autovehiculelor și 
echipamentelor comerciale 
rulate. Autovehiculele din 
agricultură au înregistrat cea 
mai mare scădere a prețurilor 
(3,5%), urmate de cele din 
transport (1,5%). Prețurile 
autovehiculelor din construcții 
au rămas relativ constante în 
ultimele șase luni, având o 
scădere de doar 0,6%. 
Printre brandurile incluse în 
analiză se află John Deere, 
CLAAS, Fendt, New Holland, 

Kubota, Volvo, MAN, 
Mercedes-Benz, Iveco, Scania, 
Caterpillar, Liebherr, JBC, 
Hyundai și Hitachi – mărci 
preferate de cumpărătorii 
TRADUS. 
În medie, prețurile 
autovehiculelor din transport 
au scăzut cu 1,5%, din mai și 
până în prezent. Per total, 
categoria camioanelor a fost 
mai stabilă, cu o scădere 
medie de preț de doar 0,4%, 
excepție făcând modelele 
marca Volvo FH sau MAN 
TGL, care au fost mai scumpe 
cu 4%, respectiv 5%. În 
același timp, prețurile 
autoutilitarelor au scăzut cu 
2,5%. Printre cele mai 
populare branduri din această 
categorie se numără Scania, 
MAN, Iveco și DAF.
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P ractic, din vara anului 2017, 
ori cine iese de pe teritoriul țării 
de origine, pentru a merge în 

altă țară din UE, nu trebuie să plă teas -
că taxe suplimentare pentru utili za rea 
telefonului mobil. Este vorba de spre 
așa-numitul roaming la tarife na ționale. 
Astfel, aproape toată lumea a optat 
pentru abonamente având con sum 
nelimitat, iar costurile de roaming... 
nimeni nu s-a mai gândit la ele. 

Pentru transportatori, de ani buni, 
telefonul mobil a devenit principalul 
instrument de comunicare între șoferi 
și sediul firmei. Iar, din vara anului 2017, 
mulți au îmbrățișat ideea că nu mai 
există restricții... Dar nu a fost chiar așa! 

Am auzit cu toții de sintagma „utili -
za re rezonabilă”. Iar asta înseamnă 
că operatorul de telefonie ne poate 
mo nitoriza și verifica utilizarea ser vi -
ciilor mobile în regim de roaming pe 
du rata a 4 luni. Dacă, în această pe -
rioa dă, am petrecut mai mult timp în 
străinătate decât acasă și consumul 

în roaming este mai ridicat decât cel 
național, operatorul ne poate contacta 
pentru a cere clarificarea situației. 
Dacă lucrurile nu se schimbă, opera -
to rul poate să aplice o suprataxă pen -
tru consumul în regim de roaming. A -
ces te suprataxe (fără TVA) nu tre buie 
să depășească următoarele plafoane: 
0,032 euro pe minut pentru apelurile 
efec tuate, 0,01 euro pe SMS, 4,50 
euro pe 1 Gb de date.  

Visul „nelimitat” 
În aceste condiții, suprataxarea 

abo namentelor ar fi putut avea loc 
încă din 2017, însă primele mesaje 
de avertizarea privind consumul abu -
ziv au început să fie trimise în 2018, 
iar suprataxarea efectivă abia în toam -
na acestui an. 

Aparent, a fost un cumul de factori 
care a dus la această situație. Agenții o -
pe ratorilor de telefonie mobilă s-au grăbit 
să vândă abonamente cât mai ief ti ne și 

mai generoase („nelimitat” a de ve nit 
cuvântul de ordine) către toată lu mea, 
inclusiv transportatorilor, uitând să explice 
că, în cazul acestora, situa ția este puțin 
diferită. În același timp, pen tru firmele 
de transport, reducerea cos turilor cu 
telefonia și renunțarea la re stricțiile de 
utilizare au însemnat o „gură de oxigen”. 
Nu a fost vorba doar de bani, ci mai ales 
de evitarea dis cu țiilor neplăcute cu șoferii, 
care mai de pășeau, înainte, plafoanele 
impuse. Fir mele trebuiau să le rețină 
bani, apă reau nemulțumirile și, uneori, 
părăsirea firmei de către șoferi...  

Ce au făcut șoferii în această pe -
ri oadă? Au început să vorbească și 
să folosească internetul intens. Dar 
mai ales să vorbească! 

Continuu la telefon 
Prea puțini transportatori au luat 

în seamă avertizările venite din partea 
operatorilor, iar atunci când s-au trezit 
cu facturi triplate (sau chiar mai mult 

Toamna acestui an a adus companiilor de transport o neașteptată 
majorare a tarifelor aferente telefoniei mobile. „Surpriza” 
neplăcută vine ca urmare a regulilor europene privind roaming-ul, 
aspecte precizate în contractele operatorilor de telefonie. Însă 
prea puțini sunt cei care le-au avut în vedere.

20.000 de minute 
la telefon
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de atât), au cerut, bineînțeles, expli -
ca ții. În mod firesc, mulți au cerut rene -
go cierea contractelor, însă acest lucru 
a fost aproape imposibil. Practic, ideea 
principală este aceea de a trece de 
la contractele cu abonament „neli mi -
tat”, la unele care să limiteze consumul 
în roaming în funcție de nevoile reale 
ale firmelor. Însă transportatorii își pot 
calcula destul de precis nevoile (voce 
și date), pe când operatorii de telefonie 
s-au uitat la consumurile din ultimele 
luni. Iar aici discutăm de adevărate 
recorduri. 

Șoferi care vorbesc lunar 20.000 
de minute sunt destul de des întâlniți. 
Mai exact, acești conducători auto au 
peste 11 ore în fiecare zi petrecute la 
telefon. Sigur, marea majoritate utili -
zea ză dis po zitive „hands-free”, dar 
chiar și așa... Nu pare nici prea sănă -
tos pentru ei, și nici prea corect din 
punct de vedere al si guranței rutiere. 
Aparent, media consu mului se situea -
ză undeva la jumătate (în jur de 
10.000 de minute pe lună). 

Unul dintre transportatorii cu care 
am discutat pe această problemă îmi 
spunea, în mod corect, că de obicei 
lucrurile gratis nu mai sunt apreciate 
și se ajunge repede la abuzuri. Iar, 
acum, ar fi necesară o „dezobișnuire”, 
ce s-ar putea dovedi extrem de dificilă 
pentru mulți șoferi. Sigur, mulți au 
abonamente personale, însă ar putea 
intra, la rândul lor, în colimatorul ope -
ra torilor de telefonie, în funcție de pe -
rioada petrecută în comunitate și de 
consum. 

Soluții din piață 
În primul rând, trebuie să precizăm 

fap tul că firmele afectate sunt cele 
care realizează transport intraco mu -
ni tar și, într-o mai mică măsură, cele 
de internațional. 

De asemenea, mărimea abona -
men tului nu a afectat suprataxarea. 
Chiar și firmele cu cele mai scumpe 
abonamente au fost afectate. 

Însă, în general, în piață, discutăm 
de abonamente de aprox. 10 euro, 
care, după renegocieri (reca li bra re), 
au ajuns la peste 20 și chiar peste 30 
de euro (sunt sume apro xi mative). 
Există și firme care au ac ceptat o 
majorare și mai mare a a bonamen -
telor, pentru a beneficia de fa ci li tăți 
mai generoase în roaming (minute și 
date). 

Chiar dacă creșterea costurilor 
este de aproximativ 250%, nu sumele 
de bani par a fi principala problemă, 
ci faptul că noile abonamente sunt 
limitate. A plafona convorbirile șoferilor 
la câteva sute de minute și câțiva Gb 
(practic, doar în interes de serviciu), 
față de... „nelimitat”, ar putea stârni 
anu mite animozități, în condițiile în 

care și așa echilibrul între patroni și 
șoferi este unul precar. 

În piață există și încercări de a 
„ocoli” regulile. 

Pentru firmele mari și medii, păs -
tra rea telefonului (numărului) în legă -
tură cu mașina reprezintă un aspect 
obligatoriu, pentru o bună coordonare 
a activității. Firmele mai mici, însă... 
Unele au pus la punct (sau sunt în 
curs) un sistem de rotație a cartelelor, 
pen tru a echilibra consumul în roa -
ming. Discutăm în special de firme 
care, pe lângă transportul în co mu ni -
tate, au și curse de internațional clasic 
sau intern. 

O altă idee vehiculată în piață este 
realizarea de două abonamente, care 
să fie utilizate alternativ. Însă, în acest 
caz, abonamentele în perioada de 
„neutilizare” în extern trebuie să fie 
aduse în țară și utilizate aici... 

Sunt și firme care afirmă că utili -
za rea cartelelor preplătite reprezintă 
cea mai ieftină soluție. 

Totuși, conform normelor euro pe -
ne, suprataxarea pentru consum 
abuziv poate apărea și în cazul în care 
utilizatorii au cumpărat și utilizat suc -
ce siv în roaming mai multe cartele 
SIM de la același furnizor. 

Este de așteptat ca, într-un viitor 
apropiat, operatorii de telefonie mobilă 
să propună abonamente specializate 
pentru transportatori, calibrate corect 

pe nevoile acestora și, eventual, cu be -
neficii pe care să le aprecieze și șoferii. 

Totuși, este îngrijorător faptul că și 
astăzi mai există agenți ce propun fir me -
lor de transport abonamente foarte iefti -
ne, cu mesajul „lasă că nu se prinde ope -
ratorul de telefonie, iar dacă își dă sea ma 
vedem noi cum descurcăm lucrurile”. 

Este evident faptul că, după o peri -
oa dă aparent de derută, operatorii de 
te lefonie „s-au prins” și nu vor mai to -
lera utilizarea roaming-ului peste re -
gu lile stabilite ca rezonabile, fără a 
suprataxa consumul. 

Voi încheia cu câteva precizări 
„subiective”. Pentru realizarea acestui 
material, am discutat cu reprezentanții 
mai multor companii de transport. In -
te resant este faptul că aproape nimeni 
nu a luat în calcul avertismentele trans -
mise, cu luni de zile înainte, de ope -
ratorii de telefonie, iar reacțiile au apă -
rut abia după suprataxarea efec ti vă și 
prinderea sumelor suplimentare în 
facturi. Și totodată... Companiile mari 
au renegociat contractele... plă tesc mai 
mult... însă pentru sumele fac turate 
privind suprataxarea „s-au găsit soluții” 
pentru a nu trebui să le plătească. 

Firmele mici au plătit sumele supli -
men tare și au încercat să rene go -
cieze... unele au reușit. 

 
Radu BORCESCU 

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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M ai multe despre un an in de -
cis la nivel de rezultate am 
încercat să aflăm de la 

Dana Dumitru, managing partner al 
Hermes Forwards, una dintre casele 
de expediții cu experiență din piața 
au tohtonă, care deservește, în mod 
tradițional, întreaga Europă. În opinia 
Danei Dumitru, evoluția volumelor de 
transport trebuie privită într-un context 
mai larg. 

Mai puțini cărăuși 
care fac Anglia  
Pachetul Mobilitate 1, Brexit-ul, 

schim bările din zona auto și inclusiv 
din industria germană și-au spus cu -
vântul, în cursul acestui an. „Tot ceea 
ce se întâmplă la nivel european, in -
clusiv la nivel mondial (precum răz -
boiul comercial dintre SUA și China) 
ne influențează. De exemplu, din 
punc tul meu de vedere, a scăzut nu -
mă rul transportatorilor care fac Anglia, 
în condițiile în care reprezintă o des -
tinație importantă pentru camioa ne le 
românești. Negocierile purtate pe 
marginea Brexit-ului, bâlbâielile clasei 
politice engleze, care ne-au surprins 
în acest an, ne-au afectat psi hologic. 
Cred că nimeni nu mai știe exact ce 
se va întâmpla. Pe de altă parte, nu 
trebuie să uităm că, atunci când 
Germania strănută, România are 
guturai, iar furnizorii români de trans -
port au resimțit din plin reduceri ale 
cererii”, a apreciat Dana Dumitru. Iar 
în tot acest context european, balanța 

comercială a României este mai deze -
chi librată ca niciodată, prăpastia crea -
tă între importuri și exporturi traducân -
du-se în tarife greu de susținut.  

Consolidare sau... 
„În cazul nostru, primele 9 luni s-au 

plasat la un nivel similar celui din 2018, 
lucru la care ne așteptam, ținând cont 
că, de fiecare dată, după un an de 
creș tere, urmează unul dedicat conso -
li dă rii. În luna octombrie, însă, volume -
le au scăzut semnificativ. M-aș fi aș -
tep tat ca, la final de an, consumul să 
mențină stabilă creșterea, dar nu mai 
are aceeași forță. Nu mai sunt bani pe 
piață, or populația și-a redus nivelul 
pri vind consumul”, a menționat mana -
g ing partner-ul Hermes Forwards, ob -
servând situația paradoxală din țara 
noastră, unde, în ciuda creșterii eco -
no mice, nu se reușește crearea de 
opor tunități. Și, în tot acest context, 
provocările privind forța de muncă sunt 
din ce în ce mai importante. 

Tarifele au rămas constante. 
Ar trebui să fie un lucru bun, 
însă...  
 
...costurile au crescut, ca urmare 

a majorării veniturilor șoferilor. Și mai 
este ceva în plus. O mare atenție tre -
buie acordată plăților, care, în 2019, 
au întârziat mai mult decât în 2018, 
față de termenele prevăzute în con -
tract. În paralel, marii clienți au început 
să solicite termene de plată chiar mai 
mari decât ne-am obișnuit deja. „Re -
cent, am primit o solicitare de la o mare 
companie pentru majorarea la 180 de 
zile a termenului de plată. O ce rere 
fru mos împachetată, dar total nefavo -
ra bilă nouă. Finanțarea prin credit furni -
zor reprezintă o practică destul de des 
întâlnită în ultimii ani, dar, în 2019, s-a 
accentuat”, a mai arătat Dana Dumitru, 
subliniind că nu trebuie să uităm sub 
nicio formă că sectorul românesc de 
transporturi se luptă cu nu nivel foarte 
mare al riscului de insol ven ță. Un 
studiu publicat, la ni velul a ces tui an, 
de Coface con sem na că 61% dintre 
companii înregis trea ză un risc mediu-
mare și mare de in solvență. 

În final, însă, fiecare își poate sin -
gur contura concluziile, găsindu-și so -
luțiile potrivite pentru afacerea sa. 
Aten ție, însă, la partenerii pe care îi 
aveți și la evoluția industriilor care vă 
susțin business-ul! 

„Între timp, autoritățile române au 
decis eliminarea supraaccizei aplicate 
în cazul motorinei. Să sperăm că pre -
țul la pompă se va reduce și compa -
ni ile de transport vor reîncepe să reali -
men teze din România”, a concluzionat 
reprezentantul Hermes Forwards. 

 
Meda IORDAN 

meda.iordan@ziuacargo.ro

2019 

Un an derutant
După un 2018 în care volumele au depășit așteptările în zona 
de transport internațional, anul 2019 a transmis semnale 
amestecate, care au generat o stare de așteptare în piață. 
Contextul politic complicat, inclusiv la nivel internațional, s-a 
răsfrânt în zona economică, generând evoluții de nedorit în 
sectorul de transporturi.

„Exportăm bani cu camionul și 
oameni cu avionul. Din păcate, 
dezechilibrul dintre importuri și 
exporturi s-a accentuat mult, în 
cursul acestui an, în numărul de 
camioane.”

Dana Dumitru 
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S unt motive pentru care Task-ul 
de Infrastructură al Coaliției 
pentru Dezvoltarea României 

a decis să promoveze transportul fe -
ro viar ca fiind o soluție reală pentru 
România în următoarea perioadă, nu 
foarte îndepărtată. „Interesul nostru 
este unul strict economic, dar din el 
de rivă și interesul social, iar trans por -
turile reprezintă inclusiv o problemă 
socială. Dacă, în perioada 2015-2016, 
am pus accentul pe transportul rutier 
sau pe cel naval, calea ferată aflân -
du-se într-un plan secund, în 2018 
am decis să schimbăm macazul”, a 
afirmat Ion Lixandru, lider al Task-ului 
de Infrastructură în 2019. În opinia 
sa, o simplă analiză este suficientă 
măcar pentru a oferi o șansă în plus 
trenului.  

Pe scurt... nu am 
reușit, după 30 de 
ani, să trecem 
Carpații 
„Dacă analizăm infrastructura din 

România în ultimii peste 20 de ani, 
pu tem observa evoluția cel puțin mo -
des tă, privind numărul de kilometri de 
au tostradă nou construită. Din păcate, 
nu am reușit să punem la punct prin -
ci palele coridoare de transport, deși, 
înainte de 1989, existau anumite cori -
doa re către vest, bineînțeles dimen -
sio nate la nivelul de trafic din acea 
pe rioadă. Ne-am lovit, în mod con -
stant, în toți acești ani, de o birocrație 
excesivă, de demotivare și incom pe -
tență, de studii de fezabilitate nereale 
sau care și-au depășit valabilitatea, 

de lipsa avizelor necesare, de lipsa 
fon durilor pentru construcție sau de 
blo cajele generate de instanțele de 
ju de cată, în urma contestațiilor depuse 
după licitații”, a explicat Ion Lixandru, 
în opinia căruia concluzia este simplă.  

 
Construcția de autostrăzi nu 
pare potrivită României 
acestor ani. Au demonstrat-o 
rezultatele! 
 
„Toate acestea au dus la cre di -

tarea unei soluții considerate viabile 
de organizația pe care o reprezint: 
pro movarea căii ferate”, a apreciat li -
de rul Task-ului de Infrastructură, adău -
gând că există și alte elemente care 
tre buie luate în calcul. „România a 
mo ș tenit o rețea de cale ferată bună 
la nivel european. În prezent, avem 
ma terial rulant învechit, la care se 
adaugă o infrastructură uzată, în care 
trebuie făcute investiții importante, 
dar... calea ferată există deja, bene -
fi cia ză de cele mai bune ampla sa -
men te și nu mai sunt necesare expro -

Capacitate de transport net superioară. Infrastructură deja 
construită. Costuri de reabilitare net inferioare construcției de 
autostrăzi... timp necesar redus cu mult... și un mediu mai puțin 
poluat. Sunt motive care ar trebui să așeze trenul într-o poziție cel 
puțin interesantă în strategia României de transport.

TRENUL 
o variantă reală 
pentru România

Ion Lixandru
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prieri, iar marile lucrări de artă au fost 
realizate înainte de 1989. Investițiile 
trebuie, în acest context, să vizeze 
rea bilitarea sau întreținerea, investiții 
în sisteme moderne de semnalizare, 
dirijare, monitorizare a traficului, care, 
sigur, vor genera costuri suplimentare, 
dar vor fi incomparabil mai mici decât 
în cazul unei construcții noi.” În ceea 
ce privește forța de muncă, reprezen -
tan tul Coaliției pentru Dezvoltarea 
României consideră că este încă dis -
po nibilă, în ciuda migrației angajaților 
și a declinului ramurii... Iar resursele... 
dacă măcar o parte din subvenția 
acor dată CFR, în fiecare an, ar fi re -
direcționată către reabilitarea infra -
structurii feroviare, sistemul ar putea 
deveni o soluție eficientă de transport, 
capabilă să se susțină singură, și, 
foarte important, foarte prietenoasa 
cu mediul. 

O soluție pentru 
7 zile din 7 
Să facem un raționament, la fel 

de simplu. Trenul poate funcționa 
7 zile din 7, 24 de ore din 24, inclusiv 
în condiții meteo incomparabil mai vi -
tre ge, decât transportul rutier, capaci -
ta tea unui tren cu locomotivă electrică 
acoperind capacitatea de transport a 

80 de camioane și vreo 70 și ceva de 
șoferi, diminuând, astfel, și presiunea 
pe rețeaua rutieră (!!!); marfa poate fi 
grupată și pe tren. Sectorul privat o 
face deja. „Îmi aduc aminte că, înainte 
de 1989, calea ferată reprezenta prin -
ci palul motor al economiei naționale, 
marile combinate fiind legate printr-un 
sistem funcțional. Principalele orașe 
sunt în continuare conectate prin inter -
mediul magistralelor de cale ferată. 
Subliniez! Dacă ne-am întoarce la 
standardul de dinainte de 1989, ar fi 
nemaipomenit pentru economia româ -
nească”, a mai afirmat Ion Lixandru. 
Care era, însă, acel standard, cel puțin 
învechit după aproape 30 de ani? 

 
„Înainte de 1989, se putea rula 
undeva cu o viteză de 100 
până la max. 160 km/h pentru 
călători, mult peste media de 
astăzi, trenurile de marfă 
ajungând la viteza medie, în 
funcție de distanta și 
tronsoane, de la 18 la 28 km/h. 
 
În opinia liderului Task-ului de In -

fra structură, în această situație, devine 
într-adevăr viabilă realizarea de par -
te neriate cu mediul privat, investițiile 
pu tând fi acoperite din taxe de utili -
zare. În plus, Uniunea Europeană ofe -

ră fonduri pentru protecția mediului, 
transportul feroviar fiind de departe 
cea mai ecologică și eficientă soluție 
pe uscat. 

„O astfel de soluție ar fi putut fi 
aplicată de mult, dar, din păcate, nu i 
s-a acordat importanță, pentru că rea -
bi litarea unei căi ferate nu atrage după 
sine capitalul de imagine pe care îl 
pre supune investiția în sectorul rutier, 
pen tru numeroșii posesori de auto tu -
ris me. În plus, factorul politic, interesat 
să semneze contracte mari, nu și-a 
arătat disponibilitatea să lucreze pe 
zona de întreținere. Dar un accent pus 
pe calea ferată ar rezolva problemele 
privind mișcarea mărfii mult mai re -
pe de decât investițiile în rutier. În 
momentul în care vor fi depășite acele 
zone în care trebuie redusă viteza tre -
nu lui, calea ferată va deveni o soluție 
logistică sănătoasă atât pentru marfă, 
cât și pentru călători. Dacă, în urmă -
torii 10 ani, România ar investi 1 mi -
liard de euro în căile ferate pentru 
investiții directe/cofinanțarea progra -
melor de mediu ale UE, s-ar putea să 
nici nu ne mai gândim la autostrăzi 
cum o facem azi”, a concluzionat Ion 
Lixandru. 

 
Meda IORDAN 

meda.iordan@ziuacargo.ro

PUBLICITATE
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A mintim că Guvernul Dăncilă 
a decis construirea, în parte -
ne riat public-privat (PPP), a 

Autostrăzii Târgu Mureș-Iași-Ungheni, 
în lungime totală de 310 kilometri, 
evaluată la 5,1 miliarde de euro, cu 
un cost pe kilometru de 16,4 milioane 
de euro. Însă Parlamentul a adoptat, 
în noiembrie 2018, o lege care pre -
ve de ca tronsonul Târgu Mureș-Iași 
să fie construit din fonduri europene, 
iar Ministerul Transporturilor să dema -
re ze urgent procedurile.  

Numai că de atunci a trecut un an, 
iar noul ministru, Lucian Bode, i-a che -
mat la sediul MT pe reprezentanții 
celor două asociații și le-a prezentat 
prioritățile mandatului său cu privire 
la proiectele de infrastructură ce vor 
fi realizate în Moldova, inclusiv terme -
ne le aferente fiecărei etape de imple -
men tare. „Am urmărit și urmăresc 
efor turile pe care membrii dum nea -
voas tră le-au depus, de-a lungul tim -
pu lui, pentru sensibilizarea autorităților 
centrale în ceea ce privește starea 
deficitară a infrastructurii din Moldova. 
Și așa cum, în calitatea mea de depu -
tat, ați avut întregul meu sprijin, tot 
așa și acum, din postura de ministru, 
vă asigur de întreaga mea deschidere 
pentru a găsi cele mai rapide și suste -
nabile soluții pentru dezvoltarea Mol -
dovei”, le-a spus ministrul Lucian Bode 
interlocutorilor. 

„Dacă până acum de la minister 
și CNAIR ați primit doar promisiuni, 
eu vă propun un parteneriat: vreau 
ca, în cazul proiectelor de infrastructu -
ră din Moldova, care au fost începute, 
dar care sunt blocate, să identifi căm 
împreună soluțiile pentru de blo c are. În 
cazul noilor proiecte ce vor fi lansate 
de către CNAIR, vreau să existe o 
con sultare reală și trans pa rentă cu 
dum neavoastră și cu toți cei implicați,  
astfel încât din această colaborare să 

avem infrastructura do rită de toți 
românii. Știu că în organi za țiile dum -
neavoastră sunt mulți oa meni cu exp -
eriență și cred că este momentul ca 
profesioniștii din ad mi nis trația publică 
să înceapă cu ade vă rat dialogul cu 
mediul neguverna men tal”, le-a mai 
spus ministrul Bode reprezentanților 
celor două asociații. 

La finalul discuțiilor, la care au 
participat și reprezentanții manage -
men tului CNAIR și ai direcției din cadrul 
ministerului, care gestionează fondurile 
comunitare, ministrul Lucian Bode a 
lansat invitația continuării aces tor în tâl -
niri, la sediul ministerului sau pe șan -
tie rele obiectivelor de infra structură. 

CNAIR  
a câștigat procesul 
cu Salini  
Compania Națională de Adminis -

trare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) 
a câștigat, la Curtea Internațională de 
Arbitraj, procesul cu Salini Impregilo, 

pentru contractul de proiectare și exe -
cuție a Lotului 3 al Autostrăzii Orăștie-
Sibiu. Amintim că, pe acest lot, a fost 
necesară demolarea și reconstruirea 
a circa 200 de metri. Refacerea caro -
sa bilului a fost efectuată de CNAIR, 
în regie proprie, iar acum trebuie recu -
perați banii. 

