




A ți văzut filmul? Dacă tot pe tre -
ceți mai mult timp acasă, vi-l 
recomand cu căldură. Astăzi, 

nu mai este timp pentru filme atât de 
bine lucrate, iar acest western cla sic 
scoate în evidență reacțiile oa me nilor 
în situații de presiune maximă. Iar 
titlul... cele trei personaje principale nu 
excelează nici prin frumusețe fizică 
(a nu se înțelege că aduc vreo critică 
la acest capitol lui Clint Eastwood), 
nici prin valori morale deosebite, ci 
doar prin capacitatea de a face față 
gre u tăților vremii – toți sunt pistolari 
redu tabili și toți sunt în căutare de bani 
fă cuți cât mai ușor. Iar atunci când a -
pa re oportunitatea găsirii unei comori... 

 
Astăzi, a devenit o certitudine fap -

tul că epidemia de coronavirus va pro -
duce efecte majore în economie. Ast -
fel, fiecare firmă, fiecare patron și 
fiecare manager este pus în fața 
deciziilor dificile. 

 
Așa că... să ne apucăm de treabă. 

Primul pas este concedierea an ga -
jaților – cât mai mulți, dacă nu sunt 
strict necesari. Concomitent, trebuie 
reduse salariile celor rămași și încăr -
ca rea lor cu responsabilitățile conce -
dia ților, că, oricum, nu pot găsi acum 
de lucru în altă parte. Urmează fur ni -
zorii – renegocieri la sânge și întâr -
zierea plăților facturilor (până la un 
termen nespecificat, dacă este po -
sibil). Iar clienții... să ne plângem în 
fața lor cât putem mai zgomotos, că 
doar nu vrem să aplice măsuri similare 
cu cele pe care le-am luat noi.  

 
Pentru cei care au luat deja aceste 

măsuri... 
 
Pentru toți ceilalți... acum începe 

o perioadă de muncă intensă, cu 
decizii luate rapid, în funcție de schim -
bă rile care au loc, de la zi la zi. Și da! 
Ar fi fantastic, dacă nu ar pierde din 
vedere latura socială, faptul că fiecare 
de cizie pe care o luăm îi influențează 
pe ceilalți. Sunt două direcții principale 
care ne pot ajuta să scurtăm perioada 
de criză: menținerea intactă a puterii 
de cumpărare a populației (în primul 
rând, ne putem concentra pe propriii 
an ga jați) și contribuirea la repornirea 
motoarelor marilor companii (clienții 
noștri, sau clienții clienților noștri), ime -
diat ce criza medicală va permite acest 

lucru – aici statul român și UE vor 
avea rolul principal. Ideea de a primi 
ajutoare de la stat, în mod direct, nu 
pare una prea atractivă, în condițiile 
în care un asemenea suport nu poate 
dura foarte mult și impune condiții care 
riscă să limiteze decizii viitoare. 

 
Cei trei eroi ai celebrului film 

western „Bunul, răul și urâtul” și-au 
ur mărit scopul (comoara) cu aceeași 
tenacitate și pricepere, într-un amal -
gam de momente în care au colaborat 
și altele de confruntare letală. Dife -
ren ța, fină, de altfel, apare în modul 
în care permit principiilor să se împle -
teas că în strategiile utilizate – „bunul” 
a demonstrat că se poate gândi și la 
alții, „răul”, de asemenea, cu principii 
și strategii bine formulate, dar gata să 
facă rău oricui, pentru cel mai mic 
avantaj, iar „urâtul”... adaptabilul per -
fect, fără principii și căutând doar pro -
fi tul, cu riscuri și eforturi minime. 

 
Am văzut mulți „buni” în această 

perioadă, gata să își sacrifice timpul 
și, chiar, resursele materiale pentru a 
ajuta, pentru a menține lucrurile în 
miș care. Și, în mod aproape mira cu -
los, în unele momente, camioanele 
s-au mișcat, dialogul transparent și 
ex periențele puse la comun asigurând 
o doză de control, atunci când haosul 
părea să cuprindă întregul continent. 

 
„Răii” nu mă îngrijorează în mod 

deosebit. Cei care trăiesc din „țepe” 
date altora nu sunt nici foarte mulți și 
nici nu au viață lungă. O recomandare 
bună este aceea de a fi extra prudenți 
cu relațiile noi, mai ales în această 
perioadă. 

 
Cel mai nociv lucru, pentru fiecare 

dintre noi și pentru economie, în 
general, ar fi să ne confruntăm cu un 
număr mare de „urâți” – manageri de 
criză „desăvârșiți”. Ei sunt cei care pot 
transforma „coma indusă” (cu spe ran -
ța unei reveniri rapide), într-o veritabilă 
„moarte clinică”, având șanse de revi -
ta li zare incerte. 