Astfel, Tribunalul Arbitral a respins 
companiei italiene pretențiile în va loa -
re de aproximativ 258 de milioane de 
lei, din totalul de 260 de milioane de 
lei. În plus, Tribunalul a admis cererea 
reconvențională a CNAIR pentru plata 
de către Salini Impregilo a sumei de 
peste 90,7 milioane de lei, reprezen -
tând penalități de întârziere, astfel cum 
sunt prevăzute de dispozițiile sub-cla -
uzei 8.7 [Penalități de Întârziere] din 
Contractul semnat între părți. 

De asemenea, decizia obligă Salini 
Impregilo  să ramburseze CNAIR su -
ma de 152.025 dolari, cu titlu de costuri 
arbitrale, cu dobânda le gală de la data 
Hotărârii Arbitrale Finale până la plata 
efectivă de către compania italiană. 

INFRASTRUCTURĂ 

SF-ul A8,  
la revizuire
Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, și președintele Comisiei 
pentru transporturi și infrastructură din Camera Deputaților, 
Marius Bodea, au convenit cu liderii Asociației „Moldova Vrea 
Autostradă” și ai Asociației „Împreună pentru A8” ca studiul de 
fezabilitate (SF) pentru Autostrada A8 Târgu Mureș-Ungheni să fie 
revizuit și completat, din fonduri europene, pe întreg 
amplasamentul lucrării.
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Ministrul Bode  
s-a întâlnit cu 
președintele Ford 
România 
Ministrul Lucian Bode și preșe -

dintele Ford România, Ian Pearson, 
s-au întâlnit pentru a trece în revistă 
proiectele de infrastructură din sudul 
și vestul țării, care vin în sprijinul acti -
vi tății companiei americane. Aborda -
rea propusă de ministru a fost ca dis -
cuția pentru fiecare proiect să fie axată 
pe trei mari paliere: faza de implemen -
tare, faza de evaluare și soluțiile pen -
tru deblocare. În acest sens, cei doi 
oficiali au fost de acord că „doar prin -
tr-un dialog constructiv și permanent 
se pot identifica soluțiile care să asigu -
re atât dezvoltarea companiei de auto -
ve hicule, cât și a economiei românești, 
în ansamblul ei”. Concret, Lucian Bode 
și Ian Pearson au discutat des pre 
drumul expres Craiova-Pitești, cu 
precădere stadiul centurii ocolitoare a 
orașului Balș, dar și a graficului de rea -
lizare a loturilor 3 și 4 ale drumului 
expres, precum și stadiul liniei de cale 
ferată ce face legătura dintre Craiova 
și Vama Nădlac și a căii ferate Craiova-
Calafat. 

Lucian Bode a precizat că este 
ne cesară dezvoltarea transportului 
multimodal, prezentând în acest sens 
avantajele celor două proiecte de la 
Craiova și Timișoara. „Am convenit 
îm preună ca dialogul să aibă un carac -
ter permanent. Înțeleg și așteptările 
celor de la Ford, înțeleg și așteptările 
pe care le au românii de la noi în ceea 
ce privește infrastructura. Prefer ca, 
de acum încolo, să ne concentrăm pe 

soluțiile de deblocare a proiectelor în -
cepute și să grăbim ritmul de realizare 
a lor. Companiile private trebuie să 
aibă de la noi termene concrete și rea -
liste pentru fiecare proiect de infra -
struc tură, deoarece numai așa pot să 
își adapteze politica lor economică. 
Timpul promisiunilor nerealiste a tre -
cut. Acum este momentul să luăm 
toate măsurile necesare pentru ca tot 
ceea ce s-a început în infrastructură 
să fie finalizat și să începem proiectele 
care sunt deja programate. Acest lucru 
se va realiza într-un mod transparent, 
prin informarea românilor cu privire la 
stadiul fiecărui proiect”, a transmis mi -
nistrul Lucian Bode, la finalul discuțiilor 
cu președintele Ford România. 

Lucrări sistate 
de tribunal, 
la Autostrada 
Sebeș-Turda 
Tribunalului Alba a decis încetarea 

temporară a executării lucrărilor la 
punctul de lucru Oarda de Sus al Auto -
străzii Sebeș-Turda, lotul 1, în urma 
reclamației unei familii, din cauza zgo -
mo tului pe care îl făceau constructorii. 
CNAIR precizează că lucrările se 
desfășoară în continuare pe restul 
șan tierului. Imobilul în care locuiește 
familia care a dat în judecată con -
struc torul nu se află pe culoarul de 
expropriere, iar proiectul construcției 
acestui lot de autostradă nu a fost mo -
dificat din cauza imobilului respectiv. 
„CNAIR a solicitat în repetate rânduri 
Antreprenorului să efectueze măsură -
tori ale zgomotului și să monteze în 
regim de urgență panouri fonoabsor -

ban te omologate, astfel încât nivelul 
zgo motului în zona afectată să fie redus 
până la limitele admise conform acor -
dului de mediu. Cerințele de me diu 
sunt parte integrantă din obligațiile con -
tractuale ale Antreprenorului. A vând în 
vedere că măsurile de reme die re a 
acestei probleme sunt în sar cina 
constructorului, automat și even tualele 
daune stabilite de instan țele judecă -
torești vor fi suportate tot de către 
acesta și nu de către CNAIR. Com -
pania solicită Inginerului și Antre pre -
norului să prezinte urgent un raport cu 
situația exactă din teren în acest punct, 
cu măsurile întreprinse până în acest 
moment, precum și cu cele ce urmează 
a fi efectuate până la re me dierea 
situației, precizează CNAIR. 

Sens giratoriu 
provizoriu pe DN73, 
la intrarea  
în Cristian 
De la sfârșitul lunii noiembrie se 

circulă în regim de sens giratoriu pe 
DN73, la intrarea în Cristian, inter sec -
ția din zona platformei industriale 
Schaeffler. Direcția Regională de Dru -
muri și Poduri (DRDP) Brașov a ame -
najat un sens giratoriu provizoriu, pen -
tru a reduce ambuteiajele care se 
creau pe acest tronson de drum. Sen -
sul giratoriu provizoriu va fi dezafectat 
anul viitor, când va fi finalizată amena -
ja rea sensul giratoriu care va descărca 
tra ficul de pe Autostrada Cristian-
Brașov. 

 
Magda SEVERIN 

magda.severin@ziuacargo.ro
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„S urprinzător” este cuvântul 
care descrie probabil cel 
mai bine evoluția Intern a -

tional Lazăr Company. 
Îmi amintesc o discuție avută cu 

Ion Lazăr (Benone pentru majoritatea 
cunoscuților)... A avut loc cu ani în 
urmă, după ce am finalizat un interviu. 
Îmi spunea despre o altă firmă de 
trans port, care cunoscuse o dezvol -
ta re rapidă a flotei, că va ajunge să o 
cum pe re. Era doar nemulțumit că res -
pec tiva companie nu avea camioanele 
roșii, ca să fie mai ușoară rebrandu -
i rea. Era o glumă, bineînțeles... Însă, 
după ce a achiziționat activele edy 
Spediton, nu mai sunt la fel de sigur. 

La International Lazăr Company 
(ILC), totul este posibil și, așa cum 
spu neam... surprinzător. 

Primul lucru pe care îl remarci este 
imaginea puternică a companiei.  

ILC a devenit un brand foarte cu -
noscut în România, aspect remarcabil, 
mai ales în contextul în care în lumea 
transpor tu rilor există puțină preocu -
pa re în acest sens. 

Apoi faci cunoștință cu patronul 
companiei și... Ion Lazăr este, fără 
îndoială, un antreprenor atipic. Și cum 
ar putea să fie altfel un fost lăcătuș-
mecanic care a dezvoltat o pasiune 
pentru camioane, după ce a obținut 
per misul în armată? Probabil mulți se 
întreabă cum a putut să creeze acest 
om una dintre cele mai mari firme de 
transport din România, în paralele cu 
numeroase alte activități, devenind, 
as tăzi, unul dintre cei mai de succes 
oa meni de afaceri din țara noastră. 
Cum de a putut depăși bariera de 
10-20 de camioane, acolo unde îți poți 
asi gura prosperitatea personală, însă 
ca pacitățile manageriale sunt solicitate 

către maxim? Poate a fost vorba des -
pre noroc, sau poate apropiații ILC au 
dreptate și Ion Lazăr chiar este un 
vizionar... 

Echipa  
face diferența 
Pentru cei care nu se grăbesc să 

ac cepte explicațiile „paranormale”, vă 
pro pun o altă explicație a succesului 
și care reprezintă poate cel mai sur -
prin zător lucru în legătură cu ILC – 
ca pacitatea de a atrage manageri ta -
len tați și de a menține în rândul aces -
to ra pa siunea... pe termen lung. 

Am avut șansa de a evalua per for -
manțele ILC în cadrul mai multor con -
cursuri: European Transport Com pa ny 
of the Year, unde compania a ob ți  nut 
un foarte prestigios loc al trei lea, în anul 
2010, și în două rânduri com petiția 

25 de ani 
International Lazăr 
Company
„Muncă, investiții, Lazăr Ion și echipa sa” – astfel a descris cei 
25 de ani unul dintre angajații vechi ai International Lazăr 
Company.



Romanian Transport Company of the 
Year, ILC câștigându-le pe ambele, în 
2012 și 2016. 

Complexitatea acestor concursuri 
și evaluarea performanțelor pe fiecare 
departament în parte ne-au adus în 
contact cu echipa managerială a ILC. 

Este greu de identificat o strategie 
clară de dezvoltare în cei 25 de ani, 
mai ales că au apărut numeroase alte 
activități, pe lângă transporturi, însă, 
atunci când fiecare departament și 
linie de business este condusă de ma -
na geri talentați, poți fi aproape sigur 
că vei depăși momentele dificile și, 
toto d ată, vei scoate maximul din opor -
tu nitățile ivite. 

Iată cum sintetiza un apropiat ILC 
rețeta de succes a companiei: „Viziu -
nea unui om și profesionalismul unei 
echipe – un pas înaintea concurenței.” 

Și mai este ceva... Apetitul pentru 
echipamente noi și sisteme inovative, 
care să asigure optimizarea costurilor, 
un bun control al afacerii și un serviciu 
de calitate. Iar aici implementarea de 
soluții IT moderne și performante a 
jucat un rol esențial. ILC dispunea de 

un departament IT bine dezvoltat 
atunci când majoritatea transpor ta to -
rilor abia făceau cunoștință cu calcu -
latorul. 

Povestea... 
... începe în 1994. Ion Lazăr des -

fă șura deja comerț cu mașini, piese 
auto și fructe. Însă, în 1994, din dorința 
de a legaliza comerțul cu piese auto, 
a înființat firma. 

„Trebuia să cumpăr un lot mare 
de piese și, de aceea, a trebuit să în -
fiin țez firma. Așa s-a format capitalul 
de start”, a arătat Ion Lazăr. 

Parteneriatul cu Dacia a însemnat 
un important test de seriozitate și ma -
turitate, iar ILC l-a trecut cu brio, de -
venind un furnizor apreciat de către 
pro ducătorul francez. 

Un alt moment semnificativ pentru 
afacerea de transport a fost și achi zi -
țio narea edy Spedition, în 2015. Acest 
pas a însemnat dezvoltarea transpor -
tu lui intern și trei noi puncte de lucru 
– Buzău, Deva și Zalău. 

ILC dispune de propriul service, 
autorizat să intervină la toate tipurile 
de vehicule, având inclusiv linie ITP. 

Iar, pe lângă transporturi, au fost 
dezvoltate în timp și alte activități. 

În 1999, ILC a preluat pachetul 
ma joritar BAT Bascov, iar, un an mai 
târziu, a fost achiziționat Mecanpetrol 
Găești, două firme care lucrau pentru 
industria de petrol și gaze. A urmat 
Agromec Topoloveni, una dintre cele 
mai mari întreprinderi de mecanizare 
înainte de Revoluție. 

Comerțul cu vehicule second-hand 
s-a materializat într-o nouă firmă, 
Verkauf Trucks. Iar construirea spa ți -
ilor de depozitare și logistică – o nouă 
fir mă deschisă anul acesta, ML Logistic 
Parks. La ora actuală, Lazăr Logistics 
înseamnă aproximativ 47.000 mp de 
spații logistice.  

Baza sportivă de la Curtea de 
Argeș, destinată antrenamentelor, re -
pre zintă o altă investiție ILC. 

Pentru a pune la treabă cele 35 de 
utilaje ale companiei, a fost dezvoltată 
producția și transportul de balast și, 
de asemenea, există în cadrul grupului 
și o firmă de exploatare a lemnului – 
Lazăr Natural Fruits. 

Iar viitorul sună bine, inclusiv din 
punct de vedere al schimbului de ge -
ne rații. Cei doi fii ai lui Ion Lazăr, Ionuț 
și Cătălin, sunt implicați total în acti -
vi ta tea companiei, preluând spiritul 
an treprenorial.   

„Tratăm cu maximă seriozitate și 
acordăm importanță tuturor clienților, 
indiferent de mărimea acestora sau 
de marja de profit asigurată. Consider 
că acesta este ingredientul principal 
pentru succes”, a spus Cătălin Lazăr. 

Astăzi, ILC are peste 900 de an -
ga jați, iar investiția în oameni și accen -
tul pe echipă au rămas preocuparea 
principală. 

Ion Lazăr își explică succesul cu 
mo destie: „Niciodată nu am calculat 
să fac mai mulți bani, ci doar am 
căutat să-mi folosesc adrenalina. Se -
cretul este să nu te trezești degeaba 
dimineața. Să știi că ai ceva de făcut.” 

 
Radu BORCESCU 

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Ion Lazăr, director general ILC: 
„Dacă stai în birou, nu merge 
treaba cum trebuie. Ca să miști 
lucrurile, trebuie să stai printre 
oameni.”

Cătălin Lazăr
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A părută în noiembrie 1994, 
com pania Com Divers Auto 
Ro a avut, inițial, ca obiect de 

activitate comercializarea pieselor 
auto. Abia în 2003 activitatea prin ci -
pa lă devine transportul internațional 
de mărfuri, realizat, la acea vreme, cu 
25 de camioane DAF, Mercedes-Benz 
și Iveco. În 2005, apare primul service 
la Bascov. La acea vreme, flota numă -
ra 50 de camioane. În 2009, este 
construit sediul nou, iar flota era de 
180 de camioane. 

Obsesia pentru 
detalii 
Îmi amintesc anul 2010, la prima 

ediție a concursului Romanian Trans -
port Company of the Year. Com Divers 
Auto Ro (CDA) a intrat în competiție 
și a trecut, la fel ca toți candidații, prin 
procedura de evaluare. Iar compania 
a câștigat concursul impresionând la 
mai multe capitole, aspecte care s-au 
do vedit în timp punctele forte ale CDA 
și stâlpii pe care și-a sprijinit dez vol -
tarea. 

Deși în plină criză, CDA se remar -
ca printr-o foarte bună stabilitate finan -
ciară, asigurată de clienții de top dar, 

mai ales, printr-un excelent control al 
costurilor. 

Iar, aici, pregătirea angajaților a 
jucat permanent un rol central în ca -
drul CDA. Iar în ceea ce privește șo -
fe rii... puține firme de transport româ -
nești au pus la punct un program de 
pregătire a conducătorilor auto atât 
de elaborat. Încă din 2010, șoferii se 
aflau în centrul atenției conducerii 
CDA, iar programul de pregătire nu 

se rezuma doar la a se asigura că 
șoferii vor gestiona corect documen -
te le și vor avea un consum redus de 
car burant. Siguranța rutieră era (și 
este și acum) tratată cu seriozitate și 
fără compromisuri, chiar dacă majo -
ri ta tea pieței nu adopta aceeași con -
du i tă – lipsa șoferilor a determinat mul -
te companii să închidă ochii la anumite 
la cune în pregătirea conducătorilor 
auto. 

Iar atenția la detalii și respectarea 
regulilor până la virgulă o constați cel 
mai bine atunci când vizitezi sediul 
CDA din Pitești. Birourile moderne, 
flota nouă, service-ul sunt elemente cu 
care se pot lăuda și alți transportatori, 
însă ordinea și curățenia... Chiar și 
după ani de utilizare, totul pare nou, 
inclusiv camioanele – chiar și cele mai 
vechi sunt păstrate într-o stare per -
fec tă. Iar service-ul... ar putea fi com -
pa rat cu o farmacie, așa cum bine 
punc ta unul dintre participanții la eve -
ni mentul de aniversare a celor 25 de 
ani ai companiei. 

Al doilea trofeu RTCY 
În 2014, apare service-ul din Râm -

ni cu Vâlcea, o copie fidelă a celui din 

25 de ani Com 
Divers Auto Ro
Există companii care par să se dezvolte cu ușurință, aparent fără 
efort, care parcă de fiecare dată trag lozul câștigător... Nu este, 
însă, cazul Com Divers Auto Ro. Aici, fiecare etapă de dezvoltare 
s-a realizat prin muncă, cu seriozitate și atenție, respectând un 
anumit plan și fără să se „ardă” etape.

2010 – Dan Lazăr a primit trofeul Romanian 
Transport Company of the Year, într-un 

moment emoționant creat de Marcel Pavel.



Pi tești. Este și anul în care CDA con -
firmă din nou poziția de top în industria 
transporturilor românești, câștigând 
pentru a doua oară trofeul Romanian 
Transport Company of the Year. 

Astăzi, parcul CDA numără aproxi -
ma tiv 300 de camioane, iar cifra de 
afa ceri este de 51,6 milioane de euro. 
Com pania are peste 370 de angajați, 
842 de clienți și 550 de furnizori. 

„Am rezistat pe piață prin foarte 
mul tă muncă și seriozitate. S-a format 
un nucleu de oameni foarte valoroși 
în cadrul companiei, pe care ne putem 
baza. Unii dintre aceștia lucrează aici 
încă de la înființarea firmei”, a arătat 
Dan Lazăr, director general CDA. 

Și pentru că am vorbit despre stra -
tegia CDA de a alege drumul pe care 
l-a considerat corect și nu neapărat 
calea ușoară, merită să menționăm 
că, atunci când majoritatea transpor -
ta to rilor s-au îndreptat către transportul 
intra comunitar, după liberalizarea 
pieței, CDA dezvolta rute extracomuni -
tare. Astăzi, compania utilizează peste 
100 de autorizații CEMT anual, Turcia 
fiind una dintre destinațiile principale. 

„Activitatea de transport este 
îndreptată către industria auto, unde 
colaborăm cu principalii producători 
din acest domeniu. Acoperim toată 
Europa și efectuăm și rute extra comu -
ni tare, precum Turcia, Serbia și alte 

des tinații”, a afirmat Alexandru Popa, 
director de transport. 

Pe lângă propria flotă, CDA cola -
bo rează cu 32 de firme de transport 
(subcontractanți), însumând 110 ca -
mi oane. Aceștia beneficiază de servicii 
logistice, service, carburant, taxe de 
drum, asistență tehnică, parcare și 
train ing șoferi. 

Iar dezvoltarea continuă. 
Astăzi, în cadrul grupului Com 

Divers activează mai multe firme. Pe 
lângă Com Divers Auto Ro, a apărut 
Com Divers Logistic, care are obiect 
de activitate logistica, expedițiile și, mai 
nou, agricultura și zootehnia. O altă 
firmă este Com Divers Lazăr Junior, iar 
cea mai tânără societate în cadrul 
grupului este Com Divers Service LKW. 

 
Radu BORCESCU 

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Dan Lazăr, director general:  
„Când am realizat acest 
pas, nu împlinisem încă 
27 de ani și fratele meu 
nici 25, iar tot ce s-a realizat 
în acest sfert de secol nu era 
posibil fără o echipă de 
profesioniști.”

Alexandru Popa, director 
transport: „Privim cu încredere 
către viitor și suntem pregătiți 
pentru noile provocări – protecția 
mediului, evoluția informatizării și 
tehnologiei, piața muncii, precum 
și noile modificări legislative la 
nivel european.”

Radu Dinescu, președinte IRU: 
„Com Divers Auto Ro este o 
companie model pentru industria 
transporturilor rutiere 
internaționale de marfă din 
România și nu numai din țara 
noastră. Seriozitatea și multă 
muncă i-au adus aici. 
CDA contribuie la succesul 
transportului internațional 
românesc, industrie care, de 
câțiva ani, este pe primul loc la 
exportul de servicii al țării noastre 
și care aduce peste 5 miliarde de 
euro pe an prin acest export. 
În spatele succesului CDA se află 
un om, Daniel Lazăr, cel care a 
avut spirit antreprenorial în anii 
‘90, a muncit foarte mult, a avut 
rezultate, însă aceste lucruri nu 
sunt suficiente. Trebuie să ai o 
viziune. Dan Lazăr a avut această 
viziune și a știut să își creeze o 
echipă de încredere, cu care 
dezvoltă, în continuare, afacerea, 
fiind un partener de încredere 
pentru toți colaboratorii săi.”



R ăspunsul standard este „cu 
multă muncă”, însă pentru 
Marvi Logistic lucrurile parcă 

s-au dezvoltat natural, având două 
prin cipii de bază: „îndrăzneala de a 
în cerca să faci lucrurile mai bine” și 
„orice relație nouă este abordată ca 
una ce trebuie să funcționeze pe ter -
men lung”. 

Deschiși la lucruri noi, prietenoși 
și comunicativi, gata oricând să ascul -
te sfaturile altora, dar și să încerce lu -
cruri noi, aparent imposibile, patronii 
Marvi Logistic au reușit să se rein ven -
te ze an de an. 

Altfel decât ceilalți 
Îmi amintesc, cu ani în urmă, la 

pri mul interviu avut cu Marius Catri -
no iu, patronul Marvi Logistic... Îmi spu -
nea că, dacă ar fi urmărit știrile, nu ar 
fi deschis niciodată firma de transport. 
În 2009, multe firme de transport dă -
deau faliment, camioanele erau date 

înapoi la firmele de leasing, iar ei își 
începeau aventura, aparent împotriva 
tuturor probabilităților. 

Compania s-a axat pe transportul 
intra comunitar, chiar dacă, la acel mo -

ment, mulți își puneau problema le -
galității acestui tip de transport. Dez -
vol tarea a fost rapidă, pentru că mana -
gementul Marvi Logistic a decis să 
fa că lucrurile așa cum a considerat 
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Marvi Logistic 
a împlinit 10 ani
Cum poți ajunge în zece ani la o cifră de afaceri de 50 de milioane 
de lei și 240 de angajați?

Marius Catrinoiu  
și Lavinia Ștefănuț.



co rect și nu așa „cum se face” – au 
lucrat cu clienți finali și nu prin inter -
me diul caselor de expediții din occi -
dent și au strâns în jurul lor mai mulți 
trans portatori, asumându-și gestiona -
rea unei flote importante de camioane. 

Dar compania nu putea continua 
pe o singură linie de business, mai 
ales că apăreau deja primele semne 
de îngrijorare – concurența acerbă a 
cres cut presiunea pe tarife, iar legis -
la ția europeană a făcut pași către des -
cu rajarea acestui tip de transport. 

„La un moment dat, ne-am gândit 
că ar fi bine să deschidem și alte acti -
vi tăți și, astfel, am lansat SuperMercato 
și, de asemenea, am intrat în rețeaua 
Pall-Ex. Primul magazin a sărbătorit 
anul acesta patru ani de existență. As -
tăzi a vem 150 de angajați numai pe 
SuperMercato”, a subliniat Lavinia 
Ștefănuț, administrator Marvi Logistic. 

În total, Marvi Logistic are 240 de 
angajați. 

SuperMercato este un lanț de ma -
ga zine cu specific italian, produsele 
fiind importate direct de Marvi Logistic, 
din Italia.  

Și pentru că există, deja, multă 
mar fă de livrat, mulți clienții preferând 
comenzile on-line... 

„Anul acesta am înființat o firmă de 
curierat, Fragil Curier. Acum suntem 
în perioada recrutărilor și, de la înce -
pu tul anului viitor, începem activitatea. 
Vom începe cu coletele noastre de la 
SuperMercato și apoi vom trece și la 
alți clienți”, a explicat Marius Catrinoiu, 
director general Marvi Logistic. 

Dezvoltarea continuă a companiei 
este vizibilă și prin prisma cifrei de 
afaceri. 

În 2010, cifra de afaceri a fost de 
12,5 milioane lei, în 2017 a ajuns la 
aproximativ 38 de milioane, în 2018 
a atins aproape 40 de milioane, iar 
anul acesta este de așteptat să de -
pă șească 50 de milioane. 

Familia înaintea 
firmei 
Povestea Marvi Logistic este le -

ga tă de cea a soților Lavinia Ștefănuț 
și Marius Catrinoiu. 

„După terminarea liceului, am 
plecat în Italia cu gândul de a deveni 
șofer de camion. Am obținut viza cu 
bani de împrumut și am ajuns la o fir -
mă din Italia, unde, însă, neavând ex -
pe riență, m-au pus să spăl camioane”, 
și-a amintit Marius Catrinoiu. Abia 
după câteva luni a început să conducă 
camioane la o altă firmă și încet-încet 
a învățat secretele meseriei. 

„După un an de zile, am reușit să 
strân gem bani și pentru viza Laviniei, 
după ce, în prealabil, a obținut per mi -
sul pentru camion. Practic, a învățat 
să conducă pe camion. Am colindat 
Eu ropa împreună. Mergeam non-stop, 
ajungând la 30.000 km pe lună și gă -
seam destinațiile fără GPS”, a spus 
directorul general Marvi Logistic. 

În 2007, firma unde lucra și-a dorit 
să deschidă o filială în România.  

„Noi am preluat acest proiect și 
am început cu cinci camioane. Aveam 
ex pe riență zero din punct de vedere 
al conducerii unei afaceri, iar, în 2009, 
firma din Italia s-a închis, din cauza 
crizei. Atunci am decis să pornim pe 
cont propriu”, a precizat Marius 
Catrinoiu. 

Iar, din acel moment, a început 
povestea Marvi Logistic. 

 
Radu BORCESCU 

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Cei mai vechi angajați și 
colaboratori au fost premiați în 
cadrul evenimentului ce a 
marcat 10 ani de existență.

În anul 2015, Marvi Logistic 
a câștigat titlul 
„Transportatorul Anului” la 
secțiunea flote mici, în cadrul 
concursului Romanian Transport 
Company of the Year.
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D ebutul pe trend ascendent a 
deschis apetitul succesului la 
Cefin Trucks, ținta fiind acum 

să facă din Ford Trucks un brand lider 
în România. În acest context, dealerul 
estimează să atingă 2.000 de unități 
vândute în 15 luni, jumătate din timpul 
în care s-a vândut prima mie.  

Spre zări înalte 
Concret, obiectivul Cefin Trucks 

este acela de a plasa, până la finalul 
anului 2021, brand-ul Ford în top 3 
cele mai prezente brand-uri pe piața 
locală a transporturilor, prin numărul 
de vehicule vândute în România. Toto -
dată, se dorește și creșterea vânzărilor, 
în 2020. Ambițioasa țintă este în con -
for mitate cu angajamentul companiei 
Cefin Trucks de a livra vehiculul cu 
nu mărul 2.000 în 15 luni. Pentru a 

sus ține acest plan ambițios, Cefin 
Trucks investește puternic în opera -
țiu nile sale de vânzare, o dată cu 
dezvoltarea accelerată pe care Ford 
Trucks o realizează în prezent, atât 
în Europa de Est, cât și în cea de Vest.  

Oficialii Ford Trucks nu puteau fi 
mai mulțumiți. „Am reușit să atingem 
cota de piață de peste 8% cu ajutorul 
ser viciilor oferite de distribuitorul 
nostru, Cefin Trucks, pentru clienții 
noștri, prin soluțiile de vânzare, post-
vânzare, tranzacționare și finanțare, în 
România. Suntem mândri să fim lideri 
de piață pe segmentele construcții și 
vehicule speciale și ne vom menține 
acest loc. Există o tendință promi ță -
toa re de creștere și în zona de cap 
trac tor, cea mai mare divizie din 
Româ nia. Obiectivul nostru este să 
dez voltăm acest segment, ajungând 
la o cotă de piață de 12%” a spus 

Selim Yazici, director Ford Trucks 
Regiunea Europa Centrală și de Est.  

Evoluție accelerată 
pe piața românească 
Luna mai a anului 2017 a marcat 

o etapă importantă în evoluția compa -
niei, prin lansarea oficială și inaugu -
rarea sediului Cefin Trucks, la finalul 
procesului de rebranding. În primul an 
de activitate, Cefin Trucks, în calitate 
de importator și distribuitor al Ford 
Trucks, a înregistrat vânzări de 157 de 
unități (1% pentru segmentul de trans -
port, 17% pentru segmentul de con -
struc ții și 7% pentru segmentul de 
vehicule specializate), cu o cotă de 
2,36%. În al doilea an, compania și-a 
îndeplinit și depășit obiectivul stabilit, 
sur clasând, deja, în semestrul al 
doilea, doi competitori cu o prezență 
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FORD TRUCKS 

1.000 de camioane 
în 1.000 de zile
Compania Cefin Trucks a celebrat livrarea camionului Ford cu 
numărul 1.000, achiziționat de Selina Grup din Oradea. Această 
bornă a fost atinsă la doar 30 de luni de la începerea operațiunilor 
(aprilie 2017).
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tradițională pe piață. Numărul unităților 
vândute s-a dublat, ajungând la 357, 
iar cota de piață la 5%. Vânzările au 
cres cut și mai mult în 2019, cu peste 
570 de unități livrate și o cotă totală 
de piață de peste 8%. Datorită lansării 
F-MAX, un vehicul dedicat trans por -
tu lui internațional, Cefin Trucks se aș -
teaptă să-și consolideze poziția de 
lider pe segmentele construcții și vehi -
cu le municipale și să-și crească sub -
stan țial vânzările de vehicule rutiere 
internaționale, în 2020. Cota de piață 
a lui F-MAX, care, în 2019, s-a ridicat 
la 2,6% este estimată să ajungă la 
5% pentru 2020.  

Expansiune perpetuă 
Planurile nu se rezumă strict la 

piața românească, Selim Yazici me -
nțio nând și extinderea rețelei Ford 
Trucks în Europa de Vest, eforturile 
con tinue din vânzări și dezvoltarea re -
țe lei de post-vânzări. „Suntem încre -
ză tori că vom avea succes pe piețele 
din Europa Centrală, precum și pe cele 
noi din Europa de Vest. Consi derăm 
că realizările noastre sunt strâns legate 
de nivelul ridicat al ca li tății serviciilor 
din vânzări, post-vânzări și piese de 

schimb, pe care le oferim în întreaga 
rețea. Suntem, de asemenea, con ști -
enți de faptul că este important să îi 
sprijinim pe șoferii Ford Trucks pe 
parcursul călătoriilor. Avem distribuitorii 
noștri alocați în Spania, Portugalia și 
Italia și vom crește rețeaua noastră 
din Vestul Europei și activitățile de dez -
voltare a dealerilor, în anul 2020, și pe 

mai de par te. De asemenea, avem un 
acord în cheiat cu TIP Trailer, pentru a 
oferi ser vicii post-vânzare clienților 
noștri. Rețeaua noastră de servicii 
acoperă toate rutele principale de 
transport din Europa de Vest, inclusiv 
Germania, Franța, Olanda, Suedia, 
Belgia, Austria, Norvegia, Finlanda, 
Danemarca și Marea Britanie.” 

Rețea națională de 
vânzări și service 
Clienților interesați, Cefin Trucks le 

oferă un set complet și competitiv de 
servicii post-vânzare, prin centrele 
sale din București, Brașov, Deva și 
Arad și prin rețeaua sa de parteneri 
de servicii, în Constanța, Craiova, Ba -
cău, Suceava, Baia Mare, Oradea, Ti -
mi șoara și Cluj. Rețeaua este într-o 
dez voltare permanentă, urmând Foc -
șani, Odorheiul Secuiesc și Sibiu, ca 
locații de post-vânzare, și Iași, care va 
fi și unitate reparatoare proprie. Echipa 
de vânzări Cefin Trucks a crescut în 
mod constant, de la 10 angajați în 
2017, până la 23 în momentul de față, 
oferind acum o acoperire teritorială 
completă, distribuită într-o rețea de 
12 birouri de vânzări și 12 centre de 
service autorizate. Astfel, Cefin Trucks 
a ajuns un lider de piață în comerțul 
de camioane rulate. Compania acordă 
clienților săi prețuri de achiziție și tran -
zacții competitive, în ceea ce pri vește 
valoarea adăugată serviciilor finan -
ciare venite o dată cu vânzarea de 
ca mioane noi. Toate vehiculele Ford 
Trucks livrate în România sunt echi -
pa te cu sisteme de monitorizare GPS 
oferite de grupul Viasat. Oficialii au 
anunțat că doresc ca Ford Trucks să 
fie compania cea mai orientată spre 
client, cea mai apropiată de acesta. 

 
Alexandru STOIAN 

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Stefano Albarosa, 
fondator și CEO Cefin 

Trucks: 
„Suntem încântați de acest rezultat și 
suntem foarte recunoscători tuturor 
clienților noștri care au făcut acest 
lucru posibil. Muncim foarte mult 
pentru a ne asigura că oferim cea mai 
competitivă și mai valoroasă ofertă, 
pentru a satisface toate cerințele 
clienților noștri, în ceea ce privește 
vânzarea, post vânzarea, finanțarea, 
comercializarea și serviciul buy-back. 
Evoluția rapidă a Ford Trucks în 
România confirmă toate acestea: 
suntem lideri de piață pe segmentul 
Construcțiilor și Vehiculelor 
municipale și acum intenționăm să 
dezvoltăm segmentul de cap tractor, 
de pe piață.”



28 ............................................................................................................................................ decembrie 2019

A  fost cea de-a cincea oară 
când producătorul german a 
re ușit să se claseze pe pri ma 

treap tă a competiției desfășurate a -
nual, începând cu 1977. 

Camion cu pedigree 
Povestea de succes a camionului a 

început în 1997, când a fost lansată pri -
ma generație Actros, cea de-a doua fiind 
și cea care a adus primul premiu. Cu 
un total de nouă victorii, Mercedes-Benz 
este acum cel mai de succes brand în 
lupta pentru premiul International Truck 
of the Year. Decizia juriului International 
Truck of the Year (IToY) are la bază cri -
te rii privind evoluția tehnologică inova -
toa re. Președintele juriului internațional, 

Gianenrico Griffini, a rezumat voturile 
juriului: „O dată cu introducerea Noului 
Actros, Mercedes-Benz a adus pe dru -
mu rile noastre un camion extrem de 
mo dern, care netezește calea către rea -
lizarea unei conduite automate în viitor.” 

Asumare  
Prof. dr. Uwe Baake, șeful de dez -

vol tare al Mercedes-Benz Trucks, a 
fost cel care a primit premiul în timpul 
zilelor de presă ale târgului in ter na țio -
nal de vehicule comerciale Solutrans 
pen tru transport rutier și urban, des -
fă șurat la Lyon. În con for mitate cu re -
gulile impuse de juriu, titlul este acor -
dat, în fiecare an, camionului care 
adu ce cea mai mare contribuție la 

inovațiile din domeniul transportului 
ru tier, care sunt avantajoase pentru 
eco nomie, reduc emisiile, cresc si gu -
ran ța, capacitatea de conducere și 
con fortul vehiculelor. Vârful de gamă 
al diviziei Mercedes-Benz Trucks 
punc tează mai ales prin valoarea sa 
in trinsecă: majoritatea inovațiilor a fost 
dez voltată cu scopul precis de a oferi 
avansuri palpabile șoferilor, clienților 
și societății în ansamblu.  

Inovația tehnologică 
Noul Mercedes-Benz Actros oferă 

soluții concrete unor probleme precum 
siguranța, eficiența și confortul, printr-o 
multitudine de caracteristici noi: 
Cockpit Multimedia, MirrorCam în loc 
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MERCEDES-BENZ TRUCKS  

Noul Actros, 
Camionul Anului 2020
Finalul de noiembrie a încoronat cel mai nou model de 
Mercedes-Benz Actros (generația a șasea) cu titlul  
de Camionul Anului 2020 (International Truck of the Year 2020).
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de oglinzi exterioare, conducere parțial 
automatizată cu Active Drive Assist 
sau sisteme de siguranță avansate, 
pre cum cea de-a cincea generație de 
Active Brake Assist și Sideguard Assist 
(de asemenea, o variantă îmbu nă tă -
ți tă). Este bine ca șoferul să fie aver -
ti zat atunci când părăsește accidental 
ban da de circulație, dar este și mai 
bine atunci când, o dată cu avertizarea 
acustică, sistemul reacționează auto -
nom și redresează poziția auto ve hi cu -
lului. Totodată, noul Actros detectează 
pietonii și, la nevoie, frânează până la 
oprirea completă. De asemenea, 
sistemul de asistență la viraje aten țio -
nea ză conducătorul auto în cazul unui 

pe ricol iminent de impact, indiferent 
dacă este vorba despre o mașină, un 
bi ciclist sau un stâlp. 

Noul Actros a primit laude legate 
de funcționalitatea extinsă a sistemului 
predictiv de pilot automat Predictive 
Powertrain Control (PPC), care poate 
fi folosit acum pe mai multe rute na -
țio nale. Pentru a „satisface” diferitele 
stiluri de condus, PPC pentru drumuri 
naționale are mai multe trepte la care 
poate fi setat, pentru un condus mai 
dinamic (curbele sunt abordate cu 
viteză mai mare) sau pentru o senzație 
sporită de siguranță. Aprecieri a primit 
și cockpit-ul multimedia complet digi -
ta lizat, care a înlocuit grupul de in -
stru mente de bord convenționale.  

Bucuria lucrurilor 
mici 
Pe lângă asta, camionul înglo bea -

ză mici amănunte, pe care poate nici 
nu le observi, dar care completează 
senzația că noul Actros nu vrea doar 
să îți facă munca mai ușoară, ci și să 
te răsfețe puțin. Putem aminti, de exem -

plu, modul în care oglinzile (ecra nele) 
își ajustează setările pentru a oferi 
vizibilitate cât mai bună, adap tân du-se 
la lumina exterioară, sau faptul că 
sistemul de ventilație trece automat pe 
recirculare la intrarea într-un tunel 
(pentru că acest camion cunoaște în 
amănunt drumurile), sau atunci când 
setezi alarma pentru trezire dimineața 
și poți alege între numeroase tonuri, 
sau poți opta pentru pornirea graduală 
a sistemului de iluminare a cabinei, sau 
combinații între acestea, și cu sigu ranță 
veți fi încântați de încărcarea fără fir a 
telefonului mobil, iar lista poate continua. 

Și pentru că tot vorbim despre con -
fortul și siguranța șoferilor, am apreciat 
noul program de fitness dezvoltat de 
Mercedes-Benz. Practic, cu ajutorul 
unor benzi elastice și a unor bile, au 
fost gândite mai multe de exerciții pen -
tru rela xare și menținerea tonusului 
muscular al conducătorilor auto. Toate 
exer cițiile pot fi realizate în interiorul 
cabinei. 

 
Alexandru STOIAN 

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Prof. dr. Uwe Baake,  
șef de dezvoltare 

Mercedes-Benz Trucks: 
„Suntem foarte mulțumiți și mândri că 
juriul Truck of the Year a recunoscut 
eforturile noastre din ultimii ani, cu 
această distincție. Vă mulțumim în 
numele companiei și a întregii echipe. 
Acest lucru ne va stimula cu adevărat să 

continuăm să îndeplinim cele mai înalte standarde de dezvoltare pentru 
camioanele noastre, în special atunci când vine vorba despre 
electromobilitate, conducere automată și digitalizare.”
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E dițiile 2020 ale modelelor D și 
D Wide beneficiază de un nou 
design interior, ergonomic și 

con fortabil, de elemente de siguranță 
și de echipamente aerodinamice. Noi -
le versiuni de vehicule de distribuție 
Re nault Trucks sunt 100% conectate.  

Renault Trucks a reproiectat desig -
nul interior al modelelor sale D și D 
Wide. Versiunile 2020 dispun de un 
bord redesenat, care include un nou 
volan și un panel de instrumente în alb 
și negru. Pentru a ușura munca șofe -
ru lui, au fost adăugate un suport pen -
tru tabletă, un suport opțional pentru 
un al doilea telefon mobil și două por -
turi USB-C. Vehiculele sunt, de ase -
me n ea, dotate cu un nou echipament 
radio, compatibil cu rețeaua digitală 
te restră DAB+.  

Pentru un nivel de confort mai 
înalt, Renault Trucks oferă Pachetul 
Confort ca opțiune, acesta incluzând 
volan de piele, scaun șofer cu suport 
lateral, spații de depozitare adiționale, 
un al doilea suport pentru smartphone 
și trapă de acoperiș (numai pentru va -
rianta D Wide).  

Noi echipamente 
pentru creșterea 
siguranței 
Renault Trucks D și D Wide sunt 

echipate standard cu sistem Adaptive 

Cruise Control (ACC). Acesta menține 
o distanță sigură față de vehiculul din 
față, prin ajustarea automată a ac ce -
le rației și a frânării, pentru mai multă 
si guranță, o rulare mai lină și pentru 
reducerea oboselii șoferului.  

Pentru o vizibilitate îmbunătățită, 
Renault Trucks D și D Wide sunt dis -
po nibile cu lumini spate tip LED.  

Pentru un nivel înalt de siguranță, 
Renault Trucks oferă Pachetul Protect 
ca opțiune, acesta incluzând lumini 
spa te LED, sistem de ajutor la por ni -
rea din rampă, ușă vitrată și alarmă 
pen tru mers înapoi, pentru a îmbu nă -
tăți protecția participanților la trafic.  

Camioane conectate, 
pentru productivitate 
crescută 
Vehiculele diesel Renault Trucks 

sunt echipate cu motoare Euro 6 Step 
D, care sunt atât eficiente din punctul 
de vedere al consumului de com bus -
ti bil, cât și prietenoase cu mediul.  

Pentru a crește și mai mult efi cien -
ța și productivitatea, modelele din seria 
Renault Trucks D sunt conectate 
standard (TGW 4G). Astfel, sunt com -
pa tibile cu Optifleet, soluția de mana -
gem ent al flotelor de la Renault 
Trucks. Cu Optifleet, activitatea vehi -
cu lelor este administrată în timp real, 
ceea ce înseamnă că principalele ele -

m ente de costuri pot fi controlate în 
totalitate. Managerii flotelor pot urmări 
consumul de combustibil al vehiculelor 
cu Optifuel Check și pot realiza o geo -
lo calizare în timp real, prin intermediul 
Optifuel Map.  

Pentru o productivitate maximă, 
Renault Trucks oferă opțional Pachetul 
Fuel Eco, acesta incluzând deflector 
ajustabil de acoperiș, modul de putere 
re dusă, sistem de oprire automată a 
mo torului după 3 minute, funcția 
Optiroll „free wheel” (pe D Wide), cutie 
de viteze optimizată Fuel Eco (pe D 
Wide) și un compresor de aer decu -
pla bil (numai pe motoarele DTI 11). 

Motoarele Renault Trucks D și D 
Wide E sunt compatibile cu combus -
ti bili sintetici XTL și cu biodiesel. Mo -
delele 2020 sunt disponibile, de ase -
me nea, în versiuni pe gas natural (D 
Wide CNG) și 100% electric (D și D 
Wide Z.E.).

RENAULT TRUCKS

D și D Wide
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distribuție și de transport de lungă distanță, concentrându-se pe 
îmbunătățirea confortului pentru șoferi și a profitabilității.
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T și T High sunt mai eficiente din 
punc tul de vedere al consumului de 
com bustibil, rămânând, în același 
timp, la fel de angajate ca totdeauna 
față de confortul șoferului.  

La interior, cabina Renault Trucks 
T oferă finisaje de top, care includ 
scau ne cu tapițerie textilă, două co -
tiere pentru șofer și volan de piele. 
Pentru un confort perfect în timpul 
con du cerii, coloana volanului ajusta -
bi lă pe trei direcții este, acum, dotare 
stan dard. Vehiculele de serie T dispun 
de un bord de culoarea cărbunelui, 
mâ ne re din aluminiu și praguri metali -
ce ale ușilor. Renault Trucks T și T 
High 2020 dispun, de asemenea, de 
spații de depozitare de înaltă capaci -
ta te (221 l).  

La exterior, grila radiatorului și 
oglin zile laterale pot fi, încă, disponibile 
fie în negru lucios, fie în portocaliu, 
op țio nal, pentru Renault Trucks T și 
T High 2020. 

T and T High pot fi echipate, de 
ase menea, cu Roadpad+ ca opțiune. 

Acțio nând ca un asistent de bord, 
aces ta permite șoferilor să asculte 
mu zică, să-și folosească telefoanele 
hands-free și să realizeze manevrele 
în siguranță, grație camerelor laterale 
și posterioare. Cu Roadpad+, șoferul 
poate obține, de asemenea, asistență 
în navigație din partea unui sistem 
spe cial satnav.  

Consum de 
combustibil și emisii 
de CO2 reduse 
Gama de transport de lungă dis -

tanță a Renault Trucks este echipată 
cu motoare DTI 11 și DTI 13 Euro 6 
Step D. Ambele sunt mai eficiente din 
punct de vedere al consumului de 
combustibil și al emisiilor de CO2 
comparativ cu generația anterioară. 
Versiunile 2020 ale Renault Trucks T 
și T High sunt echipate cu o nouă axă 
de înaltă eficiență și cu frâne disc mai 
ușoa re, de natură să reducă și mai 
mult consumul de combustibil.  

Opțional, pot fi activate noi setări 
ale vehiculului, care oferă o economie 
de combustibil suplimentară, de 3%.  

Motoarele Renault Trucks T și T 
High sunt compatibile cu combustibili 
sin tetici XTL și cu biodiesel. 

 
adaptarea: Raluca MIHĂILESCU 

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

T și T High
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VOLVO TRUCKS 
A început vânzarea 
vehiculelor electrice 
urbane
Volvo Trucks a anunțat începerea vânzărilor camioanelor electrice 
Volvo FL și Volvo FE pe câteva piețe din Europa, pentru a răspunde 
cererii crescânde de soluții de transport durabile în zone urbane.

F ără să emită gaze de eșa pa -
ment și cu un nivel redus de 
zgo mot, camioanele electrice 

ofe ră un potențial imens în zonele ur -
ba ne. În primul rând, nivelul redus de 
zgomot face posibilă efectuarea livră -
rilor de produse și colectarea deșeu -
ri lor dimineața devreme sau noaptea, 
co ntribuind la îmbunătățirea logisticii 
și la reducerea congestiei traficului în 
timpul ore lor de vârf. În al doilea rând, 
cu o calitate mai bună a aerului și mai 
puțin zgomot, camioanele electrice 
cre ează noi oportunități pentru plani -
fi carea traficului si infrastructurii rutiere 
din orașe. Un camion electric poate fi, 
de exemplu, utilizat în zonele de încăr -
ca re din interiorul clădirilor și în zonele 
de mediu protejate. 

Jonas Odermalm
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„Urbanizarea globală necesită, cât 
mai curând, o logistică urbană cu au -
tocamioane cu emisii zero și cât mai 
silențioase. Cu Volvo FL Electric și 
Volvo FE Electric, suntem capabili să 
răspundem atât solicitărilor puter ni ce 
de mediu, cât și nevoilor comer cia le 
ridicate ale clienților noștri”, spune 
Jonas Odermalm, VP Product Line 
Electromobility. 

Infrastructura 
rămâne o problemă 
Una dintre provocări este aceea 

de a maximiza sarcina utilă, în același 
timp cu extinderea autonomiei de 
deplasare. 

Soluțiile Volvo Trucks se vor baza 
pe nevoile fiecărei afaceri, luând în 

con siderare o serie de parametri, pre -
cum ciclurile de conducere, capaci ta -
tea de încărcare și analiza rutelor, 
pentru a utiliza capacitatea bateriei în 
cel mai eficient mod posibil. 

Volvo FL Electric și Volvo FE Elec -
tric au fost dezvoltate în strânsă cola -
borare cu o serie de clienți care ope -
rea ză în Goteborg, Suedia. Răspunsul 
a fost pozitiv, iar șoferii implicați în co -
la borare sunt deosebit de impresionați 
de motor și transmisie, de accelerarea 
cur sivă și de silențiozitatea camioa nelor. 

„Deși răspunsul clienților a fost po -
zitiv”, explică Jonas Odermalm, „re -
cu noaștem că infrastructura de încăr -
care este încă în curs de dezvoltare 
în majoritatea orașelor și lucrăm alături 
de parteneri publici și privați pentru a 
conveni asupra unei strategii pe ter -

men lung pentru extinderea infrastruc -
turii de încărcare a bateriilor. Dar este 
evident că trebuie să crească ritmul 
de dezvoltare a acestei infrastructuri.” 

Abordarea schimbărilor climatice 
va necesita disponibilitatea mai multor 
tehnologii de propulsie. 

„Vehiculele electrice, încărcate cu 
energie electrică din surse rege ne ra -
bile, sunt, într-adevăr, un pas semni -
fi cativ către o distribuție urbană mai 
du rabilă. Cu toate acestea, nu va exis -
ta o singură sursă de energie unică 
de natură să rezolve schimbările cli -
ma ti ce și toate celelalte probleme de 
me diu. Diferite tipuri de transport nece -
si tă diferite tipuri de soluții de propul -
sie”, con cluzionează Jonas Odermalm. 
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Volvo FL Electric și 
Volvo FE Electric 

• Camioanele Volvo FL Electric și 
Volvo FE Electric au fost proiectate 
pentru distribuție, colectarea 
deșeurilor și alte aplicații de 
transport urban. 
• Vânzările vor începe mai întâi în 
Suedia, Norvegia, Germania, 
Elveția, Franța și Olanda. 
• Începerea producției este 
planificată pentru martie 2020. 
• Volvo FL Electric are sarcina 
totală de 16 tone, iar Volvo FE 
Electric de 27 tone.
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Nikola TRE 
capătă contur
Iveco, FPT Industrial și Nikola Corporation au dezvăluit publicului 
macheta primului vehicul electric pe baterii (BEV) destinat piețelor 
europene, Nikola TRE, la numai trei luni după ce au anunțat 
încheierea parteneriatului.

N ikola TRE, care are la bază 
mo delul Iveco S-Way și inte -
grea ză tehnologia de top de 

la Nikola, va fi lansat cu ocazia ex po -
ziției de vehicule comerciale IAA 2020 
de la Hanovra, iar primele livrări către 
clienți vor avea loc în 2021. 