 
Ca și în film, nici în viața reală nu 

exis tă delimitări precise între cele trei 
categorii și fiecare patron și manager 
trebuie să urmărească cu atenție 
țintele – costuri, venituri, cash-flow, 
profit, echipă, utilaje... 

Miza ar fi o corectă clasificare a 
im por tanței acestor „ținte” și răs pun -
suri echilibrate la ceea ce se întâmplă, 
în funcție de informații certe și indica -
torii care definesc performanțele activi -
tății și nu sub stresul fără precedent 
al pandemiei. 

 
Toți ne temem și asta declanșează 

o activare puternică a instinctului de 
conservare și, implicit, egoismul riscă 
să atingă cote antisociale. Dar apoi 
intervine rațiunea... Și această criză 
va trece și ar trebui să putem lucra îm -
preună, în continuare. Acum este 
șansa fiecăruia dintre noi pentru a 
întări relațiile pe care le considerăm 
im portante, în special cu angajații și 
fur nizorii. Ați fi gata să sacrificați ceva 
pentru un asemenea deziderat? Mă -
car propria teamă? 

 
Radu BORCESCU 

radu.borcescu@ziuacargo.ro 
 

Împreună mișcăm lucrurile!
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Bunul, răul  
și urâtul
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CUGETARE 
„Spaima la nenorocire 
aduce altă nenorocire.” 

Proverb arab

CERTIFICATELE ITP 
NU SE PRELUNGESC 
AUTOMAT 

 

Valabilitatea certificatelor de 
inspecție periodică (ITP) nu se 
prelungesc automat, în perioada 
stării de urgență, deoarece agenții 
economici care le emit nu sunt 
autorități publice. RAR precizează 
că va asigura, în reprezentanțele 
sale, personalul necesar, astfel încât 
să fie efectuate toate activitățile 
solicitate pentru clienții care dețin o 
programare valabilă. De asemenea, 
vor fi efectuate activitățile solicitate 
în regim de urgență, precum cele 
pentru vehiculele care aparțin 
autorităților statului sau 
transportatorilor.  

ROVINIETA NU SE 
PRELUNGEȘTE AUTOMAT 

 

Valabilitatea rovinietelor care expiră 
în perioada stării de urgență nu se 
prelungește automat, deoarece nu 
se încadrează în categoria 

„documentelor eliberate de 
autoritățile publice”, precizează 
CNAIR. 

„DOVEZILE” SE 
PRELUNGESC DIN 
OFICIU 

 

Procurorii vor prelungi, din oficiu, 
dovezile înlocuitoare cu drept de 
circulație ale permisului de 
conducere pentru cei cu dosar 
penal, fără a mai fi nevoie ca aceștia 
să depună cereri de prelungire. 
„La nivelul parchetelor, în cauzele 
în care, anterior instituirii stării de 
urgență, prin ordonanță a 
procurorului a fost disjunsă 
prelungirea dovezilor înlocuitoare cu 
drept de circulație ale permisului de 
conducere, emise în temeiul art. 111 
din OUG 195/2002, pentru limitarea 
infectării cu coronavirus, nu este 
necesar ca persoanele interesate să 
depună cereri de prelungire. Din 
oficiu, procurorii vor emite ordonanțe 
de prelungire a acelor dovezi, pentru 
care anterior a fost dispusă o 
ordonanță”, informează Ministerul 
Public. Ordonanțele de prelungire 
vor fi transmise pentru operare la 
unitățile de poliție competente, fără 
a mai fi necesară consemnarea pe 
dovadă a prelungirii în această 
situație excepțională. 

LICENȚELE ȘI 
AUTORIZAȚIILE ARR, 
PRELUNGITE 

 

Toate documentele eliberate de 
ARR, care expiră în perioada stării 
de urgență, își mențin valabilitatea. 
Este vorba despre următoarele 
documente: licențele comunitare și 
copiile conforme acestora; 
certificatele de transport în cont 
propriu și copiile conforme ale 
acestora; autorizațiile; certificatele 
profesionale; atestatele 
profesionale. ARR le-a transmis o 
adresă cu această informare tuturor 
operatorilor de transport rutier, 
deținătorilor de licență de 
autogară/intermediere, școlilor de 
conducători auto și personalului din 
domeniul transportului rutier/în 
regim de taxi/în regim de închiriere. 