Nikola TRE este primul pas către 
modelul electric Nikola pe bază de ce -
lule de combustibil, care va fi disponibil 
în 2023.  

Integrarea designului Nikola în 
cadrul modelului Iveco S-Way a fost 
rea lizată de către Nikola și Italdesign, 
în sediul său din Moncalieri (Torino). 
In tegrarea acestui design este o con -
secință naturală a unui parteneriat 
dintre cele două companii, care datea -
ză din 2018, rezultatul fiind macheta 
mo delului Nikola TRE, dezvăluită în 
ca drul unui eveniment desfășurat în 
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Scottsdale, Arizona, Statele Unite ale 
Americii, acum câteva luni.  

Gerrit Marx, președinte pentru ve -
hi cule comerciale și speciale la Iveco, 
a declarat: „Iveco S-Way este un pro -
dus remarcabil, care întruchipează 
con ceptul Iveco de concentrare asu -

pra clientului și care a luat deja avânt 
pe mai multe piețe, având un succes 
bine-meritat. Acesta este în ADN-ul 
modelului Nikola TRE și marchează 
în ceputul unei noi călătorii către cami -
oa nele cu emisii zero, oferindu-ne plat -
forma pentru a introduce elemente 
care vor schimba industria trans -
porturilor.” 

Emisii zero în 
transportul regional 
Vehiculul prezentat în cadrul eve -

ni mentului amintit este macheta unui 
Nikola TRE 4x2 cap tractor, destinat 
trans portului regional, cu o autonomie 
de până la 400 km și având perfor -
man țe dinamice similare sau chiar mai 
bune decât ale unui model echivalent 
diesel.  

Vehiculul va fi echipat cu un sistem 
modular de baterii cu o capacitate 
tota lă de până la 720 kWh, care poate 
fi adaptat diferitor necesități și misiuni 
ale clienților. Lanțul cinematic electric 
va dezvolta o putere de 480 kW, cu 
un cuplu maxim de 1.800 Nm. 

Nikola TRE va fi, de asemenea, 
disponibil în versiuni de autoșasiu cu 
2 și 3 axe, cu o masă totală cuprinsă 
între 18 și 26 t, pentru aplicații mu ni -
ci pale sau de distribuție urbană.  

Sisteme de 
infotainment de 
ultimă generație 
Nikola TRE va fi dotat cu un nou 

sis tem de infotainment bazat pe siste -
mul de operare patentat Nikola, care 
integrează și funcțiuni de navigație, 
precum și elemente de control ale di -
ver selor funcționalități ale vehiculului. 
Astfel, sistemul include controlul clima -
ti zării, ajustarea oglinzilor, a înăl ți mii 
sus pensiilor, controlul sistemului de 
ca mere 360 grade, navigație, radio 
Bluetooth, setările vehiculului și ele -
men te de diagnosticare a acestuia.  

Vehiculul profită de tehnologia 
Bluetooth cu energie scăzută, pentru 
a crea o conexiune sigură între vehicul 
și dispozitivele mobile ale clientului, 
creând o experiență media cu ade vă -
rat hands-free. Aceasta permite, de 
ase menea, un sistem de acces fără 
cheie, care se activează atunci când 
șo ferul se apropie de vehicul. Sistemul 
poate ajusta automat până și setări 
cum ar fi înălțimea față de sol sau 
tem peratura din habitaclu, conform 
preferințelor șoferului.  

Pasul către celulele 
de combustibil 
Iveco, FPT International și Nikola 

au adoptat o abordare modulară în 
dez voltarea ofertei lor electrice pentru 
piața europeană, un lucru unic în in -
dus tria de profil. Celulele de combus -
ti bil dezvoltate de Nikola vor repre -
zen ta punctul de plecare pentru 
de sig nul bateriei electrice, astfel încât 
Nikola TRE BEV să poată fi convertit 
la tehnologia cu celule de combustibil. 
Prin această abordare, partenerii 
adop tă o viziune pe termen lung, adu -
când laolaltă ambele tehnologii pentru 
a include BEV și vehicule electrice pe 
celule de combustibil (FCEV) în oferta 
lor în următorii ani.  

Această abordare le permite 
partenerilor să lanseze Nikola TRE la 
IAA 2020 și la evenimentul Nikola 
World 2020, primele livrări pentru cli -
enți urmând să aibă loc în 2021, cu 
pri mele FCEV disponibile pe piață în 
2023.  

 
traducerea și adaptarea:  

Raluca MIHĂILESCU 
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Tesla a lansat 
Cybertruck
E venimentul de lansare s-a 

des fășurat la Los Angeles, în 
Statele Unite ale Americii, la 

finalul lunii noiembrie și, deși nu a fost 
lipsit de surprize (geamurile din sticlă 
blindată ale vehiculului spărgându-se 
în cadrul unui test desfășurat pe sce -
nă, la lansare), Cybertruck nu poate 
fi nicidecum ignorat. 

Încrederea de care se bucură noul 
produs s-a materializat în (deja!) 
146.000 de comenzi, „42% dintre cli -
enți alegând motorul dublu, 41% mo -
to rul triplu și 17% au comandat va -
rianta cu un singur motor” conform 
afir mației lui Elon Musk. Aceste co -
menzi au sosit fără ca modelul să 
bene ficieze de publicitate plătită. Pro -
ducția de serie este așteptată să în -
cea pă în 2021, pentru primele două 
mo dele, iar pentru cel cu trei motoare, 
în 2022. 

„Monstrul” SF 
Design-ul cu muchii ascuțite, în -

delung comentat și analizat de întrea -

ga lume, inspirat din filmele SF, emană 
anduranță și robustețe. Dimensiunile 
pick-up-ului sunt: 5.885 de milimetri 
lun gime, 2.027 mm lățime și 1.905 
mm înălțime, iar unghiurile de atac 
(de 35 de grade), de degajare (de 28 

de grade) și garda la sol (40 cm) pro -
mit performanțe impresionante atât 
pe șosea, cât și în regim off-road. Ma -
șina are la bază un șasiu denumit 
exoskeleton, care îmbracă un aliaj din 
oțel, blindat, același tip de aliaj folosit 

Vizionarul Elan Musk răstoarnă din nou piața auto, inovând și 
dezvăluind publicului larg pick-up-ul electric Tesla Cybertruck, 
o nișă neacoperită până acum de Tesla.

Poliția din Dubai a anunțat, pe contul 
său oficial de Tweeter, că, începând 
din 2021, va adăuga în flota sa şi 
Tesla Cybertruck, noua autoutilitară 
produsă de compania lui Elon Musk.
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de companie și la construcția rache -
te lor cosmice. Inițial s-au folosit pa -
nouri de titan, dar s-a recurs la aliajul 
de oțel, pentru o rezistență mai mare. 

În ceea ce privește trenul de ru -
lare, acesta este similar cu cel folosit 
la modele S și X ale producătorului. 
Sus pensia este una cu auto-reglaj, 
pen tru a compensa variabila dată de 
sar cină.  

Se presupune că și sticla folosită 
la geamuri este una specială, blindată 
și ea, dar, după cum a arătat la momen -
tul prezentării, acesta este un as pect 
ce urmează să primească îmbunătățiri.  

Inovație și 
avangardism 
Deși nu au fost împărtășite detalii 

de spre interior, în imaginea difuzată 
ofi cial se distinge un volan futurist și 
display de 17 inch, în mijlocul planșei 
de bord. Tabloul de bord are un „as -
pect de marmură”, fapt ce se dato -
rea ză unui material compozit pe bază 
de hârtie (produs din hârtie, fibre pe 
bază de lemn, pigmenți din lemn na -
tural și rășini pe bază de petrol). Habi -
taclul oferă locuri pentru 6 persoane, 
dispuse pe două rânduri, iar locul 
central al banchetei din față se trans -
for mă în cotieră. Alte caracteristici 
stan dard includ invertoare de alimen -
tare la bord, pentru furnizarea de ener -
gie electrică de 120 și 240 volți, permi -
țând utilizarea unor scule electrice fără 
un generator portabil. Un compresor 
de aer pentru alimentarea sculelor 
pne u matice este inclus. Toate ver -
siunile vor avea 2,8 mc de spațiu de 
depozitare și o zonă de încărcare de 
2 m, iar sarcina utilă se ridică la 1.600 
de kilograme.  

Performanțe 
Pick-up-ul dezvăluit la Los Angeles 

im presionează nu doar prin auto no -
mie, ci și prin performanțe. Cu unul, 
două sau o combinație de trei motoare 
electrice, accelerația vehiculelor de la 
0 la 100 km/h este de 6,5/4,5/2,9 se -
cunde. Versiunea cu un singur mo tor, 
ce are propulsia pe puntea spate, are 
o capacitate de remorcare de 3.400 
kg, iar versiunile cu tracțiune in tegrală 

ajung la 4.550, respectiv 6.350 kg. 
Prețurile pornesc de la circa 40.000 
de dolari pentru vehiculul cu propulsie 
spate și autonomia maximă de 400 
km. Prețul de bază pentru un 
Cybertruck cu tracțiune integrală (și 
autonomie de circa 480 km) pornește 
de la 50.000 de dolari, iar al modelului 
cu tracțiune integrală și TriMotor înce -
pe de la aproximativ 70.000 de dolari, 
acest ultim model oferind o autonomie 
de 800 km. Camionetele mari repre -

zin tă circa 14,4% din vânzările totale 
de mașini noi din Statele Unite în pri -
mele 10 luni din acest an, vehicule 
care se vând cu peste 50.000 de 
dolari, prețul celui mai ieftin modelul 
de Tesla Cybertruck.  

Opțional, pentru 7.000 de dolari, pro -
ducătorul oferă pachetul de co n du cere 
autonomă, asemenea turismelor Tesla. 

 
Alexandru STOIAN 

alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Elon Musk, CEO 
Tesla: 

„Avem nevoie de energie 
sustenabilă. Dacă nu avem o 
camionetă pick-up, nu putem 
rezolva acest lucru. Cele mai 
bine vândute vehicule din 
America sunt camionete pick-
up. Pentru a rezolva problema 
energiei durabile, trebuie să 
avem și o astfel de camionetă.”

Specificații Tesla Cybertruck 
Model/ Autonomie Acc. Viteză Sarcină Capacitate Preț 
tracțiune 0-100 km/h max. utilă remorcare 
Single  
Motor/RWD ≥ 400 km < 6,5 sec. 175 km/h 1.600 kg ≥ 3.400 kg $39.900 
Dual  
Motor/AWD ≥ 480 km < 4,5 sec. 195 km/h 1.600 kg ≥ 4.550 kg $49.900 
Tri  
Motor/AWD ≥ 800 km < 2,9 sec. 210 km/h 1.600 kg ≥ 6.350 kg $69.900
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D acă stau să le adun, cred că 
s-au strâns câteva sute de 
articole apărute, fie în revista 

„Cargo & Bus” al cărei patron am fost 
câțiva ani buni, în revistele germane 
„lastauto omnibus” și „KFZ-Anzeiger”, 
în diverse newslettere, la două dintre 
companiile pentru care am lucrat, sau, 
mai de curând, în revista de față, unde 
mi-am reîntâlnit câțiva dintre colegii 
mai vechi, de care mă leagă nu numai 
dragostea pentru transport și aceste 
vehicule fascinante cu care se prac -
ti că, dar și o veche și foarte dragă 
prie tenie.  

Desigur, peste 40 de ani trăiți între 
camioane și, mai ales, semiremorci 
se pot numi fără mari rezerve „o ca -
rieră”, dar, pe lângă munca aceasta, 
ce mi-a făcut atâta plăcere și mi-a 
adus nenumărate bucurii și satisfacții, 
cred că am fost însoțit și de o porție 
bună de noroc. Am putut trăi și munci 
în 7 țări diferite, am învățat să vorbesc 
fluent în 8 limbi străine și, mai presus 
de toate, am întâlnit atâția oameni fru -
moși de la care am avut de învățat, 
sau cărora acum, cu barba grizonată, 
le-am putut transmite câte ceva dintr-o 
experiență atât de colorată. 

 
Dragii mei: Meda, Radu, 
Violeta, Raluca, Alex și toți 
ceilalți prieteni din redacție, 
această povestire, care este 
mult prea lungă pentru a 
încăpea în paginile unui 
singur număr de revistă,  
v-o dedic vouă, dar și tuturor 
cititorilor voștri, prietenilor 
mei din transporturile 
românești, foștilor colegi din 
vânzări de vehicule utilitare și 
tuturor celor ce m-au însoțit în 
aceste decenii.  
 
Voi evita peste tot, acolo unde se 

poate, să folosesc numele celor întâl -
niți, pentru că toți au fost importanți 
pentru mine, fiecare în felul lui, și nu 
vreau ca aceia rămași fără nume să 
se simtă uitați. Dar nu, nu am uitat pe 
nimeni... 

Dar, să începem... 
Aveam 6 ani când un prieten de 

fa milie conducea un camion marca 
ZIS Molotov, de construcție sovietică, 
și care căra cartofi de pe câmp spre 

de pozitele de zarzavat din București. 
Țin minte că pe ușa cabinei stătea 
scris: „acest camion a parcurs 50.000 
de km fără reparații capitale” și „viteza 
maximă 50 km/oră”. Când ajungeam 
pe drumul de câmp, mă lua pe ge -

nunchi și aveam voie să țin de volan. 
Nu să și învârt de el: pe vremea aceea 
nici măcar camioanele nu aveau ser -
vodirecție...  

 
În acele prime momente 
conștiente de când încep și 
amintirile, s-a născut 
dragostea mea pentru 
camioane, care nu m-a părăsit 
nici acum, la pensie.  
 
Și așa se face că, încă de la vârsta 

de 18 ani, o dată cu cel pentru aut o -
tu ris me și motocicletă, am obținut și 
per misul pentru condus camioane și, 
mai târziu, la 21 de ani, și pe cel pen -
tru autobuze. Ca o consecință fireas -
că, pe când eram student la Faculta -
tea de Mașini Termice și Motoare 

Diesel din cadrul politehnicii din orașul 
german Karlsruhe, în timp ce colegii 
mei aveau job-uri de vacanță în res -
tau rante, hoteluri sau prin alte locuri 
fixe, subsemnatul ducea camioane și 
remorci vândute de firme germane în 
diverse țări din Orientul Apropiat sau 
Mij lociu, de unde se întorcea cu avio -
nul pentru următoarea cursă. Și pentru 
a avea o idee mai clară: pe vremea 
ace ea, asfaltul se termina undeva între 
Istanbul și Ankara... Așa am ajuns la 
Teheran, Bagdad, Amman, Riad, Doha 
și Abu Dhabi. 

Spre București... 
cu trenul 
Datorită locului de practică în pre -

gă tirea licenței – specialitatea mea este 
de inginer în... locomotive Diesel-hidra -
ulice pentru calea ferată – am început 
lucrul la concernul Krauss-Maffei din 
München, printre alte multe produse și 
un mare fabricant de locomotive care, 
cu prima ocazie, m-a trimis (și datorită 
faptului că eram vorbitor de limba 
română) la București, la fostele uzine 
„23 August”, care aveau comenzi 
pentru export și unde, în caietele de 
sarcini, erau prevăzute și elemente de 
anti-derapare și anti-patinare care nu 
se produceau în România și trebuiau 
importate din afa ră. (Mai târziu, la 
livrarea a două astfel de locomotive de 
linie îngustă și des tinate tractării unor 
mici vagoane bas culante pentru trans -
por  tul de cacao spre depozite, am 
ajuns și la Bujumbura, capitala micu -
țului stat Burundi...). O dată stabiliți 
parametrii tehnici, vânzarea se făcea 
– ca toate importurile vremii – doar prin 
întreprinderi de comerț exterior aflate 
în subordinea diverselor ministere și 
controlate de... știm noi cine... În cazul 
meu, era vorba de Contransimex, care, 
mai târziu, avea să devină și primul 

Recunosc. Mi-a plăcut întotdeauna să comunic, să scriu. 
Dar niciodată nu mi-a fost atât de greu să scriu ceva despre mine 
și cariera mea. 

Am pus prelata...

Dan Schnick
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meu client de semiremorci de după 
revoluție. 

 
Era în anul 1978 când mă 
aflam, într-o zi, la 
Contransimex, și am întâlnit la 
serviciul protocol un 
concetățean german în 
căutarea unui producător 
ieftin de containere maritime. 
 
Voia sa le comercializeze prin fir -

ma lui din orașul-port Bremerhaven, 
de la Marea Nordului. M-am oferit să-l 
ajut și am ajuns cu el la Iași, la o uzină 
numită pe atunci URCUMT, care fabri -
ca astfel de containere, dar care erau 
de o calitate modestă și nu aveau  o -
mo logare de la instituțiile abilitate, pre -
cum Germanischer Lloyd sau Bureau 
Veritas. Germania devenise deja mo -
to rul cel mai turat al economiei euro -
pene, iar porturile mari rulau un număr 
din zi în zi mai mare de astfel de con -
tainere de toate tipurile și necesarul 
creștea necontenit. Am lăsat, deci, 
baltă locomotivele și am plecat cu 
acest domn la Bremerhaven, unde am 
înființat împreună o firmă de comerț 
cu containere. 

Ne-au trebuit 6 luni până când 
uzina din Iași a fost în stare să pro -
du că astfel de containere de o calitate 
omolo ga bilă și, în fine, am putut duce 
per so nal, cu un camion închiriat, două 
unități la Bremen, la Germanischer 
Lloyd iar, după testele extrem de dure, 
am obținut, în fine, „pașaportul” afa -
cerii. Dar, după primele livrări, s-a 
declanșat (din cauza transformării 
Iranului într-un stat islamic funamen -
talist) celebra criză de petrol din 1979, 
având drept consecință pentru proas -
pătul afacerist faptul că un container 
din Coreea de Sud livrat franco 
Hamburg costa mai puțin decât ma -
te rialele de producție de la Iași... 

Afacerea a murit instantaneu și, o 
dată cu ea, și resursele financiare ale 
subsemnatului, care a rămas, pe 
deasupra, și cu un credit descoperit 
investit în firma ce se scufundase în 
Marea Nordului.  

Ziua la fabrică, 
noaptea la volan 
M-am întors, deci, cu codița între 

picioare la Krauss-Maffei, de data asta 
la secția pentru utilaje pentru industria 
chimică, ce dezvoltase, între timp, afa -
ceri importante cu combinatele gigant 
ale lui Ceaușescu. Dar pentru că sala -
riul nu era suficient pentru a plăti păcă -
tosul de credit, noaptea transportam 
cu un autotren frigorific fructe și zarza -
vat de la marele depozit din München 
către supermarket-urile din Lindau, la 
marginea lacului Bodensee, iar sâm -
bă ta și duminica, pentru că nu existau 

încă nici interdicțiile de circulație pen -
tru camioane în weekend, și nici 
diagrame tahograf care să te trădeze, 
mărfuri de tot felul pentru o casă de 
expediție spre Bremen și Hamburg. 
Și pentru că fiecare marcă îmi era 
extrem de prețioasă, pe drum făceam 
o pauză de cafea și câteva fursecuri 
la Heilbronn, la cel pentru care în 
timpul studenției transportasem ca -
mioa ne și semiremorci în Orient și a 
cărui secretară îmi mai strecura, pe 
furiș, câteva și pentru drum... 

În timp ce ronțăiam de zor din ele și 
încercam să-i fac puțină curte se cre tarei, 
pe ușă a intrat Rudi Weilbacher, patro -
nul firmei, și m-a chemat în biroul lui. 

 
„Îl am la telefon pe domnul 
Bernd Hoffmann, unul din 
patronii firmei Schmitz, știi tu, 
ai dus și semiremorci de la 
Schmitz, o dată, cu 
camioanele mele. Dorește să 
vorbească cu tine!” 
 
Am luat receptorul, puțin timorat, 

și l-am auzit spunând:  
„Tinere, înțeleg de la prietenul 

meu, Rudi Weibacher, că te pricepi la 
afaceri cu țările comuniste din Europa 
de Est. Ei bine, știu că în multe din 
aceste țări se cumpără semiremorci 
din Vest, dar eu nu pot participa la 
aceste afaceri pentru că nu am pe 
nimeni care să se ocupe serios de 
asta. Aș fi vrut să ne întâlnim să vor -
bim un pic.” 

Restul convorbirii nu-l 
mai țin minte... 
... eram oricum extrem de emo țio -

nat. În aceeași zi, în drumul spre 
Hamburg, m-am oprit cu camionul meu 
într-o parcare de lângă Kassel, de unde 
domnul Hoffmann, într-un Mercedes 
elegant cu număr de Elveția, a venit să 
mă ia la el acasă, pe mine, un șofer de 
ca mion de weekend, peste a cărui di -
plo mă de inginer se pusese, între timp, 
praful, acasă. Ne-am așezat pe niște 
fotolii generoase din piele, iar Domnul 

Hoffmann mi-a povestit câte ceva 
despre Schmitz, despre marile firme de 
transport din Europa de Est, pre cum 
SOMAT din Bulgaria, Hungarocamion 
din Ungaria, PEKAES din Polonia sau 
sovieticii de la Sovtransavto. Apoi m-a 
supus unui CV verbal, unde nu am avut 
curajul să-i vorbesc despre problemele 
actuale. Dar le-a ghicit: 

“Nu-i așa că aveți datorii, domnule 
Schnick?” 

Nu avea sens să mint. „Da”, am 
re cunoscut și am adăugat de la mine 
și considerabila sumă cu 5 cifre de 
mărci germane din care consta. 

„Așa nu puteți lucra pentru mine!” 
continuă Hoffmann, dar văzându-mă 
că încercam să mă ridic pentru a scur -
ta convorbirea pe care o consideram, 
ca atare, închisă, mă opri: 

„Cred că nu m-ați înțeles. Cineva 
care este sub o presiune atât de mare 
din cauza unor datorii nu se va putea 
concentra niciodată pe afaceri, unde 
are nevoie de o observație atentă, de 
inventivitate și de o punere justă în 
balanță a șanselor și a drumului de 
realizare a acestora. Așadar, vă fac 
următoarea propunere: vă acord o ga -
ran ție bancară pe care o prezentați 
băncii dvs. care, imediat, vă va lăsa 
în pace. Iar dacă în decurs de 6 luni 
veți încheia un prim contract de – să 
zicem! – 50 de semiremorci într-o țară 
comunistă, priviți această sumă ca un 
avans la primele de reușită pe care, 
sigur, le veți merita în viitor!” 

Era mijloc de luna mai, 1982. Pe 
1 iunie, la ora 9 dimineața, eram la fa -
brica Schmitz din Altenberge și am 
fost prezentat celorlalți patroni și direc -
tori iar, o săptămână mai târziu, la 
biroul din orașul elvețian Zug, care 
era răspunzător pentru piețele est-eu -
ropene și cele din Orientul Mijlociu. 
Așa am ajuns să vând semiremorci. 
A fost începutul unei cariere care s-a 
încheiat acum, în 2019, când peste 
acești aproape 40 de ani, am pus pre -
lata... (Va urma). 

 
Dan SCHNICK 

dan.schnick@ziuacargo.ro
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SFATUL AVOCATULUI 
Despre salariați care 
transferă clienții firmei

C azul soluționat de instanța de 
ju decată, recent motivat, in -
clu dea faptul că „bagajul” de 

clienți a fost mutat de fostul salariat 
pe firma unui colaborator, nu pe pro -
pria firmă, pe baza unui comision pen -
tru fiecare cursă efectuată. Clienții mu -
tați fără știrea lor (dar cu acordul lor 
ulterior, mai mult sau mai puțin intere -
sat) au fost informați că mutarea s-a 
făcut către societatea unui prieten, 
văr, unchi etc. și că vor obține prețuri 
mai mici aici. Majoritatea nu a făcut 
nicio minimă verificare cu privire la 
ade văratul motiv al mutării și a con ti -
nuat colaborarea cu salariatul, în virtu -
tea bunei colaborări anterioare. Au 
fost și situații în care acceptul mutării 
a fost doar promisiunea unui preț mai 
mic. Toate bune și frumoase pentru 
sala riatul nostru, până când un client 
și-a pus problema dacă mutarea este 
reală sau doar o deturnare intenționată 
a clienților către un al prestator. Cura -
josul client a pus mâna pe telefon și 
a aflat ceea ce a bănuit inițial: era vor -
ba de o deturnare de clienți. Ce a ur -
mat este ușor de dedus: sancțiuni 
disciplinare, concedierea salariatului, 
plângere penală și acțiune în justiție 
pe dreptul civil pentru tragerea la răs -
pun dere a acestuia. După administra -
rea probelor, instanța de fond a decis 
că societatea avea dreptate și a obli -
gat salariatul la plata despăgubirilor 
solicitate. Dar cum procedăm pentru 
a putea preîntâmpina astfel de situații?  

Recomandări 
Greu de formulat o soluție general 

valabilă. Putem da, însă, câteva sfaturi 
care să ajute la observarea unor ele -
mente premergătoare unor situații si -
milare (două exemple, mai frecvente). 
Cel mai des întâlnită situație (ca efecte 
ușor de observat) este cea în care, 
într-o perioadă de timp relativ scurtă, 
pe un anumit client (fie că vorbim de 
client pentru transport, fie că vorbim 
de client pentru expediție), observăm 

o diminuare a numărului de comenzi, 
o diminuare a volumelor sau o di mi -
nua re a prețurilor tranzacționate.   

 
În multe cazuri, clientul este 
mutat cu totul.  
 
Însă, sunt situații în care clientul 

este mutat doar parțial (doar cursele 
mai profitabile) și sunt păstrate doar 
cele cu valori mai mici. 

O altă situație ivită în practică, având 
o rată de existență mai mică decât cea 
menționată mai sus, este cea în care, 
după o perioadă de nor ma litate (în care 
există urcări și cobo râri cu privire la unii 
clienți sau la întrea ga clientelă), apare, 
brusc, o pe rioa dă de stagnare și chiar 
o perioadă de diminuare a activității, pe 
unii clienți sau pe întreaga clientelă. 
O ast fel de situație am observat că se 
în tâmplă după o nemulțumire a salariatu -
lui față de conducerea societății (indife -
rent de motiv, nu neapărat legată de 
drep tu rile bănești solicitate sau cu ve -
nite). Nu în toate cazurile, însă în cele 
mai multe situații, o astfel de stare duce 
la demisia cu acordul părților, iar, apoi, 
la constatarea că salariatul a plecat cu 
un bagaj mai mic sau mai mare de clienți. 

Din punct de vedere legal, situații 
de genul celor de mai sus pot fi preîn -
tâm pinate, angajatorul având la dis -
po ziție două direcții pe care să poată 
acționa: în relația de lucru cu salariatul 
propriu și în relația cu clienții săi.  

Angajatorul trebuie să țină cont de 
pre vederile Codului muncii și de restric -
țiile prevăzute de acesta, în spe cial de 
imposibilitatea de a interzice salariatului 

ca, după încetarea contrac tu lui de 
muncă, să nu presteze o ac ti vitate 
similară cu cea prestată an terior.  

Clauze de aplicat 
Ceea ce pare și, de cele mai multe 

ori, chiar este mai ușor de realizat 
este menționarea unor clauze în con -
trac tul cu clientul de a nu colabora cu 
salariatul său în anumite situații expres 
menționate. Astfel de situații: când 
salariatul vine cu o ofertă și de la o 
altă societate, pe lângă oferta curentă, 
sau când nici nu mai face ofertă pe 
societatea inițială.  

Tipuri de clauze pe care să le avem 
în vedere: clauze privind inter dic ția de 
a încheia contracte cu sala riatul atunci 
când acesta formulează oferte de pe 
două societăți; clauze privind interdicția 
de a angaja salariații societății ofertante; 
clauze privind interdicția de a angaja 
foștii salariați ai societății ofertante etc.  

 
Sfat: atenție la activitatea clien -

ți lor, dar și la cea a propriilor salariați. 
 

avocat George IACOB-ANCA 
george@iacob-anca.ro 

SCA IACOB-ANCA & ASOCIAȚII

Mutarea unui salariat cu un bagaj de clienți ai societății 
angajatoare la o altă societate (sau chiar la propria societate) 
este o problemă veche. Nevoia acestui articol a apărut ca urmare 
a unor noi întrebări legate de această problemă și, mai ales, ca 
urmare a primirii unei motivări a unei hotărâri judecătorești pe o 
temă similară.

George  
Iacob-Anca
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Ca antreprenor, focusul tău este creșterea afacerii. Clarificarea 
viziunii și dezvoltarea acesteia într-o strategie coerentă, aplicabilă 
și aplicată de echipă, presupun un efort permanent.

Ghid pentru realizarea 
bugetului afacerii tale

E ste necesar, pe de altă parte, să te asiguri că afa -
ce rea se dezvoltă în securitate, respectiv să ții cont 
de riscuri, să ai grijă de portofoliul de clienți, de 

relația cu partenerii tăi, să urmărești trendurile la nivel 
macro din economie și industria în care activezi sau din 
in dustriile cu care ești în corelație (de exemplu, FMCG și 
transporturi). 

Nu în ultimul rând, ai grijă de bani: să ai un capital de 
lucru suficient când creșterile estimate nu se realizează sau 
când estimările sunt depășite. 

În acest context, îți propun să identificăm împreună 
cum te ajută implementarea și monitorizarea bugetului. 
Bugetul are două componente: P&L (Venituri și Cheltuieli) 
și Cash-Flow, care trebuie construite în paralel, în mod 
corelat. 

Bugetul este sfânt pentru orice 
manager 
Prin implementarea bugetelor la nivel de departamente, 

vei avea beneficii precum: 
• asumarea bugetului de către manageri și respon sa -

bil izarea acestora 
• posibilitatea de a corela bugetele cu rezultatele aștep -

ta te, prin definirea și monitorizarea unor indicatori de per -
for manță (KPIs) la nivel de departament 

• deținerea unui instrument de control care îți permite 
ție, ca antreprenor sau CEO, să delegi mai mult și să te 
axezi pe zona strategică. 

Cum construim bugetul 
1. Care este cea mai bună abordare: autoritară sau 

de mocratică? Adică top-down sau bottom-up? 
De multe ori, ca antreprenor sau CEO, stabilești target-ul 

pentru anul viitor și îl comunici echipei de management. 
În paralel, poți face un exercițiu cu echipa ta de vânzări, 

care va genera încredere și implicare, respectiv să îi provoci 
să creioneze target-ul de vânzări, detaliat pe categorii de 
pro duse, industrii, regiuni, clienți actuali/noi. Prin conso li -
darea cifrelor, vei observa că există diferențe de abordare 
(op timism sau pesimism, de la caz la caz) și va trebui să 
uniformizați ipotezele de lucru și să vă asumați în echipă 
o țintă comună. Mai mult, se fac deja pași importanți pentru 
a defini planul de acțiune operațional, fapt care dă încredere 
echipei. 

Pentru coeziune, este bine ca performanța globală a fir -
mei sau a echipei să aibă o pondere în evaluarea per for man -
ței la nivel individual și, în final, în bonusarea angaja ților. 

 
2. Bugetele departamentale  
Pornind de la ținta comună, managerii de departament 

po r nesc la construcția bugetară răspunzând la aceste 
întrebări: 

• Care este contribuția departamentului meu la obiectivul 
global? Cum măsor, care sunt indicatorii relevanți? Care 
sunt indicatorii de performanță secundari ai depar ta men -
tului? 

• Care sunt resursele necesare pentru a ne atinge 
obiectivele? 

Ioana Arsenie – Trusted Advisor Strategy & Finance – 
este expert în strategii de business, cu experiență în 
consultanță financiară, fiscală și de management. Din 
anul 2000, are experiență în management strategic și 
financiar și a ocupat, într-o companie de top din 
agribusiness, poziții de la CFO, la financial business 
partner la nivel național, dar și la nivel de grup, în țări 
precum Turcia, Grecia, Ucraina, Republica Moldova. 
Ioana este ambasador Elite Business Women și 
fondator EduPerformance.
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Astfel, un manager de departament merge și susține 
în cadrul board-ului sau în fata antreprenorului aceste 
2 componente: indicatori de performanță și bugetul de 
cheltuieli și investiții. 

 
3. Bugetul consolidat (Master Budget) 
Directorul financiar pune cap la cap ipotezele și le va -

li dează cu CEO/antreprenorul, căruia îi prezintă bugetul 
con solidat de venituri și cheltuieli, precum și indicatorii de 
perfor manță globali. Se fac ajustări, pentru ca bugetul să 
reflecte nivelul de profitabilitate dorit. 

În această etapă sunt chemați managerii să lucreze 
în sinergie, să definească proiecte comune, de exemplu: 
vânzări-marketing, resurse umane-vânzări, vânzări-lo -
gistică. 

Bugetul dinamic sau Simulatorul 
de Business 
Se discută tot mai mult că a lucra pe baza unui buget 

te limitează în a beneficia de oportunități și a lua decizii 
dife rite de paradigma în care bugetul a fost construit. 

De aceea, propun să înțelegem și să implementăm 
Simulatorul de Business în rutina de management și 
raportare financiară. Simulatorul de business este un 
buget dinamic, în care intervii și recalibrezi ipotezele 
periodic, în funcție de deciziile noi de business, de 
rezultatele obținute deja și de condițiile/previziunile macro -
e conomice/din industrie/piață. 

Particularități în transporturi 
Întrucât agilitatea în situații de ajustare a activității este 

limitată, de exemplu în situații de scădere a activității pe 
un anumit segment, capacitatea neutilizată cauzează pier -
deri, recomandăm ca activitatea de bugetare să fie însoțită 
de următoarele aspecte: 

• analiza gradului de dependență de unul/mai mulți 
clienți și a estimărilor furnizate de aceștia 

• analiza gradului de dependență de o industrie și a 
previziunilor disponibile pentru anul următor 

• stabilirea panului B în cazul materializării riscului de 
scădere a activității pe un contract important. Ce oportunități 
ai la îndemână pentru a acoperi capacitatea neutilizată? 

• estimarea unei „rezerve” care să fie inclusă în Cash-
Flow, astfel încât să securizezi continuitatea activității în 
caz de contracție a veniturilor 

• analiză – plan de răspuns – în situația unor 
oportunități care depășesc capacitatea proprie; ce variante 
ai: sub con tractare? Parteneriate? 

De ce un consultant extern? 
• Avem experiență în lucrul cu organizații diverse și 

în struc turi și sectoare de activitate variate. 
• Aducem experiență în managementul de proiect: 

implementarea corectă a proiectului și transferul de cunoș -
tin țe către echipa internă, respectarea termenelor agreate, 
crea rea de proceduri de lucru și co-interesarea echipei 
inter ne pentru realizarea proiectului. 

• Asigurăm transparență maximă față de management. 
• Suntem independenți. 
• Profesionalism – cu experiență, putem integra rezul -

ta tele acestui proiect prin recomandări pentru strategia 
companiei, dar și în operațional, prin monitorizarea 
bugetului companiei. 

 
Ioana ARSENIE 
www.ioanaarsenie.ro 

tel.: 0727.765.520

D e la 1 ianuarie 2020, vor dispărea atât supraacciza 
la benzină și motorină, cât și supraimpozitarea 
contractelor part-time. Parlamentul a aprobat, cu 

larg consens între putere și opoziție (280 de voturi „pentru” 
și două abțineri), abrogarea acestor două biruri introduse 
în septembrie 2017 de Guvernul Tudose. Totuși, parla -
men tarii PSD sunt reticenți în privința ieftinirii carburanților, 
astfel că vor merge la pompe în benzinării și vor face poze 
pentru a demonstra că prețurile nu au scăzut la 1 ianuarie, 
așa cum s-a întâmplat și după eliminarea supraaccizei 
intro duse de Guvernul Ponta, în 2014. Statul strângea 
anual, la buget, circa 3,4 miliarde de lei din supraacciză 
și 1,5 miliarde de lei din impozitarea muncii part-time, 
potrivit datelor oficiale. 

Salariul minim crește  
la 2.230 de lei 
Guvernul Orban va majora, de la 1 ianuarie 2020, sa -

lariul minim brut pe țară garantat în plată, la 2.230 de lei/lună 
(+7,2%), de la 1.080 de lei, cât este în prezent. În Ro mânia 
beneficiază, în prezent, de salariul minim brut ga rantat în 
plată 1.370.232 de salariați, respectiv 24% din totalul de 
5.631.757 salariați activi. Numai 33 de funcționari publici 
mai au salariul minim. Ceilalți aproape 1,4 milioane au primit 
majorări consistente, în ultimii ani. În schimb, vor îngheța 
salariul minim diferențiat de 2.350 de lei pentru cei cu studii 
superioare și salariul de 3.000 de lei pentru cei 310.778 
angajații din construcții, pe care le-a acordat Guvernul 
Dăncilă începând de la 1 ianuarie 2019. (Magda SEVERIN)

INFORMAȚII DE PRINS 
ÎN BUGET 

Supraacciza și 
suprataxarea 
contractelor 
part-time, 
eliminate
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A ducem, în acest sens, în aten -
ția dumneavoastră trei exem -
ple (și asta doar pentru a ne 

încadra în spațiul limitat al revistei), 
situații petrecute spre sfârșitul acestui 
an, în care cinstea și corectitudinea nu 
au mai valorat nici cât o ceapă de -
gerată.  

Fără permis, dar cu 
bani în buzunar... 
Astfel, la Galați, un bărbat a con -

dus pe drumurile publice un ansamblu 
de vehicule format dintr-un autoturism 
și o semiremorcă, fără a poseda per -
mis de conducere corespunzător, ofe -
rind, la momentul depistării, suma de 
400 de lei unui lucrător de poliție, ulte -
rior suma de 500 de lei unui alt lucrător 
de poliție, pentru ca aceștia să nu își 
îndeplinească atribuțiile de serviciu, 
respectiv să nu întocmească procesul-
verbal de constatare a infracțiunii de 
con ducere fără permis pe drumurile 
publi ce și, implicit, dosar penal. În 
baza ordonanțelor de delegare emise 
de procurorul de caz, lucrătorii de poli -
ție judiciară din cadrul DGA-Serviciul 
Județean Anticorupție Galați au efec -
tuat mai multe acte procedurale, în 
vederea administrării probatoriului în 
cauză. Drept urmare, procurorul din 
ca drul Parchetului de pe lângă Tribu -
na lul Galați a finalizat cercetările și a 
întocmit rechizitoriul prin care a dispus 
trimiterea în judecată a cetățeanului 
în cauză, cercetat pentru săvârșirea 
inf rac țiunilor de dare de mită și con -
du cerea unui vehicul de către o per -
soa nă al cărei permis de conducere 
era necorespunzător categoriei și sub -
ca tegoriei din care făcea parte vehi -
culul respectiv. 

O programare pentru 
fiu, se poate? 
Un alt caz a avut loc la Harghita. 

Aici, o femeie a fost prinsă în flagrant 
de lucrătorii DGA în timp ce oferea su -
ma de 10.000 forinți unui ofițer din ca -
drul Serviciului Public Comunitar Re gim 
Permise de Conducere și În ma triculare 
a Vehiculelor (SPCRPCIV) Harghita, 
pen tru efectuarea unei pro gra mări ne -
cesare susținerii probei prac tice de către 
fiul acesteia, în vede rea obținerii per mi -
sului de conducere categoria „B”. După 
administrarea pro ba toriului și în urma 
judecății, persoa na a fost condamnată 
la pedeapsa de 2 ani închisoare cu sus -
pendarea exe cu tării pedepsei și obliga -
rea la pres ta rea unei munci neremu ne -
rate în fo losul comunității, pe o perioadă 
de 60 de zile, pentru săvârșirea infrac -
țiunii de dare de mită. 

Băut-băut, 
dar conștient 
Ultimul caz este de la Neamț, unde 

un bărbat a oferit suma de 1.250 de 
lei către doi polițiști rutieri, pentru a 
nu i se întocmi dosar penal ca urmare 
a constatării săvârșirii de către acesta 
a infracțiunii de refuz de recoltare pro -
be biologice în vederea stabilirii va lorii 
alcoolemiei. Dosarul a fost constituit 
ca urmare a denunțurilor formulate de 
cei doi polițiști rutieri, depuse la Ser -
vi ciul Județean Anticorupție Neamț. 
Iar finalitatea previzibilă și în acest 
caz a fost trimiterea în judecată a 
aces tuia, în stare de libertate, pentru 
să vârșirea infracțiunii de dare de mită. 

Concluziile, of... concluziile le pu -
tem trage fiecare dintre noi, în fiecare 
zi, în fiecare lună și în fiecare an.  

Dar, ceva mai presus decât con -
clu ziile unor fapte reprobabile, petre -
cu te departe de noi, sau în apropierea 
noastră, trebuie totuși să răzbată din -
colo de ele: ce putem noi face, ca indi -
vizi corecți și cinstiți, ale căror principii 
valorează mult mai mult decât o ceapă 
degerată?...  

Iar răspunsul este simplu: să fim 
buni, să respectăm legea, sau, altfel 
spus, să ne respectăm părinții, copiii, 
prie tenii, colegii, pe toți aceia pentru 
care noi trăim, căci altfel îi vom deza -
măgi și, în loc de bine, le vom face 
rău. Iar ei nu merită așa ceva!  

Pentru că se mai adaugă încă un 
an de când vă scriem în paginile revis -
tei și de când vă simțim aproape, vă 
dorim sărbători liniștite împreună cu 
cei dragi și momente deosebite! 

La sfârșit de an, un gând special 
vom avea și noi pentru fiecare cititor 
al revistei.  

Mulțumiri tuturor și un sincer 
„La mulți ani!”  

 
Robert NEACȘU  

comisar-șef 

Direcția Generală Anticorupție  

Serviciul Prevenire 

Sfârșitul de an aduce, de fiecare dată, o atmosferă de sărbătoare și 
voie bună. Dar teoria nu bate întotdeauna cu realitatea. Astfel, mai sunt 
în continuare semeni de-ai noștri dispuși să facă orice pentru a scăpa 
de rigorile legii, atunci când sunt prinși în fapt de către autorități. 

ANTICORUPȚIE 
Un an nou cu sănătate, 
dar și cu integritate!

Robert 
Neacșu
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O piață în care 
așteptările sunt 
tot mai mari
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CELE MAI MULTE 
RESTANȚE LE AU 
MICROÎNTREPRINDERILE  

 

Microîntreprinderile reprezintă 
categoria de companii care 
înregistrează cele mai multe 
restanțe la plată, însumând 
43% din total, în timp ce 
companiile mari și cele mici au 
fiecare câte un procent de 20% 
din total, potrivit studiului anual 
KeysFin „Condițiile de business 
din România”. Plățile restante 
ale companiilor nefinanciare au 
crescut cu 7% față de 2009, 
însă au scăzut cu aproape 30% 
față de vârful atins în 2014, 
ajungând la 86 de miliarde de 
lei, în 2018. 55% dintre acestea 
reprezintă plăți restante către 
furnizori. Perioada medie de 
încasare a creanțelor (DSO) și 
Perioada medie de plată a 
datoriilor (DPO) s-au situat la 
91, respectiv 160 de zile în 
2018, înregistrându-se o 
scădere față de 2009, când 
erau de 97 de zile, respectiv 
178 de zile. În România, există 
aproximativ 619.200 de 
microîntreprinderi nefinanciare 
(cifră de afaceri sub 2 milioane 
de euro), iar cele mai multe din 
acestea activează în domeniile 

comerț, activități profesionale și 
construcții. 

TIP TRAILER ȘI PEMA  
ÎȘI UNESC  
FORȚELE 

 

TIP Trailer Services, o 
companie din portofoliul 
I Squared Capital și unul dintre 
liderii din domeniul serviciilor de 
leasing, închiriere, întreținere și 
reparații de semiremorci din 
întreaga Europă și din Canada, 
anunța, în 3 decembrie, că a 
finalizat achiziția PEMA, o 
companie de leasing 
operațional și închiriere de 
vehicule utilitare care oferă 
servicii în Belgia, Republica 
Cehă, Danemarca, Germania, 
Polonia, Suedia și Elveția.  
Împreună, acestea dețin 
aproximativ 90.000 de 
semiremorci și camioane, 
precum și mult peste 100 de 
ateliere, oferind una dintre cele 
mai mari rețele de servicii de 
reparații din Europa și Canada, 
cu 208 unități mobile de service 
care asigură o soluție multi-
servicii pentru o largă varietate 
de echipamente de transport. 
Clienții vor avea un partener 
care le oferă servicii fără 

întreruperi în întreaga Europă și 
în Canada, simplificându-le 
activitățile de gestionare a flotei 
și permițându-le să se 
concentreze asupra activităților 
lor comerciale de bază, în timp 
ce se bucură de fiabilitate și 
servicii pentru clienți solide. 

FAN, 168 DE MILIOANE 
DE EURO, ÎN 2019 

 

Compania lider de pe piața 
locală de curierat își 
continuă dezvoltarea și 
consolidarea business-ului 
și estimează, pentru anul 
viitor, o creștere a afacerilor 
cu până la 15 procente față 
de anul în curs. Exercițiul 
financiar al anului 2019 se va 
încheia, pentru FAN Courier, cu 
o cifră de afaceri de aproape 
168 de milioane de euro, cu 
15% mai mare în comparație cu 
2018. FAN Courier și-a menținut 
ritmul investițiilor de peste 
13 milioane de euro asumate la 
începutul anului, 11,5 fiind 
alocate doar pentru 
dezvoltarea flotei auto. 2019 a 
marcat și o premieră în 
strategia de business a 
companiei de la începutul 
activității FAN Courier. Liderul 
pieței locale de curierat a 
anunțat, recent, finalizarea 
parteneriatului cu SLS, 
companie specializată în servicii 
de warehousing. Comerțul 
online, unul dintre principalele 
motoare de creștere a afacerilor 
din industria de profil, a generat, 
anul acesta, 40-45% din 
volumul anual al livrărilor, fiind, 
în continuare, puternic influențat 
de Black Friday. 

ÎNCREDEREA, 
LOIALITATE FAȚĂ DE 
BRAND  

Opt din zece consumatori (83%) 
consideră că încrederea este 
primul factor emoțional care 
influențează loialitatea față de 
un brand, conform unui studiu 
Deloitte. Studiul evidențiază 
faptul că, după încredere, 
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PREMIILE DE EXCELENȚĂ ÎN CURIERAT 
ȘI SERVICII POȘTALE 2019

FAN Courier este compania 
de curierat a anului, iar 
Sameday Courier este 
marele câștigător al Galei 
Premiilor de Excelență în 
Sectorul de Curierat și 
Servicii Poștale, organizată 
de GOVNET Conferences. 
Sameday Courier și-a 
adjudecat patru dintre cele 
zece premii: Investiția 
anului în curierat, 
Compania cu cea mai mare 
creștere a cifrei de afaceri, 
Cel mai bun website și 
Cea mai buna soluție de tip 
livrare la punct fix. 8 dintre 

cele 10 premii au mers 
către companii sau 
antreprenori din curierat. 
Decernarea premiilor a avut 
loc, pe 4 decembrie, 
în cadrul unei cine de gală 
desfășurate la Hotel 
InterContinental din 
București.



PUBLICITATE

clienții apreciază integritatea 
unei mărci (79%) și onestitatea 
acesteia (77%). Mai mult, 60% 
dintre utilizatorii pe termen lung 
ai unui brand folosesc termeni 
emoționali specifici familiei, 
prietenilor și animalelor de 
companie atunci când se referă 
la mărcile lor preferate, cum ar 
fi „dragoste”, „fericit” și „ador”. 
Relația client-brand trebuie să 
se bazeze pe mai mult decât 
factori raționali, iar conexiunea 
emoțională este vitală pentru 
loialitatea clienților, subliniază 
studiul. Consumatorii nu 
acceptă ceea ce consideră a fi 
supraveghere și monitorizare 
„mascată”. Peste o treime dintre 
clienți (35%) nu doresc ca 
brandul lor preferat să le 
cunoască istoricul de navigare 
pentru produse sau servicii 
similare, pentru a-i expune 
ulterior la reclame relevante sau 
pentru a le oferi asistență prin 
chatbot. De asemenea, 30% 
dintre respondenți nu doresc ca 
mărcile să le cunoască 
preferințele individuale și unice. 
Pe de altă parte, clienții înțeleg 
că mărcile colectează o gamă 

largă de informații despre ei și, 
în general, sunt de acord cu 
monitorizarea pe care 
companiile o desfășoară pentru 
a cunoaște motivele pentru care 
achiziționează un produs (75%), 
istoricul serviciilor (57%), gradul 
de satisfacție oferit de produs 
(52%) și de când sunt utilizatori 
ai brandului (49%). 

ANGAJĂRI ÎN AUTO, 
ÎN 2020 

 

În industrie și auto, 71% dintre 
societăți vor să angajeze, anul 
viitor, în medie, cu 6,2% mai 
multe persoane, iar 50% dintre 
firmele din retail au nevoie de 
un plus de 6,4%, potrivit 
Barometrului de HR, realizat de 

PwC România. Cea mai mare 
cerere de noi angajați este în 
sectorul IT&C, 91% dintre 
companii intenționând să 
majoreze numărul angajaților, în 
medie cu 20%, anul viitor. 
Creșteri de personal au mai 
menționat 40% din companiile 
din sectorul de servicii 
financiare și 30% dintre firmele 
din farma. „Estimările noastre 
arată că România are nevoie de 
încă un milion de angajați, în 
următorii cinci ani, pentru a 
obține o creștere economică 
medie de 3,5% anual. Așa cum 
știm, în ultimii ani, forța de 
muncă a devenit mai greu de 
găsit, existând riscul de a limita 
acest potențial de dezvoltare a 
economiei. Din acest motiv, atât 
guvernul, cât și companiile ar 
trebui să se implice în programe 
de educație care să dezvolte 
competențele angajaților, în 
special pe cele digitale, tot mai 
solicitate de angajatori pe 
măsură ce noile tehnologii sunt 
adoptate pe scară largă”, 
a spus Ionuț Simion, country 
managing partner, PwC 
România.
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Ziua Cargo: Cum a fost 
2019 pentru piața 
românească de logistică? 
Adriana Pălășan: Anul 2019 a 

așezat piața românească de logistică. 
A fost un an al consolidărilor, al redi -
men sionărilor și investițiilor axate pe 
optimizări și creșterea nivelului de per -
formanță.  

Vorbim despre provocări 
noi? 
Mai degrabă, vorbim despre conti -

nua rea prezenței vechilor provocări: 
lip sa infrastructurii de transport și lipsa 
personalului calificat. Dacă, pentru in -
frastructură, mediul privat nu poate 
face mare lucru, la nivel de personal, 
com paniile fac mutări pe două direcții. 
În primul rând, putem identifica mișcări 
puternice de implicare, de creare de 
școli și centre de excelență, interne 
sau externe, pentru pregătirea profe -
sio nală a personalului propriu. În pa -
ralel, se automatizează procesele nu 
pentru înlocuirea personalului existent, 
ci pentru completarea necesarului de 
resurse.  