ADR – CERTIFICATELE 
DE PREGĂTIRE 
PROFESIONALĂ, 
PRELUNGITE 

 

Toate certificatele de pregătire 
profesională ale conducătorilor auto, 
dar și ale consilierilor de siguranță 
pentru transportul de mărfuri 
periculoase, a căror valabilitate 
expiră între 1 martie și 1 noiembrie 
2020, rămân valabile până la 
30 noiembrie 2020. Acestea se 
reînnoiesc pentru 5 ani, dacă șoferul 
face dovada participării la cursul de 
pregătire și a promovat examenul, 
înainte de 1 decembrie 2020. IFPTR 
recomandă șoferilor cărora le expiră 
atestatul ADR înainte de data de 
1 noiembrie 2020 să listeze 
documentele prezentate și la adresa 
https://www.ziuacargo.ro/stiri/adr-
certificatele-de-pregatire-profesional
a-au-valabilitatea-prelungita-
168427.html/, pentru a le avea la 
bordul vehiculului (cu caracter 
permanent), pentru a fi prezentate 
în caz de control.

PERMISELE AUTO CARE EXPIRĂ,  
PRELUNGITE AUTOMAT

Permisele de conducere, 
autorizațiile de circulație 
provizorie, precum și 
dovezile înlocuitoare ale 
certificatelor de înmatriculare 
și permiselor auto care vor 
expira în perioada stării de 
urgență vor fi considerate 
valabile pe întreg teritoriul 
României, până la încetarea 
stării de urgență. Cererile de 
preschimbare pot fi depuse 
în termen de 90 de zile de la 
data încetării stării de 
urgență. Aceleași 
reglementări li se aplică 
documentelor necesare 

operațiunilor de 
înmatriculare/examinare/ 
preschimbare permis de 
conducere (de exemplu, 
certificat de autenticitate, 
documentul emis de unitatea 
medicală autorizată – fișa 
medicală, dosar de 
școlarizare etc.).
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UNII PRODUCĂTORI 
AUTO VOR FABRICA 
VENTILATOARE 
RESPIRATORII 

 

O parte dintre producătorii 
americani, dar nu numai, din 
domeniul auto sau aeronautic, 
se angajează să se implice în 
producția de aparatură medicală de 
ventilație destinată spitalelor, pentru 
pacienții COVID-19 aflați în stare 
gravă. Printre aceștia se numără 
Ford, General Motors, Toyota și 
Tesla, în SUA, care colaborează cu 
producători de ventilatoare, pentru 
elaborarea unui plan de 
transformare a producției, ceea ce 
nu este un lucru simplu. Este nevoie 
de aparatură specială, de 
dezvoltarea unor software-uri 
specifice și de materiale speciale, 
la rândul lor. În Europa, în Marea 
Britanie, mai mulți producători au 
primit scheme și proiecte de 
ventilatoare respiratorii, printre care 
și Rolls-Royce, Airbus și Jaguar 
Land Rover. De asemenea, Daimler 
Germania studiază modul în care ar 
putea sprijini sectorul medical, de 
exemplu prin a furniza imprimante 
3D sau experiență în producție. 
Hyundai Germania a declarat că se 

gândește să își pună la dispoziție 
fabricile, iar BMW spune că, dacă 
va primi solicitări, ar putea fi de 
conceput să producă piese și 
componente pentru astfel de 
dispozitive, tot prin intermediul 
tehnologiei de imprimare 3D. Printre 
alți producători sau reprezentanțe 
europene care sunt gata să sprijine 
inițiativele medicale în care ar fi 
implicată ingineria tehnologică sau 
producția industrială se numără 
Toyota Europe, Nissan Franța, 
Ferrari, Fiat Chrysler etc.  

PESTE 1 MILION DE 
JOBURI DIN INDUSTRIA 
AUTO, AFECTATE 

 

Conform datelor recoltate de către 
Asociația Europeană a 
Producătorilor de Automobile 
(ACEA), locurile de muncă a cel 
puțin 1,1 milioane de europeni au 
fost afectate de închiderile 
temporare de fabrici, ca rezultat al 
crizei COVID-19. Această cifră se 
referă doar la cei angajați direct de 
către producătorii de automobile, 
camioane, vanuri și autobuze. 
Impactul asupra întregului supply 
chain din domeniul automotive este 
încă și mai dramatic. Pierderile din 

producția auto din cauza închiderilor 
de fabrici se cifrau, la sfârșitul lunii 
martie, la cel puțin 1,2 milioane de 
vehicule cu motor, iar durata medie 
de închidere, la momentul respectiv, 
era de 16 zile lucrătoare. Iar aceste 
pierderi vor continua, pe măsură ce 
această perioadă se va extinde și 
alte fabrici se vor închide. ACEA a 
publicat aceste informații cu ajutorul 
a două hărți interactive, care arată 
impactul asupra industriei auto 
pentru fiecare dintre cele 27 de state 
membre UE, plus Marea Britanie, 
atât ca număr de angajați afectați, 
cât și ca pierderi în producție. 
În total, există aproximativ 
2,6 milioane de joburi directe în 
industria auto din UE, cu 229 de 
fabrici de asamblare și producție. 
Sectorul extins auto oferă locuri de 
muncă directe și indirecte pentru 
13,8 milioane de persoane, în 
Uniune. ACEA declară ca primă 
prioritate a industriei protecția 
sănătății și a locurilor de muncă ale 
acestor 14 milioane de angajați din 
sector. Printre producătorii care 
și-au suspendat producția din 
fabricile din toată Europa sau doar 
din anumite țări în această perioadă 
se numără: Volkswagen, Audi, 
SEAT, Ducati, Porsche, 
Lamborghini, Renault, Grupul PSA, 
Fiat, Daimler, Renault Trucks, Ford, 
BMW, MAN, DAF, Scania și Volvo. 
Desigur, printre fabricile închise 
temporar pe perioada COVID-19 se 
numără și cele de la Mioveni (Dacia) 
și Craiova (Ford). 