A câștigat piața autohtonă 
ceva nou, din punctul de 
vedere al practicilor? 
Piața are deja reprezentanți ai in -

dus triei care se pot lăuda cu modele 
de succes. Acestea, implementate, tes -
ta te și îmbunătățite, reprezintă mo de -
le de bună practică și de urmat. Com -
pa niile sunt mai stabile, mai serioase 
și o bună parte demonstrează consec -
ven ță în oferirea de valoare clienților 
și partenerilor lor. Clienții sunt precauți 
în asumarea riscurilor și, implicit, caută 
par teneri stabili și nu „ieftini”. Aștep tă -
rile sunt tot mai mari, se investește în 

automatizarea de procese, fizice și in -
formatice, se extind canalele de dis tri -
buție și partenerii din logistică trebuie 
să fie la înălțimea cerințelor. 

Cum puteți caracteriza 
piața din punct de vedere 
al know-how-ului? 
Așa cum am menționat, deja sunt 

modele, mai vechi sau mai noi, care 
și-au dovedit eficacitatea și eficiența 
și care au apelat la cunoștințe, tehnici 
și tehnologii noi. Companiile care au 
luat startul mai târziu au beneficiat de 
ac cesibilitatea noilor tehnologii pre -
zen te la nivel internațional și de im -
ple mentări care, astăzi, întrec cu mult 
chiar nume de referință în industriile 
în care activează și care, altădată, 
erau recunoscute ca vârfuri de lance 
la nivel tehnologic. Companii globale 
au intrat pe piață, oferind experiență 
și asistență pentru implementarea de 
proiecte performante. Astăzi, teh no -
lo giile sunt mult mai accesibile din 
punct de vedere financiar și al ușu rin -
ței în implementare și utilizare.  

Care sunt tendințele din 
punctul de vedere al 
externalizării sau al 
internalizării logisticii, 
atât în România, cât și în 
Europa? 
Tendințele, atât la nivel european, 

cât și la nivel național, păstrează tren -
dul din ultimii ani, și anume centra li -
za rea competențelor și deschiderea 
de centre regionale sau globale de 
ofe rire de servicii. Noi investiții s-au 
rea lizat în acest an sau au fost inițiate 
pen tru platforme logistice de dimen -
siuni mari, pentru companii deja exis -
ten te în piață sau companii care des -
chid operațiuni noi, și se continuă 
ex ternalizarea în România a serviciilor 
de dispecerizare a flotelor ce operează 
în Europa. Noi companii de customer 
service și-au deschis porțile și oferă 
asistență pentru clienții din România, 
sau la nivel global.   
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O piață în care 
așteptările sunt tot 
mai mari
Cum arată piața românească de logistică în acest an și încotro se 
îndreaptă? Sunt informații pe care am încercat să le obținem cu ajutorul 
președintelui Asociației Române de Logistică (ARILOG), Adriana Pălășan, 
care a acceptat să facă o scurtă radiografie a situației actuale.

Adriana 
Pălășan



 

Înmulțirea companiilor 
de vânzări on-line fără 
experiență în logistică 
dezvoltă piața de servicii 
externalizate.   
 
Sunt căutate competențe multiple, 

iar integratorii de servicii logistice devin 
din ce în ce mai performanți.  

În zona industrială, au apărut noi 
ce rințe de logistică in-house exter na -
li zată, pentru a fi concentrate resursele 
pe dezvoltarea competențelor de bază.  

Încotro merg, în acest 
moment, preferințele 
clienților? Cale ferată sau 
rutier? 
Din cauza infrastructurii proaste, a 

vitezei mici de deplasare și a lipsei de 
terminale modernizate în domeniul 
feroviar, transportul rutier primează, 
în preferințele clienților. Pe de altă 
parte, anumite industrii cu volume și 
mase mari, cu producție continuă, uti -
li zează calea ferată ca mijloc comun 
de transport (industria chimică, petro -
chi mică, a cimentului și a altor mate -
ria le de construcții, industria con struc -
toa re de mașini și agricultura), cu 
amendamentul că timpii de livrare nu 
trebuie să reprezinte o problemă.  

Un fenomen interesant 
de creștere a cererii de 
servicii de cale ferată este 
generat de timpii lungi 
pe mare, pentru transferul 
de mărfuri din China în 
România.  
 
S-au extins cursele feroviare între 

cele două țări, ceea ce duce la înju -
mă tățirea timpilor de transport, un 
mare avantaj pentru companiile care 
au nevoie de flexibilitate. De ase me -
nea, sunt utilizate serviciile feroviare 
pentru tranziturile de garnituri com -
ple te din portul Constanța până în 
diferitele terminale din București.  

Care este direcția în care 
merge piața în perioada 
următoare? 
Părerea mea este că se vor con -

ti nua eforturile de modernizare și auto -
ma tizare a proceselor, se va digitaliza 
industria logistică tot mai mult și se 
va alinia tendințelor de protecție a me -
diu lui, care reprezintă priorități pentru 
comu nitatea europeană. Piața dez -
vol tărilor imobiliare va fi mai așezată, 
timpii de așteptare pentru noi locații 
vor fi mai scurți și va trebui să crească 
nivelul de servicii oferit clienților.  

Se vor dezvolta noi modele de 
interfațare a proceselor între 
companii (furnizor-client) și se 
va cere o mai mare 
transparență a operațiunilor și 
o vizibilitate în timp real a 
capacităților de transport.  
 
Se vor digitaliza documentele și 

con firmările între companii și se vor 
sim plifica mult operațiunile. Personalul 
va avea nevoie de noi abilități și com -
pe tențe pentru utilizarea noilor tehno -
lo gii. Respectarea legislației europene 
și naționale va fi, de asemenea, un 
punct fierbinte, ceea ce va duce, cel 
mai probabil, și la o aliniere a pre -
țurilor.  

Aveți un sfat pentru 
operatorii din piață? 
Da, să se asigure că informația 

culeasă în derularea activității este 
înregistrată corect și complet, pentru 
ca deciziile ulterioare, oricare ar fi ele, 
să fie bazate pe informații care să du -
că la variante potrivite pentru com pa -
nie și de succes pentru dezvoltarea 
ulterioară. 

 
Meda IORDAN 

meda.iordan@ziuacargo.ro

PUBLICITATE
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A cum, dacă ai luat cea mai mi -
că decizie în viața perso nală 
sau profesională și nu ai pos -

tat-o în rețea, dai senzația că nu tră -
iești la fel ca și ceilalți și că este ceva 
în neregulă cu tine. Noutatea parcă 
de vine o normalitate, iar evenimentele 
im portante sunt destul de greu de 
iden tificat. 

Ce am observat pe 
parcursul anului... 
Acuratețea forecast-ului a scăzut, 

iar noutatea ne-a surprins în activitate. 
Mai exact, mă refer la evoluția volu -
me lor tranzitate prin depozite în pri -
mele 11 luni din 2019. 

În ultimii ani, ne-am aliniat oare -
cum la sezonalitatea generată de ano -
tim puri, dar și de comportamentul ro -
mâ nilor. Pentru că foarte mulți români 
au plecat să muncească prin „țări stră -
ine”, am constatat că luna August 
crește în topul lunilor anului, foarte 
mulți venind să își petreacă acasă 
con cediile. În plus față de întoarcerea 
acasă, am constatat că bucuria de a 
„face cinste” prietenilor și familiei ră -
mași în țară este foarte mare, drept 
pe n tru care consumul de lichide crește 
expo nențial, pe toate canalele de dis -
tri buție. Așa ne-am adaptat calculele 
de resurse necesare desfășurării unei 
activități normale în depozite, pentru 
a putea livra corect și la timp pro du -
se le comandate. Mai mult de atât, în 
2018, am luat în considerare și mitin -
gul anunțat pe rețelele de socializare 
și am încercat să estimăm impactul în 
vo lume, fără un istoric elocvent (nu 
de țineam statistici pentru astfel de 
eve nimente). După un August „glo -

rios”, am văzut, anul trecut, un Sep -
tem brie normal, cu o reducere să nă -
toa să a volumelor și o concentrare pe 
începerea școlii. 

Bazându-ne pe experiența din 
2018, ne-am făcut calculele pentru un 
2019 de succes și am făcut toate de -
mer surile necesare pentru obținerea 
re surselor.  

În August 2019, am văzut un com -
por tament similar cu 2018, chiar dacă 
mitingurile nou anunțate nu au avut 
aceeași anvergură. Furnizorii au livrat, 
ma g azinele au comandat iar noi, la 
rândul nostru, am pregătit și am livrat. 
Însă... asta nu a fost tot.  

 
Septembrie, care până acum 
se concentra pe începerea 
școlii, parcă a fost o extensie 
a lui August.  
 
Reducerea sănătoasă a fost, în 

reali tate, foarte timidă și, dintr-o dată, 
ne ce sarul de resurse a devenit o pro -
blemă. Am urmărit știrile legate de a -
glo merația de la punctele vamale, însă 
nu am văzut o bișnuitele cozi... oare ro -
mânii din dias po ra s-au întors definitiv 
acasă? S-a în tâmplat ceva nou, care 
ne poate influența ac tivitatea în urmă -
toa rele luni? Cine con su mă imensele 
cant ități livrate din depozite? 

 
Cu un Septembrie „puternic” 
ne-am pregătit pentru creșteri 
în Octombrie și Noiembrie 
însă... încă o noutate. 
 
Volumele au coborât puțin; nu mult, 

încât să ne provoace dureri de cap, însă 
au coborât puțin. Ce se în tâm plă? Este 
ceva specific în 2019, sau vom vedea 

ace lași comportament și în 2020? Dar 
în 2021? 

Încă nu deținem toate informa ți ile/sta -
tisticile care să ne ajute în a înțel ege fe -
no menul „Septembrie”, însă con statarea 
noastră este că topul lu nilor anului, ca 
volume, a devenit: 

1. Decembrie 
2. August 
3. Septembrie. 
În situația în care volumele depă -

șesc forecast-ul cu 15-20%, în mod nor -
mal, soluțiile se rezumă la crește rea 
dura tei de muncă prin ore supli men tare. 
Limita de 32 de ore pe lună ver sus o 
durată normală de 168 de ore lu crătoare 
pe lună înseamnă 19%, dar la un cost 
de cel puțin 175% din costul normal. 

Am putea spune că depășirea fore -
cast-ului cu 20% aduce o creștere de 
cost pentru volumele excedentare de 
circa 75%, iar, aplicată la total volu me 
procesate, reprezintă o creș tere de 
12,5% față de costul normal. 

În concluzie, putem spune că orice 
depășire de forecast aduce o creștere 
de costuri, însă nu vom putea vreo da tă 
să obținem 100% acuratețe, drept urma -
re mai bine bugetăm câteva procente la 
ore suplimentare. 

 

Paul NIȚĂ 
operations director ID Logistics 

pnita@id-logistics.com

2019 

Ce este nou?
Într-o lume în care tehnologia avansează de la o zi la alta, în care 
consumatorii își cresc așteptările tot de la o zi la alta, 
iar informațiile sunt disponibile aproape instantaneu, noutatea 
pare a nu mai avea același înțeles ca acum 30 de ani.

Paul  
Niță



C ompania a menținut ritmul 
dezvoltării (constant încă de 
la înființare), chiar dacă ulti -

mul an a adus numeroase schimbări 
pe piață. Putem aminti modificările le -
gis lative, cum ar fi cea a salariului mi -
nim, dar și recuperarea greoaie a ac -
ci zei, rambursările realizându-se cu 
în târzieri notabile. 

Forța de muncă rămâne, însă, 
prin cipala provocare.  

„Evoluția pieței forței de muncă a 
fost imprevizibilă, iar cerințele șoferilor 
sunt în continuă creștere, pe latura 
sa la rială. Există multe firme care mă -
resc salariile, indiferent daca măresc 
sau nu tarifele la client (care nu ac -
cep tă în general măriri de tarife gene -
rate de creșterile salariale)”, a arătat 
Mircea Mănescu, director general 
Ahead Logistics. 

Provocări și... soluții 
O altă problemă cu care se con -

frun tă compania este legată de unită -
țile de service, care sunt din ce în ce 
mai aglomerate. „Producătorii au vân -
dut multe camioane, iar cei din service 
se confruntă cu aceeași problemă a 
lip sei de personal”, a explicat Mircea 
Mănescu. 

Motorina, salariile, piesele de 
schimb, manopera în service sunt 
câte va dintre capitolele importante 
care au antrenat creșteri ale costurilor 
pentru firmele de transport. Totuși, 
clienții nu sunt deschiși la negocieri 
pentru creșterea tarifelor.  

Firmele de transport trebuie 
să găsească soluții interne. 
 
„În prezent, este foarte importantă 

retenția personalului și facem eforturi 
în această direcție. Iar principalele 
provocări vin în special din partea for -
ței calificate de muncă”, a precizat 
direc to rul general Ahead Logistics. 

La ora actuală, flota Ahead Lo gistics 
nu mără 47 de camioane (din care 
8 auto șasiuri de 18 tone), ultimele două 
fiind achiziționate anul acesta. „Pe viitor, 
avem în vedere o moder ni za re a flotei 
și suntem în discuții cu mai mulți produ -
că tori. Parcul auto este încă modern și 
avem în vedere anu mite schimbări de 
ca mioane. În ceea ce privește dotările 
lo gistice, acestea ne sunt suficiente 
momentan și vom crește capacitatea în 
momentul în care vor fi necesare spații 
suplimen tare”, a spus Mircea Mănescu.  

 
Compania dispune, la ora 
actuală, de o suprafață de 
depozitare de 8.400 mp, 
împărțită în 4 hale. 
 
Planurile de viitor sunt legate de opti -

mizarea activității pe toate seg men tele. 
„Încercăm să creștem volu me le pe 
partea de casă de expediție, dar toto -
dată și pe flota proprie, țintind îmbu nă -
tățirea gradului de utilizare a camioa -
nelor. Depozitarea este, de ase menea, 
un capitol la care lucrăm. Dorim să ma -
jo răm numărul de clienți și am reușit să 
creștem gradul de ocupare a depo zi tului 
propriu”, a de cla rat Mircea Mănescu. 

Costurile au tendința de a 
crește permanent – în special 
pe componenta salarială.  
 
Directorul general Ahead Logistics 

a arătat că, în ciuda tendinței recu -
nos cute în piață, clienții sunt dificil de 
con vins să acorde măriri de tarife ge -
ne rate de salariile majorate, aplicând 
metoda amânării, fără a face nimic în 
direcția armonizării prețurilor cu chel -
tuielile.  

În ciuda provocărilor, manage men -
tul companiei își propune să nu rateze 
oportunitățile pe care le oferă piața 
de logistică. Iar, în acest context, 
Ahead Logistics își propune să achi -
zi țio neze, în 2020, camioane noi, co -
re lând însă numărul acestora cu dis -
po nibilitatea forței de muncă și cu 
ta rifele percepute de la clienți. „Este 
o perioa dă pe care o privim cu oareca -
re pru den ță, întrucât există și semne 
de stag nare economică la nivel euro -
pean și mondial, lucru ce poate afecta 
în mod evident piața din România, 
care este legată puternic de economia 
eu ro peană și cea mondială”, a apre -
ciat, în încheiere, Mircea Mănescu. 

 
Radu BORCESCU 

radu.borcescu@ziuacargo.ro

AHEAD LOGISTICS 
Mai pregătiți pentru 
depășirea obstacolelor
La 13 ani de la înființare, Ahead Logistics continuă dezvoltarea, 
în ciuda provocărilor tot mai mari ale pieței. Iar accentul principal 
se pune pe profesionalismul echipei.
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Mircea Mănescu, 
director general 
Ahead Logistics: 

„Echipa noastră este solidă și 
dorim să creștem permanent. 
Încercăm să oferim angajaților 
anumite beneficii care să crească 
gradul de satisfacție și să 
îmbunătățească condițiile de 
muncă ale fiecăruia.”
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R eamintim, în ediția anterioară 
su bliniam faptul că aproape 
toți marii producători de elec -

tro ni ce au protocoale detaliate și bine 
definite în ceea ce privește reciclarea 
produselor lor. 

Astfel, conform studiului citat, 
câteva dintre zonele de interes pentru 
mărcile globale de aparatură elec tro -
ni că, pe baza unor audituri realizate 
la furnizorii lor de servicii logistice, in -
clud următoarele: 

A. Dezvoltarea 
și implementarea 
unor strategii, 
politici, procese și 
proceduri sănătoase, 
în linie cu 
regulamentele locale. 
Câteva considerații pe care trebuie 

să le aibă în  vedere furnizorii de ser -
vi cii de reciclare: 

1. Politică și proceduri privind ac -
ce sul la informații 

• Informații despre revizuirea stan -
dardelor de securitate 

• Documentația politicilor IT 
• Securitatea accesului la infor -

mații, conformitatea măsurilor de se -
cu ritate, securitatea personalului, eva -
lua rea riscurilor 

• Proceduri de securitate pentru 
rețele. 

2. Pentru furnizorii de servicii lo gis ti -
ce: în cerințele de securitate a da te lor, 
de exemplu, în reciclarea hard disk-u ri -
lor, furnizorul de servicii trebuie să ai bă 
pro ceduri corespunzătoare care să asi -
gu re faptul că datele de pe hard-disk sunt 
șterse în întregime. Fur ni zorul trebu ie să 
ofere dovezi că a îndeplinit cerința de a 
șter ge datele, în conformi ta te atât cu pre -
vederile le gale, cât și cu cerințele clienților.  

3. Certificat de distrugere: com pa -
nia trebuie să fie capabilă să ofere un 
certificat al distrugerii, o dată ce datele 
au fost șterse. 

4. Certificări: companiile de reci -
cla re nu au un standard la nivel de in -
dustrie, creat pentru a îndeplini cerin -
țe le clienților.  

5. Păstrarea documentelor cel pu -
țin 3 ani. 

6. Trebuie adoptate proceduri co -
res punzătoare privind managementul 
ma selor, pentru a se asigura că mine -
ra lele reciclate pot fi corelate cu datele 
clienților. De exemplu, calibrarea tutu -
ror cântarelor o dată pe an. 

7. Controlul accesului în facilități: 
do cumentație, sosiri, plecări. 

8. Fiabilitatea sistemelor de stabi -
li zare a fluxului electric (UPS) și mo -
ni torizarea lor constantă. 

B. Dezvoltarea unor 
bune practici pentru 
a diminua pierderile 
rezultate din fraudă, 
diversiuni, neglijențe, 
riscuri excesive 
1. Cele mai bune practici de mana -

gement 
• Procese legate de Integritatea 

Fo r ței de Muncă (TAPA FSR, sec țiu -
nea 7), care includ verificarea back -
ground-ului tuturor angajaților din 
industria de reciclare 

• Training pentru toți angajații în 
do meniul securității și al conștientizării 
riscurilor (TAPA FSR, secțiunea 6) 

2. Sistem fizic de securitate 
• Perimetrul furnizorului de servicii 

de reciclare: implementarea unor pro -
cese corespunzătoare (FSR, secțiu -
nea 1) 

• Ziduri exterioare, acoperiș și uși 
(TAPA FSR, secțiunea 2) 

• Intrări și ieșiri depozite și birouri 
(FSR, secțiunea 3) 

• Interior depozite și birouri (FSR, 
secțiunea 4) 

• Sisteme corespunzătoare de si -
gu ranță: monitorizare și reacție (FSR 5) 

• Cerințe suplimentare pentru fur ni -
zorii de servicii de reciclare: ca me rele de 
luat vederi trebuie să fie de înaltă re zo -
 luție, cu sistem infraroșu și cu arhiva re a 
înregistrărilor de cel puțin 180 de zile 

• Cerință suplimentară pentru fur -
ni zo rii de servicii de reciclare: came -
rele trebuie să acopere toate aleile, 
rutele, zonele de încărcare temporară 
și spațiile de depozitare 

• Tot cerință suplimentară: came -
re le de luat vederi și sistemele de alar -
mă trebuie să aibă sisteme de backup 
pentru alimentarea electrică  

• Camerele trebuie să fie securiza -
te prin intermediul unui sistem cloud 

• Furnizorii de servicii de reciclare 
trebuie să aibă un plan de rutare a 

Continuăm, în această ediție, cu studiul de caz realizat de către 
Tony Lugg, președinte al TAPA APAC, și Roger Lee, director al 
Institutului de Management al Materialelor din Singapore și 
membru în consiliul TAPA APAC, în domeniul reciclării produselor 
electronice.

SECURITATEA RECICLĂRII (II) 

Reguli speciale pentru 
aparatura electronică

............................................................................................................................................ decembrie 2019

Numai 12,5% din e-deșeuri sunt 
reciclate.
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trans portului intern. Senzori de miș ca -
re și alarme uși, legate la un turn de 
control sau sistem centralizat de pază 
și protecție 

• Managementul deșeurilor: o zonă 
cheie pentru industria reciclării, deoa -
re ce aici se pot întâmpla compromisuri 
de securitate. 

Unele dintre cele mai importante 
as pecte care trebuie luate în consi -
de rare includ: 

• Multiple camere poziționate în 
zonele de depozitare a deșeurilor 

• Stabilirea modalității de ma ni pu -
lare, împachetare și etichetare a 
deșeurilor 

• Încorporarea unor strategii de 
limitare a contaminărilor 

• Separarea deșeurilor pe tipuri, 
sub stanțe contaminante, tehnologii de 
tratare, facilitatea unde vor merge etc. 

• Stabilirea unor strategii de mini -
mi zare a deșeurilor 

• Camere și sisteme de iluminare 
în zonele de depozitare a deșeurilor, 
testate pentru vizibilitate în caz de 
furtună și în sezonul ploios  

• Deșeurile trebuie depozitate în 
con tainere vizibile 

• Inspecții aleatorii 100% 
• Folosirea unor saci de gunoi 

trans parenți 
• Mutarea sau transportul deșe u -

ri lor se realizează sub escortă. 

C. Dezvoltarea unor 
sisteme de control al 
siguranței în 
protecția mediului și 
protecția muncii 
• Sistem de management al pro -

tec ției mediului 
• Măsuri suficiente de siguranță și 

protecția muncii 
• Sistem corespunzător de moni -

to rizare, înregistrare și raportare pen -
tru siguranță și protecția mediului 

• Sistem de măsuri de intervenție 
în caz de urgență. 

D. Dezvoltarea 
unor procese și 
proceduri de 
management al 
riscurilor 
• În caz de incendiu, inundație, 

terorism  
• Administrarea unui sistem de de -

nunțare 
• Investigații de risc în supply chain 
• Auto-evaluare a managementului 

de risc 
• Managementul continuității afa -

ce rii în politica întreruperilor din acti -
vitate. 

 
Studiul de caz pentru dezvoltarea 

unor cerințe unitare de securitate în 
do meniul reciclării produselor tehno -

lo gice vine în ajutorul sustenabilității 
și flexibilității supply chain-urilor.  

 
Piețele de reciclare și 
reutilizare a e-deșeurilor 
includ o gamă largă de 
participanți și furnizori – 
demontatorii, colectorii, 
procesatorii de materiale, 
reciclatorii și recondiționatorii.  
 
Producătorii globali și furnizorii de 

servicii de reciclare se confruntă cu 
creșterea nivelului de reglementări 
guvernamentale și propuneri de legi 
care au ca scop garantarea faptului că 
sunt dezvoltate noi produse care in -
clud mai puține materiale toxice. Fur -
ni zorii de servicii de reciclare trebuie 
să lucreze în cooperare cu autoritățile 
și cu clienții lor, pentru a se asigura 
că e-deșeurile sunt reciclate sau dis -
tru se în mod corespunzător.  

Manipularea e-deșeurilor va in -
clude: 

• Tratamentele permise 
• Depozitare corespunzătoare 
• Facilități de eliminare 
• Modalități corespunzătoare de 

obținere a unor cote înalte de minerale 
re ciclate, cum ar fi aluminiu, cobalt 
sau alte materiale rare. 

 
În contextul importanței industriei 

de reciclare și al impactului asupra 
me diului, TAPA APAC va studia posibi -
li tatea adoptării unui Standard de Se -
cu ritate pentru cerințele de securitate 
din domeniul tehnologic. Acest stan -
dard se va deosebi de cele pentru alte 
industrii, cum ar fi reciclarea alimen -
te lor, a lemnului sau a plasticului. Ast -
fel, termenul de „tehnologie” va aco -
peri mulți dintre furnizorii de servicii din 
acest domeniu.  

 
traducerea și adaptarea:  

Raluca MIHĂILESCU 
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro 

sursa: Vigilant, septembrie

Americanii aruncă anual 
9,4 milioane de tone de aparatură 
electronică.
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M arfa a constat în utilaje, cu 
greu tăți cuprinse între 3 și 4 
tone, și a fost preluată la 

Suzhou (China), în data de 18 noiem -
brie, pentru a ajunge în România, la 
locul de descărcare, în data de 7 de -
cem brie. 

 
Ruta: China, Kazahstan, 
Rusia, Belarus, Polonia, 
Slovacia, Ungaria și România. 
 
Ca urmare a valorii încărcăturii, 

de peste 100.000 de dolari, DCS a 
de cis întocmirea unei polițe de asigu -
ra re cargo – o adevărată provocare! 
Într-adevăr, pentru furnizorul de servicii 
a fost greu să găsească un asigurător 
dispus să susțină un astfel de trans -
port, pe o rută atât de complicată. 

Dar, atunci când aduci marfă pe 
șosea din China în România, lucrurile 
nu pot fi simple. Așa că încercările au 
început încă de la încărcare, când 
condițiile meteo nefavorabile și, mai 
ales, vântul foarte puternic, au dat 

mari bătăi de cap operatorului maca -
ra lei care a asigurat transferul pieselor. 
Nici trecerea graniței din China în 
Kazahstan nu a fost tocmai simplă, 
do cumentația solicitată fiind una ex -
trem de complexă. 

 
Pe tot traseul, camionul a fost 
monitorizat prin GPS, iar 
echipa DCS a ținut legătura cu 
dispeceratul partenerului din 
Kazahstan. 
 
La baza pregătirilor stă experiența 

com paniei pe piața chineză, unde are 
inclusiv o filială proprie, care asigură 
colectarea mărfurilor din zonă și trans -

por tul până la graniță. A urmat o ana -
liză privind situația ofertei de transport 
din Kazahstan, companiile kazahe 
fiind cele mai potrivite să preia marfa 
de la granița chineză. 

Au agreat un partener și au păstrat 
în backup alți doi, au pus la punct de -
ta liile și au lansat oferta în piața româ -
neas că. Mai mult decât atât, DCS a 
pre gătit infrastructura atât pentru ca -
mion complet, cât și pentru grupaj. 

Soluții și pentru 
grupaj 
„Am încercat să găsim un aliat în 

piață, pentru promovarea serviciului. 
Problema este că orice produs nou ne -
ce sită o perioadă de acomodare”, ne-a 
explicat Alin Burlan, director ge ne ral 
DCS, apreciind că, dacă nu îi explici cli -
en tului foarte clar unde se si tuează acest 
serviciu, nu va înțelege foarte bine 
despre ce este vorba. Sau, altfel spus, 
va aștepta să primească marfa în ter -
men de 18 zile, la prețul pe care l-ar fi 
plă tit pentru transport maritim sau fe -
roviar. Lu crurile stau, însă, altfel. „La un 
nivel superior, se află transportul ae rian, 
cu o perioadă scurtă de tranzit și tarife 
pe măsură pentru fiecare kilogram trans -
fe rat. Pe o treaptă mai jos, este trans -
por tul rutier, cu un cost mai mic (aproxi -
mativ 50%) și o pe ri oa dă de tranzit cu 
25% mai mare. Pe treapta următoare, 
se pla sea ză trenul, cu 50% mai ieftin 
decât ca mionul și cu un timp de tranzit 
mai mare. În fine, pe ultima treaptă, este 
transportul maritim, mult mai ieftin, însă 
cu cea mai lungă perioadă de tranzit.” 

Durată: 19 zile. Mai mult decât cu avionul, dar mai puțin decât 
utilizând vaporul... și un tarif... undeva la mijloc. Indiscutabil mult 
mai flexibil decât trenul, camionul reprezintă, astăzi, o variantă 
viabilă (neprohibitivă din punctul de vedere al prețului) pentru 
România, după ce Dream Cargo Services (DCS) a finalizat, imediat 
după Sfântul Nicolae, prima cursă China-România, realizată în 
parteneriat cu un cărăuș din Kazahstan.

DREAM CARGO SERVICES SPARGE TIPARELE 

China-România, 
pe camion

„Am decis să punem la punct o soluție proprie, deoarece noi considerăm 
că economia mondială va fi puternic influențată de zona de est a Europei, 
de China și Eurasia. A fost nevoie de multe deplasări în zonele respective, 
multiple întâlniri cu diverși parteneri și am fost extrem de surprinși de 
cultura locurilor respective, de modul extrem de profesionist în care s-au 
prezentat partenerii noștri de acolo și inclusiv de infrastructura rutieră 
(de multe ori, superioară celei din Romania)”, a afirmat Florin Cârmaciu.
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De menționat că, atunci când este 
vorba despre un camion de grupaj, 
variabilele care trebuie luate în calcul 
sunt mai multe. De exemplu, în cazul 
a 10 clienți, trebuie să organizezi 10 
pre luări, 10 operațiuni vamale de ex -
port din China, 10 operațiuni de import 
și 10 livrări. În acest context, în cea 
mai optimistă variantă, termenul de li -
vrare door-to-door ajunge la 20 de zile, 
pentru că depinde în mod direct de 
timpul în vamă și inclusiv de pe ri oa da 
în care fiecare client trimite ac tele soli -
citate de autorități, în mod corect. O 
dată ajunsă în România, marfa trebuie 
deconsolidată. „Pentru a optimiza timpii 
pentru clienții noștri, am găsit soluții 
pentru a o descărca în antrepozit 
vamal, situație în care beneficiarii nu 
mai depind unii de alții, cu privire la 
plata taxelor”, a mai arătat Alin Burlan, 
precizând că, pe traseu, operațiuni 
vamale se fac la granița dintre China 
și Kazahstan și la intrarea în Uniunea 
Europeană, între Belarus și Polonia. 

Din păcate, problemele legate de 
vamă nu pot fi previzionate cu exac -
ti tate, pentru că există neînțelegeri 
între guvernul chinez și cel kazah. În 
astfel de situații, vama se poate închi -
de și pentru o săptămână. De obi cei, 
însă, problemele se rezolvă re pe de, 
dar legislația se poate schimba de pe 
o zi pe alta. „Este o zona unde a de -
păși obstacolele este o reală pro vo -
care, de aceea ai nevoie de par teneri 
locali care știu cum să facă lu crurile 
să meargă. Dar pentru că nu știi nici -
o dată ce se poate întâmpla, avem 

întotdeauna 3 parteneri, unul agreat 
și 2 de backup”, a mai arătat Alin 
Burlan, adăugând, în același con text, 
că, în ciuda faptului că DCS deți ne o 
filială în China, ea nu este folosită în 
procent de 100% pentru toate ope ra -
țiu nile derulate pe acest teritoriu. „Chiar 
dacă suntem foarte buni pe anumite 
segmente, nu înseamnă că sun tem 
buni în toate domeniile. De aceea a -
vem alternative. Este valabil și pentru 
SUA, unde avem un partener agreat.” 
... Pentru că atunci când lu crezi în sis -
tem „time critical” nu ai timp să impro -
vizezi, backup-ul devenind obligatoriu. 

Viziune modificată 
din punct de vedere 
logistic 
Inițiativa DCS se înscrie într-un con -

text în care clienții de transport ex pres 
au devenit din ce în ce mai atenți la ta -
rife. „Atunci când comparăm 2017 (care 
a fost pentru noi un an de ex cep ție) cu 

2018 și 2019, putem obser va că, în 
urmă cu doi ani, conta mai puțin prețul 
și mult mai mult timpul de tranzit, pentru 
ca, în 2018, să înceapă să conteze pre -
țul, care a devenit defi ni toriu în 2019. 
As tăzi, prețul dictează”, a subliniat Alin 
Burlan. Altfel spus, dacă în 2017 se plă -
tea pentru ca im por turile din China vi -
zând industria auto să ajungă în 3-5 
zile, în 2018 termenul a crescut la 7-9 
zile, pentru ca, astăzi, să nu mai repre -
zin te o pro ble mă dacă marfa ajunge pe 
calea ae rului în două săptămâni, cu 
condiția ca tariful per kilogram să se 
pla seze sub 2 euro. La nivelul lui 2017, 
tarifele erau de 2,7-2,8 euro/kilogram 
door-to-door. Cumva, viziunea s-a 
modificat din punct de vedere logistic, 
marii pro du cători auto preferând să 
întârzie mar fa din China (pentru că au 
volume foarte mari) și să plătească 
urgențe, pornind de la camioane sau 
van-uri cu doi șoferi și până la chartere. 
„Am avut, recent, un client care a plătit 
100.000 de euro pentru transportul a 40 
de tone de marfă cu două avioane 
cargo dedicate, într-un sistem de ma -
xi mă urgență, în condițiile în care co -
manda a fost plasata într-o joi, la ora 
23:30, marfa dorindu-se a fi livrată 
vineri”, a precizat directorul general 
Dream Cargo Services. 

Oriunde în lume 
DCS deține companii proprii în 

România, China și Hong Kong (din 
con siderente de trading), dar legături 

Concret, atunci când vrei un tarif 
competitiv (1,8-1,9 sau chiar 2 euro 
per kilogram), avionul înseamnă 
10-11 zile, în timp ce camionul, în 
varianta pusă la punct de DCS, 
presupune un termen de livrare de 
18-20 de zile între preluarea și 
livrarea mărfii, la un tarif de 
0,75 euro/kilogram.

„În China, trebuie să te convingi 
cu ochii tăi că vor merge 
lucrurile. Chinezul îți poate 
spune da, dar să însemne 99% 
nu, dar știe să facă afaceri”, 
mai adaugă Alin Burlan.

Încărcare în China.
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la nivelul întregului mapamond, prin 
apartenența la 6 rețele internaționale. 
„Fiind membri în 6 rețele, avem peste 
7.000 de parteneri peste tot în lume, 
în cepând din Burundi, unde avem 
chiar în acest moment un transport în 
desfășurare, continuând cu Peru, și 
Zanzibar... În opinia mea, să poți ac -
ce sa parteneri în zone care nu sunt 
la îndemâna oricui reprezintă un atu. 
Nu există, în afară de Coreea de Nord, 
altă țară în lume pe care să nu o pu -
tem deservi”, a afirmat directorul ge -
ne ral Dream Cargo Services. 

Cea mai mare parte a activității 
companiei ține de transportul aerian, 
care este, în acest moment, afectat în 
special ca urmare a reorientării logis -
ti cii în sectorul auto. „Mă așteptam la 
a cest lucru, dar mai târziu, undeva în 
2020, nu în acest an și nu atât de pu -
ternic. A venit mult mai brusc. Estimez 
că vom închide anul acesta cu o scă -
dere de 25% a cifrei de afaceri. De 
aceea, am început să investim mai 
mult inclusiv pe partea de maritim, ca 
să păstrăm veniturile la un nivel mai 
ridicat”, a mai spus Alin Burlan, ex pli -
când influența majoră pe care o are 
răz boiul comercial dintre SUA și China. 
„25% dintre exporturile Ger maniei 
vizează China, care și-a redus cererea 
pe segmentul auto. În același timp, 
România exportă în mare parte către 
Germania, în special în zona auto mo -

tive. Impactul a fost considerabil, in -
clu siv pentru România. Acestei tendin -
țe i se adaugă cea privind renunțarea 
la diesel și transferul către tehnologia 
motoarelor electrice sau hibrid.” 

Specialiști în 
oportunități 
Dream Cargo Services este o com -

panie cu o mentalitate puțin dife ri tă, 
pentru că încearcă să transforme ame -
nințările în oportunități și are un apetit 
deosebit pentru transporturi speciale, 
complicate sau care, la prima vedere, 
par aproape imposibile. „Aceasta este 
și unul dintre motivele pentru care am 
lansat acest serviciu de transport rutier 
pe ruta China-România și, cu siguranță, 
în viitor vom avea un focus deosebit 
pe zona de est a Europei și pe Eurasia, 
China sau Orientul Mijlociu. Abordăm 
cu curaj proiectele dificile, deoarece 
suntem conștienți că aceasta e singura 
cale de a dobândi noi cunoștințe și de 
a ne dezvolta experiența și facem acest 
lucru pe deplin conștienți de riscurile 
financiare și operaționale asociate”, a 
afirmat Florin Cârmaciu, director de 
vânzări în cadrul DCS. 

Până la urmă, orice modificare de 
producție (inclusiv trecerea de la diesel 
la electric) creează, într-o primă fază, 
urgențe, iar furnizorul de servicii „time 
critical” se va afla între cei care vor 
avea soluțiile potrivite. 

„Privim încrezători către viitor și 
sun tem un pic oportuniști, cum ne 
spunea un partener. Vedem inclusiv 
Brexit-ul ca pe o bună ocazie de busi -
ness, la care se adaugă schimbarea 
teh no lo gi ilor din zona de automotive 
(de la motor termic, la motor electric) 
sau transportul de bunurile sensibile”, 
a concluzionat Florin Cârmaciu. 

 
Meda IORDAN 

meda.iordan@ziuacargo.ro

Alin Burlan și Florin Cârmaciu

Camionul reprezintă o soluție 
potrivită, datorită prețurilor 
stabile pe termen lung (inclusiv 
în perioadele de vârf), precum și 
flexibilității programului de 
plecare din China.

…în România, la descărcare.
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Autobuze 
„verzi” în toate 
orașele mari 
din România
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SISTEM DE 
DIVERTISMENT LA 
BORDUL AUTOCARELOR 
FLIXBUS  

 

Portalul de divertisment care poate fi 
accesat la bordul autocarelor 
FlixBus se numește FLIXtainment. 
Compania care operează cea mai 
mare rețea de autocare interurbane 
din Europa a început să 
implementeze această tehnologie și 
pe autocarele partenerilor locali, 
fiind deja disponibil în majoritatea 

autocarelor FlixBus. Pe lângă 
conținutul audio, noul sistem 
îmbunătățește calitatea conexiunii 
Wi-Fi și oferă călătorilor o hartă prin 
care se poate monitoriza poziția 
autocarului în timp real. Pasagerii se 
pot conecta la sistemul de 
divertisment prin intermediul Wi-Fi 
sau prin intermediul 
media.flixbus.com și pot alege dintre 
cele 25 de filme produse de studioul 
Universal cu subtitrare în limba 
română, peste 100 de cărți audio, 
75 de cărți electronice și 20 de 
jocuri. Cu un model de afaceri unic, 
FlixBus îmbunătățește dezvoltarea 
tehnologiei, a rețelei, managementul 
prețurilor, controlul calității și 
promovarea curselor, în timp ce 
partenerii de transport sunt 
responsabili de operarea zilnică a 
autocarelor. Datorită acestei 
colaborări, FlixBus a reușit să 
inoveze piața tradițională de 
transport de pasageri. Din 2018, 
FlixMobility a integrat Apple Pay, 
Google Pay și Google Assistant în 
sistemul său. În plus, operatorul de 
servicii de mobilitate a testat servicii 

inovatoare precum tehnologia VR în 
autocarele sale din Las Vegas și a 
dezvoltat soluții tech in house 
precum Where is My Bus, prin care 
se monitorizează în timp real 
autocarul. 

16 TRENURI VOR AVEA 
OPRIRI ÎN HALTA PARC 
MOGOȘOAIA 

 

CFR Călători a decis ca 16 trenuri 
cu plecări/sosiri din/în stațiile 
București Nord să oprească și în 
Halta Parc Mogoșoaia, începând cu 
data de 15 decembrie. Durata 
medie a călătoriei este de 20 de 
minute, prețul unui bilet la clasa a 
2-a la trenurile Regio este de 3,9 lei 
iar la clasa 1 costul biletului este de 
5,3 lei. La trenurile InterRegio, prețul 
unui bilet la clasa a 2-a este de 
8,20 lei, iar la clasa 1, de 12,5 lei. 
Pasagerii vor putea utiliza la 
călătoria cu trenurile InterRegio 
abonamentele de la trenurile Regio, 
în valoare de 85 de lei. CFR călători 
intenționează ca, pe parcursul 
anului 2020, să fie introduse și alte 
trenuri pe ruta București Nord-Halta 
Parc Mogoșoaia și retur, în funcție 
de solicitările publicului călător și de 
necesitățile de transport. 

MAI MULTE TRAMVAIE 
PE LINIILE 21 ȘI 32 

 

Societatea de Transport București 
(STB) a suplimentat cu 10% 
numărul tramvaielor pe liniile 21 și 
32, două dintre cele mai solicitate de 
călători. Astfel, acum circulă cu 
19 tramvaie mai mult pe linia 21 și 
cu 22 pe linia 32, iar timpul de 
așteptare în stații a scăzut simțitor. 
Cele două linii de tramvaie 
beneficiază, parțial, de cale proprie 
de transport, însă, din cauza 
indisciplinei șoferilor, în mod 
frecvent, vehiculele acestor linii sunt 
întârziate, blocate sau deviate.

VAGOANE DE TREN MODERNIZATE
CFR Călători a introdus, în 
compunerea primei garnituri 
a trenului IR 1765 / 1766, pe 
relația Iași-Timișoara și retur, 
vagoane din seria 2068 
modernizate la VFU Remarul 
Pașcani, care le oferă 
pasagerilor condiții de 
călătorie la standarde 
europene. Cinci tipuri de 
vagoane au fost modernizate 
anul acesta, prin programul 
investițional derulat din 
fonduri proprii ale CFR 
Călători. Astfel, vagoanele au 
fost dotate cu instalație de 
climatizare (încălzire, 
ventilație și aer condiționat), 
cu sistem de informare a 
pasagerilor, conținând 
display-uri atât in interiorul 
vagonului, cât și în exteriorul 
lui, iar toaleta este 
vacuumatică și ecologică. 
Ușile noilor vagoane au 
acționare electrică, multiple 
sisteme de protecție a 
călătorilor la urcare și 
coborâre, precum și la 
deschiderile accidentale. 
Alte dotări: stație de 
amplificare pentru 
transmiterea de anunțuri 
făcute de către personalul de 
tren; bus de tren care permite 

transmiterea informațiilor în 
lungul acestuia, informații 
prioritare privind defectele 
accidentale apărute în 
parcurs; diagnoză 
centralizată a principalelor 
instalații ale vagonului; 
tablou electric complet 
echipat, adaptat noilor 
instalații existente pe vagon. 
În funcție de livrările viitoare 
de la uzina reparatoare, va fi 
compusă, în cel mai scurt 
timp, din vagoanele 
modernizate seria 2068 de la 
uzina din Pașcani și cea de-a 
doua garnitură de pe relația 
Iași-Timișoara. 
Prin modernizările realizate în 
cursul anului 2019, CFR 
Călători va spori cu peste 
4.000 de locuri, la vagoane 
clasa I și clasa a II-a, 
capacitatea de transport pusă 
la dispoziția publicului.
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Transportul elevilor 
aruncă în aer OUG 51

D ar, cum OUG 51 prelungise 
cu 4 ani, până în iunie 2023, 
pro gramele de transport jude -

țean, activitatea operatorilor riscă să 
rămână în aer. 

FORT amenință 
cu proteste 
Federația Operatorilor Români de 

Transport (FORT) acuză Guvernul de 
„o mișcare politică, strict electorală” 
și ia în calcul „predarea licențelor afe -
ren te traseelor pe care operează și 
or ganizarea de proteste în perioada 
ur mătoare, în București, imediat după 
abrogarea OUG 51 prin asumarea 
răs punderii Guvernului”. 

Reprezentanții FORT arată că 
Avocatul Poporului, Renate Weber, a 
ri dicat o excepție de neconstituțio na -
li tate referitoare la transportul elevilor, 
dar aceasta a fost respinsă de CCR. 
În plus, OUG 51/2019 nu a fost ataca -
tă în contencios administrativ și nu 
încalcă Regulamentul European 
1370/2007, care prevede că serviciile 
de transport terestru de călători, ne -
ce sare din punct de vedere al inte re -
sului economic general, pot funcționa 
în regim comercial. 

FORT explică faptul că OUG 51 a 
apărut deoarece valabilitatea progra -
me lor de transport județean expira la 
sfâr șitul lunii iunie, iar toți pasagerii, 
in clusiv elevii, riscau să rămână fără 
trans port, deoarece consiliile județene 

nu declanșaseră procedurile de atri -
buire a traseelor. 

„Abrogarea nu 
permite decontarea 
navetei școlare” 
În cazul transportului elevilor pe 

calea ferată, respectiv cu metroul, re -
du cerile de tarif se decontează în mod 
direct de către Ministerul Trans por tu -
rilor, prin bilete speciale acordate be -
ne ficiarilor. În schimb, la autobuzele 
ju de țene, elevii sunt obligați să plă -
teas că prețul întreg la transportator, ur -
mând ca unitățile de învățământ să 
de conteze călătoriile. 

„Până la apariția acestei ordo nan -
țe, transportul rutier județean de per -
soa ne a avut caracteristicile unuia în 
re gim comercial, fiind efectuat doar 
de către operatori privați, fără acor da -
rea de compensații. Abrogarea pre -
ve derilor OUG 51/2019 nu va per mi -
te decontarea navetei școlare, atât 
timp cât, în baza prevederilor HG 
309/1996, elevii vor plăti în continuare 
prețul întreg la transportator, urmând 
ca, ulterior, unitățile de învățămâmânt 
să deconteze costul călătoriei. De con -
tarea navetei elevilor, în condițiile art. 
84 alin. (1) din Legea educației 1/2011, 
nu s-a făcut niciodată din bugetele ju -
de țene, ci doar din bugetul Ministerului 
Edu cației, conform procedurii pre vă -
zute în HG 309/1996”, se arată în co -
mu nicatul FORT.  

Pe de altă parte, reglementarea 
transportului județean de către OG 
27/2011 „nu produce niciun efect ne -
ga tiv asupra facilităților acordate ele -
vilor, și nici nu le încalcă drepturile în 
ceea ce privește asigurarea trans por -
tu lui la nivel județean”.  

Acum, transportul județean trans -
format „din condei” în serviciu public 
determină un efort în sarcina bugetelor 
județelor, deoarece Guvernul nu pre -
ci zează care sunt sursele de acoperire 
a cheltuielilor, acuză FORT. 

Nu în ultimul rând, transportatorii 
FORT sunt nemulțumiți că abrogarea 
OUG 51 s-a făcut fără dialog cu re pre -
zentanții prestatorilor „și cu o totală lipsă 
de predictibilitate”. Ei acuză că s-a dorit 
a brogarea ordonanței deoa rece aceasta 
„a eliminat dependența de factorul po litic 
local, asigurând până în anul 2023 tran -
ziția printr-o perioadă încărcată elec toral”. 
Abrogarea OUG 51 „deter mi nă organiza -
rea atribuirii de contracte de servicii pu -
blice într-un an cu miză elec torală majoră, 
res pec tiv alegerile locale și parlamentare 
din 2020”, ur mând ca transportatorii 
județeni să fie „la mâna” politicienilor locali, 
mai reclamă FORT. Federația acuză că 
lipsa de studii de spe cialitate „va permite 
elaborarea unor pro grame de trans port 
cu dedicație pen tru anumiți ope ratori de 
transport, așa cum s-a întâm plat până la 
apariția OUG 51”. 

 
Magda SEVERIN 

magda.severin@ziuacargo.ro

Guvernul Orban a abrogat, prin asumarea răspunderii în fața 
Parlamentului, Ordonanța de Urgență (OUG) 51/2019, prin care 
fusese eliminat transportul elevilor din sfera serviciilor 
de interes public.
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Poluarea. Interdicții 
pentru mașini și 
vinieta Oxigen

M unicipiile Iași, Cluj-Napoca, 
Brașov și București au primit 
avertisment de infringement 

de la Comisia Europeană, astfel că 
trebuie să ia urgent măsuri pentru re -
du cerea noxelor. Capitala este pe locul 
6 în topul celor mai poluate orașe din 
Europa și pe locul 4 în topul celor din 
România. 

Pe de altă parte, Curtea Euro pea -
nă de Justiție (CJUE) a declarat ilegale 
taxa auto, timbrul de mediu și taxa de 
primă înmatriculare, astfel că Guvernul 
a fost nevoit să le restituie banii româ -
nilor care le-au achitat timp de aproa -
pe 10 ani. În paralel, însă, a crescut 
numărul achizițiilor de mașini second-
hand, până la 40.000/lună. 

Eliminarea traficului 
greu din oraș 
Cele mai simple metode sunt elimi -

narea traficului greu din oraș, dar pen -
tru aceasta este nevoie de o șosea de 
centură, pe care, spre exemplu, lo calita -
tea Balș nu o are. Există, însă, în proiec -
tul Drumului Expres Craiova-Pitești con -
struirea unei variante ocoli toa re pentru 
Balș. Capitala va avea o șosea de cen -
tură la nivel de auto stra dă, paralelă cu 
cea existentă care se tot modernizează, 
pe bucăți, de circa 15 ani.  

Majoritatea orașelor au instituit 
taxă pentru camioane. În Deva, spre 
exemplu, autovehiculele cu masa tota -
lă între 3,5 și 7,5 tone plătesc 25 de 

lei/zi, 200 de lei/lună ori 2.000 de lei/an 
dacă circulă, opresc sau staționează 
pe străzile orașului. Camioanele de 
peste 40 de tone au taxa de 250 de 
lei/zi, 2.500 de lei/lună sau 12.000 de 
lei/an. În caz de neplată, amenda este 
de la 1.500 la 2.000 de lei. 

În Capitală, taxa de acces a cami -
oa ne lor este și mai costisitoare. 

Metodele simple, 
ineficiente 
Majorarea taxei de parcare până la 

10 lei/oră în centrul Capitalei și ridi ca -
rea mașinilor parcate nere gu la men tar 
(în medie, 10/zi) s-au dovedit ine fi ciente: 
în continuare se parchează ma șini pe 

Autoritățile locale încearcă să găsească soluții pentru reducerea 
poluării, care a ajuns la un nivel îngrijorător în marile orașe și 
culminând cu zona București-Ilfov, unde numărul mașinilor 
înmatriculate depășește 1,6 milioane, fără a le pune la socoteală 
pe cele peste 500.000 care tranzitează zilnic Capitala.
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trotuare, iar parcarea subte ra nă de la 
Universitate este prea puțin folosită. 

La Străulești, a fost construită o 
par care Park&Ride, pentru încurajarea 
celor care vin în București să își lase 
acolo mașinile, dar și aceea stă mai 
mult goală. 

„Rabla”, o soluție 
Primăria Capitalei a lansat, anul 

trecut, „Programul de stimulare a 
eliminării din traficul bucureștean a 
autovehiculelor cu grad ridicat de 
poluare, prin acordarea de eco-vou -
che re”, ce are ca scop îmbunătățirea 
ca lității aerului din Capitală. Însă, poa -
te pentru faptul că s-a suprapus cu 
Rabla la nivel național a Ministerului 
Mediului, numai 4.193 de bucureșteni 
au aplicat pentru carnetul de eco-
vouchere în valoare de 9.000 de lei, 
acordate anul acesta. Valoarea în su -
mată a carnetelor distribuite a fost de 
37,73 milioane de lei. Beneficiarii pot 
utiliza fie carnetul integral, fie parțial 
sau câte o filă individual, în vederea 
achi ziționării exclusive de autoturisme 
noi Euro 6, non-diesel, mijloace de 
loco moție noi „prietenoase cu mediul”, 
non-diesel, hibride sau electrice, o -
biec te electrocasnice și electronice 
noi cu clasă energetică superioară.  

Termenul-limită până la care pot fi fo -
losite eco-voucherele – 30 septem brie 
2019 – a fost prelungit cu încă 2 luni. 

Rabla Taxi, o gură de 
oxigen 
Cum aceste metode s-au dovedit 

insu ficiente, Consiliul General al Muni -
ci piului București (CGMB) a aprobat, 
în septembrie, la solicitarea Primăriei, 
Programul „Rabla taxi”, prin care toate 
taxiurile vechi din Capitală vor fi în no -
ite. Astfel, municipalitatea va acorda, 
în următorii doi ani, 5.500 de eco-vou -
chere. Fiecare transportator autorizat 
în regim de taxi care vrea să înlocuias -
că actualul autovehicul, poluant, cu 
unul nou, cu norme de poluare Euro 
6, non-diesel, hibrid sau electric va 
primi 3.000 de euro. 

„Din totalul de 10.055 de licențe 
taxi acordate în municipiul București, 
7.500 sunt legale și regulamentare, 
ce lelalte fiind în diverse stadii liti gioa -
se. Din aceste 7.500 de taximetre, 
5.500 sunt poluante. Ținta noastră 
este ca, din ianuarie 2020, să acor -
dăm, pentru început, 3.000 de eco-
vou chere în valoare de 3.000 de euro 
pentru taxiurile cele mai poluante 
(Euro 1-Euro 4), urmând ca anul ur -
mă tor să fie acordate și celelalte 
2.500” , a anunțat primarul general, 
Gabriela Firea. 

Din cele 7.500 de autorizații taxi 
valabile, aproximativ 2.800 sunt atri -

bui te pentru mașini fabricate între anii 
2005-2010 (Euro 1-Euro 4), circa 
2.100 – pentru mașini din anii 2011-
2014 (Euro 5) și aproximativ 2.600 – 
pentru mașini din anii 2015-2019 
(Euro 6). 

Vinieta Oxigen 
În 24 octombrie, CGMB a aprobat 

și Hotărârea de introducere a vinietei 
Oxigen, începând de la 1 martie 2020, 
pentru autoturismele poluante. Astfel, 
vor plăti vinietă mașinile sub Euro 4, 
iar cele sub Euro 3 nu vor mai avea 
acces în centrul orașului. Auto -
turismele Euro 4 vor plăti și ele vinieta, 
dar din anul 2021. Mașinile non Euro, 
Euro 1 și Euro 2 vor fi interzise în 
București, iar pentru cele Euro 3 re -
stric ția va fi impusă începând din anul 
2024. 

Potrivit Hotărârii CGMB, accesul 
auto vehiculelor cu masa totală maxi -
mă autorizată mai mică de 5 tone pe 
arterele din centrul Bucureștiului este 
restricționat zilnic, de luni pană vineri, 
cu excepția sărbătorilor legale, în inter -
valul 07-22, după cum urmează: 

• mașinile electrice, hibride sau cu 
norma de poluare Euro 5 și Euro 6 au 
acces fără restricții pe toate arterele 

• pentru cele cu norma de poluare 
Euro 3 și Euro 4, accesul este permis 
pe toate străzile municipiului București, 
numai în urma achiziționării unei viniete 
electronice Oxigen; restricția pentru 
Euro 4 se aprobă din 2021 

• pentru cele cu norma de poluare 
non-Euro, Euro 1 și Euro 2, accesul 
este interzis în Zona de Acțiune pentru 
Calitatea Aerului (ZACA), fiind permis 
pentru restul arterelor din municipiul 
București numai în urma achiziționării 
unei viniete electronice Oxigen. 

Pentru mașinile sub Euro 3, vinieta 
va fi de 15 lei/zi, iar pentru cele Euro 
3 și 4, de 5 lei/zi. Șoferii care nu au 
vinietă corespunzătoare vor fi sanc țio -
nați cu amenzi de la 1.500 la 2.000 
de lei. Aplicarea sancțiunilor va fi 
făcută atât de polițiști și polițiști locali, 

cât și de „împuterniciți ai primarului 
general”. 

Tarife pentru vinieta Oxigen: 
• Non-euro: 15 lei/zi, 300 lei/lună 

și 1.900 lei/an 
• Euro 1: 15/zi, 250 lei/lună și 

1.700 lei/an 
• Euro 2: 15 lei/zi, 200 lei/lună sau 

1.500 lei/an 
• Euro 3: 5 lei/zi, 100 lei/lună sau 

700 lei/an 
• Euro 4: 5 lei/zi, 80 lei/lună sau 

500 lei/an. 
Vinietele Oxigen vor putea fi achi -

zi ț ionate online, din benzinării, prin 
sms sau aplicații online ale Primăriei 
Capitalei, care vor fi realizate special 
în acest scop. 

Firea: „Am făcut un 
pas uriaș pentru 
sănătatea 
bucureștenilor” 
Primarul general, Gabriela Firea, 

a declarat că introducerea vinietei Oxi -
gen este menită să contribuie la sănă -
tatea bucureștenilor. „Ne-am aliniat 
orașelor europene, care iau măsuri 
clare pentru diminuarea poluării. Dez -
vol tarea și modernizarea transportului 
public, care este acceptată în una ni -
mi tate ca soluție pentru mobilitatea 
ur bană în secolul 21, nu poate avea 
e fec tele scontate fără măsuri con co -
mitente de descurajare a traficului cu 
autoturisme. Degeaba dublăm numă -
rul de vehicule ale Societății de Trans -
port București (STB), dacă ele vor sta 
blocate în trafic”. Primăria a achizițio -
nat 400 de autobuze noi, Euro 6, iar 
anul viitor vor sosi 130 de autobuze 
Citaro Hybrid, pentru care a fost sem -
nat contractul cu Mercedes-Benz. 
Sunt pe final de licitație 100 de tro l ei -
buze, 100 de tramvaie și 100 de au -
to buze electrice. 

 
Magda SEVERIN 

magda.severin@ziuacargo.ro 

foto: Jean-Mihai PÎLȘU

decembrie 2019 ..........................................................................................................................................  61

Cât plătesc șoferii de camion pentru intrarea în 
București, potrivit HCGMB 134/2004, modificată: 

Taxe (valabile de la 01.01.2007) Taxa pe zi Taxa pe lună 
între 5-7,5 t inclusiv 231 lei 2.000 lei 

între 7,5-12,5 t inclusiv 452 lei 4.000 lei 

Zona A
între 12,5-16 t inclusiv 903 lei 8.000 lei 
între 16-22 t inclusiv 1.355 lei 12.000 lei 
între 22-40 t inclusiv 1.806 lei 16.000 lei 

mai mare de 40 t 2.247 lei 20.000 lei 
între 5-7,5 t inclusiv 63 lei 500 lei 

între 7,5-12,5 t inclusiv 116 lei 1.000 lei 

Zona B
între 12,5-16 t inclusiv 179 lei 1.500 lei 
între 16-22 t inclusiv 231 lei 2.000 lei 
între 22-40 t inclusiv 284 lei 2.500 lei 

mai mare de 40 t 347 lei 3.000 lei
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Autobuze „verzi” 
în toate orașele mari 
din România

F ie că sunt achiziționate prin in -
ter mediul Ministerului Dez vol tă -
rii, fie direct de autoritățile lo cale, 

este un început de revoluție în do meniu.  
La pachet cu autobuzele electrice, 

sunt contractate 128 de stații de încăr -
care lentă si 37 de stații de încărcare 
rapidă. 

Fonduri 
nerambursabile 
pentru 175 de 
autobuze electrice 
Ministerul Dezvoltării Regionale a 

lansat, la începutul anului, licitațiile 
pen tru 175 de autobuze electrice și 
sta țiile de încărcare aferente, în valoa -
re totală de circa 500 de milioane lei, 
fără TVA. În plus, câteva primării au 
des chis pe cont propriu proceduri de 
achiziție, ast fel că sunt în desfășurare 
licitații de circa 1 miliard de lei.  

Astfel, vor avea transport de călă -
tori cu autobuze electrice Constanța 
(41 de vehicule), Suceava (5 autobuze 
de capacitate mică, licitație câștigată 
de Anadolu Automobil Rom), Brașov 
(32), Timișoara (44), Alba Iulia (13), 

Za lău (20), Buzău (9), Ploiești (9), 
Lugoj (9), Slobozia (7), Brăila (11), 
Focșani (20), Baia Mare (9) și, evident, 
Ca pitala, cu o comandă generoasă, de 
130 de autobuze hibrid și 100 elect -
ric e, cu o rețea de stații de încărcare 
lentă și rapidă. 

Cluj-Napoca are deja 
în circulație 
vehiculele  
Cluj-Napoca este primul oraș care 

a introdus autobuzele electrice. Con -
trac tul a fost semnat de Primărie în 
august 2017, cu Solaris Bus & Coach, 
pen tru 41 de astfel de vehicule. Pri -
me le au fost livrate în iunie 2018, iar 
ul ti mele, în iulie anul acesta.  

Modelul cumpărat este Solaris 
Urbino 12, la preț de circa 2,4 milioane 
de lei, cu TVA, având o perioadă de 
garanție de 5 ani sau 500.000 km.  

La capitolul dotări, enumerăm: 
• capacitate totală de transport de 

78 de călători, din care 27 de locuri 
pe scaune și 51 de locuri în picioare 

• 3 uși duble (cu câte 2 foi fiecare) 
cu sistem anti-strivire a călătorilor 

• autonomie de 105 km pentru ba -
te rii noi, cu capacitate de 200 kWh tip 
Solaris High Energy (lithium-iron-
phosphate – LiFe PO4) 

• puterea motorului electric este 
de 160 kW (218 CP) 

• podea complet coborâtă 
• rampă pentru fotoliile rulante ale 

per soanelor cu dizabilități 
• sistem de frânare dotat cu ABS, 

EBS, ESR 
• sistem de încălzire în sezonul rece 

și de aer condiționat pentru se zo nul cald 
• ventilație naturală prin geamurile 

ba tante 
• sistem de iluminare interioară a 

sal onului cu lămpi de tip LED 
• afișaje de traseu exterioare cu 

LED-uri (față, lateral și spate) 
• un indicator vizual interior de stații 

cu LED-uri și monitor tip LCD pentru 
anunțuri publicitare 

• anunțarea vocală a stațiilor în 
salon, stație de amplificare, Radio-CD 
și microfon 

• internet gratuit Wi-Fi pentru că -
lă tori 

• sistem de supraveghere video în 
interior și exterior, sistem de numărare 

2020 va fi, în transportul public de călători din România, anul 
autobuzelor ecologice – electrice sau hibride. Ceea ce părea un vis 
pentru români a devenit deja realitate în Cluj-Napoca și este pe cale 
să se împlinească în toate orașele mari și chiar mai mici ale țării. 
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a călătorilor transportați, sistem de 
ticketing, computer de bord pentru 
ges tiune și management al traficului 
(CGMT), sistem informatic de gestiune 
și diagnosticare electronică prin rețea 
CAN (SIDGE), sistem de urmărire prin 
GPS a vehiculului, comunicare prin 
voce între șofer și dispeceratul central 
prin rețeaua GSM 

• informațiile din computerul de 
bord al autovehiculului se descarcă 
într-un server care gestionează baza 
de date și generează rapoarte spe ci -
fice (cu privire la numărul de km par -
curși, consumurile de energie, numă -
rul de pasageri transportați etc.) 

• pentru urcare sau coborâre, se 
des chid doar ușile pentru care călătorii 
apasă butonul de comandă din dreptul 
fiecărei uși din exterior sau din interior; 
per soanele care se deplasează în 
scaun cu rotile sau mămicile cu lan -
do uri pentru copii apasă un buton spe -
cial, iar șoferul coboară să manevreze 
rampa de acces și să asiste persoana 
să urce sau să coboare în siguranță. 

130 de autobuze 
Citaro Hybrid, 
la București 
Primăria Capitalei a semnat, în 

august anul acesta, contractul pentru 
achiziționarea, din fonduri europene, 
a 130 de autobuze Mercedes-Benz 
Citaro Hybrid, fabricate în Germania, 
în valoare totală de 195,3 milioane de 
lei, fără TVA. Primul autobuz va fi adus 
în luna mai 2020, pentru omo lo gare, 
iar livrarea celorlalte se va în tin de pe 
o perioadă de 8 luni, astfel: timp de 
6 luni, câte 20 de autobuze lunar, ul -
ti mele 9 unități urmând a fi re cep -
ționate în ianuarie 2021. Garanția de 
care dispun autobuzele Citaro Hybrid 
este de tip Full Warranty (8 ani sau 
480.000 de km). 

Autobuzele au o capacitate de 
până la 100 de pasageri (27 așezați 
și 65 în picioare) și următoarele di -

men siuni: lungime de 12 metri, lățime 
de 2,5, înălțime de 3,1, lățime uși de 
acces de 1,25 și o înălțime la urcare 
pentru toate ușile de 0,32 m. Auto bu -
ze le vor fi echipate cu sisteme ABS, 
ASR (sistem de protecție anti-pati na -
re) și ESP (program electronic de sta -
bi litate). 

Tehnologia hibridă ce echipează 
aceste autobuze face ca motorul elec -
tric, dispus între motorul termic și 
trans misia automată, să funcționeze 
atât ca agregat de antrenare a roților 
cât și ca generator de energie atunci 
când autobuzul frânează, energie care 
este la rândul ei este stocată spre a 
fi folosită la punerea în mișcare a au -
to vehiculului. Astfel, energia generată 
din frânare, pierdută în cazul autobu -
zelor convenționale, este folosită la 
pornirile de pe loc constante, generate 
atât de plecările din stațiile STB, cât 
și de traficul urban aglomerat. Această 
calitate duce la o reducere semni fi ca -
tivă a noxelor emise, cât și a consu -
mului de carburant. În scopul măririi 
aportului adus de tehnologia hibridă, 
au fost adăugate un sistem de virare 
tip „Intelligent Eco Steering”, care, 
spre deosebire de cel clasic, folosește 
energie doar în momentele în care 

conducătorul autobuzului schimbă 
poziția volanului, precum și o punte 
mo toare construită din materiale ușoa -
re, silențioasă, cu zgomot de rulare 
redus, ce folosește pentru lubrifiere 
un mix de ulei mineral și sintetic, pen -
tru o mentenanță cât mai redusă. 

11 Citaro Hybrid,  
la Sinaia 
Tot Citaro Hybrid a ales și Primăria 

Sinaia. Contractul pentru 11 astfel de 
autobuze (opt Citaro K, cu lungimea 
de 9-11 m, cu trei uși, și trei autobuze 
de 12-13 m, cu 2 uși) fiind semnat la 
sfârșitul lunii noiembrie, prin pro iec tul 
Eco-Bus, derulat cu fonduri euro pene. 
Valoarea investiției este de 16,11 mi -
li oane de lei. Finanțarea a fost apro -
ba tă în luna aprilie a acestui an, iar 
pro gramul va permite înlocuirea între -
gului parc de transport public local cu 
autobuze hibrid. 

Vehiculele sunt dotate cu cameră 
video, internet wireless, sistem GPS 
în computerul de bord, sistem e-ticket -
ing și rampă pentru persoanele cu diz -
a bilități. Totodată, în stațiile de autobuz 
vor fi montate 18 panouri cu mesaje 
pen tru informarea în timp real a călă -
to rilor asupra timpului de sosire a au -
tobuzelor. 

20 de autobuze hibrid 
și la Brașov 
Primăria Brașov a lansat, în afară 

de licitația pentru 32 de autobuze elec -
trice în valoare estimată de 75,6 mi -
li oane lei, fără TVA, procedurile pentru 
achiziționarea a 20 de autobuze hibrid-
electrice, cu lungime 18 metri. Valoa -
rea estimată a contractului este de 
cir ca 50 milioane de lei, fără TVA. Ba -
nii provin 85% din fonduri europene 
neram bursabile, prin intermediul Ad -
mi nis trației Fondului de Mediu. 

 
Magda SEVERIN 

magda.severin@ziuacargo.ro
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MERCEDES-BENZ 

TN/T1, viața înaintea 
erei Sprinter

A nul 1977 a fost cel în care a 
fost introdusă pe piață inova -
ția Mercedes-Benz denumită 

TN/T1 sau Transporterul din Bremen, 
dat fiind faptul că acolo se afla fabrica 
unde au fost construite versiuni ale 
vehiculului. Asta până în 1983-1984, 
atunci când fabrica a fost mutată, 
bucată cu bucată, la Düsseldorf.  

Origini 
Primele modele TN/T1 au fost dis -

po nibile sub formă de microbuz sau 
echi pate cu benă sau pat de marfă 
plat. O versiune de cabină dublă a 
fost oferită pentru ultimele două con -
fi gurații enumerate. Au fost trei va rian -
te de ampatamente din care clienții 

puteau alege, iar masa tehnică maxim 
admisă ce putea fi transportată varia 
între 2,55 și 4,6 tone. Motoarele pe 
ben zină sau diesel construite de 
Mercedes-Benz au fost disponibile ca 
soluții de echipare a șasiului proas păt 
conceput, acestea transmițând pu -
terea punții spate. Cele mai populare 
versiuni cu tracțiune integrală ale 
Mercedes-Benz TN/T1 au fost făcute 
de carosierul Iglhaut, prin adaptarea 
unor elemente prezente pe modelul 
G-Wagen (G-Klasse) pe șasiul lui 

Deși gama Sprinter pare a fi cu noi „de când lumea”, producătorul 
german nu neglijase segmentul vehiculelor comerciale nici 
înainte. 
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TN/T1. Autou ti litara TN/T1 rezultată a 
fost, de ase menea, utilizată ca vehicul 
de bază în cazul conversiilor pentru 
camperi, mașina fiind mult mai mare 
decât Volkswagen Transporter, celălalt 
im por tant jucător de pe piață. Cei mai 
apro piați concurenți europeni au fost 
Volkswagen LT și Ford Transit.  

Particularități 
tehnice 
Denumirile interne ale șasiului 

(Baumuster, „BM”) sunt: 601 (MTMA 
2,55-2,8 t), 602 (MTMA 3,2-3,5 t) și 
611 (MTMA 4,6 t). Seria de vehicule 
comerciale TN/T1 includea modelele 
207 D, 208, 307 D și 308. Producția 
a debutat în aprilie 1977, iar gama 
inițială era alcătuită din două tipuri de 
motoare și patru clase de greutate, 
după cum urmează: 

● 207 D, 208 – MTMA 2.550 sau 
2.800 kg  

● 307 D, 308 – MTMA 3.200 sau 
3.500 kg 

● 207 D, 307 D – motor diesel cu 
patru cilindri, de tip OM 616, de 2.404 
cmc și 65 CP, aproape același motor ca 
acela care echipa modelele Mercedes-
Benz 240D (W123) și 240GD (460) 

● 208, 308 – motor pe patru cilindri 
pe benzină, de tip M 115, de 2.307 
cmc și 85 CP M 115, aproape același 
motor ca pe Mercedes-Benz 230 – 
edi ția de export, cu compresie scăzută. 

În ceea ce privește preferințele pu -
bli cului, aproape 90% au optat pentru 
motorul diesel și puțin mai mult de 
10% pentru motorul pe benzină. În 
timp ce motorul pe benzină a fost 
utilizat în principal pentru ambulanțe, 
autocamioane, autoutilitare speciale 
pentru zonele reci, cumpărătorii co -
mer ciali au preferat motorul diesel, 
pentru consumul redus de combustibil 
și fiabilitatea mai bună.  

În Marea Britanie, inițial au fost ofe -
rite doar motoare diesel, dar întru cât pia -
ța britanică optase în proporție de 80% 
pentru benzină, la momentul res pectiv, 
vânzările au fost mai mici decât pre -
viziunile. Pentru 1982, au fost adău ga -
te modele pe benzină, iar vânzările au 
cres cut imediat cu 80 la sută. Deja pu -
terile oferite de propul soa rele cu 4 cilindri 
erau foarte bune, astfel că 307D a fost 
unul dintre cele mai rapide van-uri diesel 
din categoria de 3,5 tone din Euro pa de 
la sfârșitul anilor '70. Echipa rea de nivel 
scăzut a însemnat că auto u ti li ta rele erau 
ca pa bile să tragă mai mult și să utilizeze 
mai bine puterea dis po nibilă. Aceste ele -
mente au rezultat și într-o eco no mie de 
combustibil sur prin ză tor de bună, ținând 
seama de dimen siunile mari și de 
greutatea vehiculului. 

Din septembrie 1981, s-au adă u gat 
407 D, 409 D și 410 cu o masă teh nică 
maxim admisă de 4.600 kg. 409 D avea 
un motor diesel mai mare și mai puternic, 
cu cinci cilindri, 2.998 cmc și 88 CP. 

Acesta a fost motorul OM 617, care a 
fost folosit și pe auto tu rismul Mercedes-
Benz 300D și 300GD G-Klasse. Alte îm -
bunătățiri au mai fost aduse de-a lungul 
perioadei de producție, dar au fost mi -
nore. Mo to rul OM616 a fost printre ele -
mentele ce au suferit schimbări, a vând 
chiulasa modificată și mai puțin ale zaj, 
ceea ce i-a scăzut capacitatea de la 
2.404 la 2.399 cmc, dar l-a făcut să 
producă ceva mai multă putere (72 CP) 
și a fost cuplat cu o cutie de viteze cu 5 
trepte, în loc de clasicele versiuni cu 4.  

În toamna anului 1988, au fost ofe -
rite două noi motoare diesel – OM 
601/23 și OM 602/29 – care au primit 
premiul „Diesel 1989”. 

Căderea cortinei 
După 18 ani de producție, 970.000 

unități Bremer Transporter au fost fa bri -
cate. În 1995, după 18 ani de pro du cție, 
seria TN/T1 a fost întreruptă, fiind în lo -
cuită de „Sprinter” T1N. În Filipine, mo -
delul a mai fost continuat o perioadă, dar 
nu sub numele de Mercedes-Benz 
TN/T1, ci Togo Atlas, fiind asamblat de 
producătorul local, Morales Motors. Togo 
Atlas oferea, de asemenea, versiunile 
microbuz sau șasiu-cabină pentru „titi-
care” și camioane utilitare. 

 
Alexandru STOIAN 

alexandru.stoian@ziuacargo.ro 

sursa: wikipedia.com, en.wheelsage.org
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Spune-ți părerea! 
Despre eliminarea 
supraaccizei la carburanți
Considerați că eliminarea supraaccizei aplicate în cazul carburanților, 
de la 1 ianuarie, va influența pozitiv piața autohtonă de transport?

Puteți răspunde  
la întrebarea lunii,  

vizitând www.ziuacargo.ro.

1. Da. Reducerea prețului la pompă va genera o diminuare a costurilor și, 
implicit, reorientarea cărăușilor în direcția majorării cantității de carburant 
alimentate din România. 

2. Prea puțin, pentru că transportatorii și-au creat sisteme, în urma 
negocierilor purtate cu furnizorii de carburant. 

3. Nu. Furnizorii de carburant nu vor reduce prețul la pompă, chiar dacă 
scad taxele.

S e impune o majorare a veniturilor șo ferilor pe cartea de 
muncă, dar apli cată uniform întregii ramuri a trans por -

turilor, conform celor mai mulți res pon denți la întrebarea lunii 
noiembrie: „Con siderați că o majorare a nivelului sa lariului 
trecut în cartea de pentru șo ferii profesioniști ar putea duce 
la fide li zarea acestora în companiile de profil ro mânești?”. 
Un procent de 68% este de părere că este un pas prioritar 
care trebuie făcut, iar ceea ce se întâmplă acum în sectorul 

construcțiilor certifică acest lucru. Un număr mai mic, repre -
zen tând 11%, aprobă soluția, dar consi de ră că impactul nu 
va fi unul semnifi ca tiv, în condițiile în care conducătorii auto 
sunt interesați, în special, de ve ni turile care le rămân în mână. 
21% dintre cei care au răspuns la întrebarea lunii noiembrie 
nu consideră oportună o astfel de măsură, pentru că o creștere 
a salariului pe cartea de muncă nu ar duce decât la pierderea 
competitivității companiilor românești pe piața europeană.

Despre venituri pe cartea de muncă
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