REȚEAUA DE SERVICE 
SCHMITZ RĂMÂNE PE 
BARICADE 

În ciuda restricțiilor cauzate de criza 
COVID-19, cele 1.700 de Parteneri 
de Service ai Schmitz Cargobull 
sunt la datorie. În conformitate cu 
reglementările naționale ale fiecărei 
țări, service-urile partenere și clienții 
sunt aprovizionați constant cu piese 
de schimb. Aprovizionarea cu piese 
de schimb prin intermediul rețelelor 
logistice s-a desfășurat, până în 
prezent, fără restricții semnificative. 
Schmitz Cargobull anunță că 
livrarea din partea furnizorilor săi 
este stabilă, cu foarte mici excepții, 
iar situația este monitorizată în 
permanență. Partenerii de service ai 
producătorului sunt gata să ofere 
asistență în fiecare țară, deși unii 
dintre ei și-au redus programul de 
lucru. Serviciul de asistență 24h 
Schmitz Cargobull Euroservice 
continuă să ofere asistență pe 
traseu ca de obicei.

FORD TRUCKS ESTE ALĂTURI DE 
CRUCEA ROȘIE ROMÂNIA

Ford Trucks sprijină acțiunile 
derulate de Crucea Roșie 
România, punând la dispoziție 
noul Ford Max pentru a 
transporta donațiile către 
principalele spitale și centre 
ce au mare nevoie de ele în 
perioada situației de urgență, 
decretată din cauza pandemiei 
de coronavirus. 
Iată precizările transmise 
redacției:„În contextul în care 
traversăm o perioadă cu mari 
provocări pentru siguranța 
noastră și a celor din jur, Cefin 
Trucks se implică în societate, 
alăturându-se acțiunilor 
Societății Naționale Crucea 
Roșie România. Noul Ford 
F-MAX va fi astfel 
transportator al donațiilor 

primite de Crucea Roșie și 
distribuite către principalele 
spitale și centre ce au mare 
nevoie de ele. 
Credem cu putere în rolul 
social al companiilor și în 
măsura în care putem, ne vom 
implica în continuare în astfel 
de proiecte. 
Împreună mergem mai 
departe, oricât de grele ar fi 
drumurile!”.
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A ceste acțiuni, menite să sal ve -
ze vieți, pot, însă, încetini sau 
chiar închide afaceri. O re a -

litate dură pe care orice antre pre nor, 
inclusiv cei din sectorul trans por turilor 
rutiere, trebuie să o înfrunte. 

Restricționarea circulației publice 
a avut impact direct asupra activității 
de transport de persoane. În egală 
măsură, limitarea activității a nu me -
roa se unități de producție a afectat și 
serviciile suport. Pe de altă parte, nici 
transportul de marfă nu a dobândit 
imunitate la consecințele pandemiei. 
Au fost dispuse măsuri pentru fluidi -
za rea transportului, pentru asigurarea 
liberei circulații, în vederea menținerii 
lanțului de aprovizionare, însă s-au 
emis și dispoziții care pot provoca blo -
caje la nivel organizațional, un exem -
plu, în acest sens, fiind carantina 
pentru șoferii întorși din străinătate. 
Mai mult, asigurarea capitalului de 
lucru poate deveni dificilă chiar și pen -
tru operatorii de transport care își 
continuă activitatea.  

 
Greutățile cu care se 
confruntă partenerii 
contractuali, precum și lipsa 
pârghiilor pentru 
constrângerea la plată a 
datornicilor, în contextul unui 
sistem judiciar total paralizat, 
nu rămân fără impact asupra 
fluxului de numerar.  
 
Atunci când imprevizibilitatea re -

pre zintă cuvântul de ordine, chiar și 
or ganizarea activității curente se trans -
formă într-o sarcină complicată. 
E, însă, și mai dificil să ne gândim la 
pla nuri de viitor, cât timp nu știm exact 
cu ce ne confruntăm – în plan eco no -
mic – dar, mai ales, cât va dura bătălia. 
În momentele în care previzibilă apare 
numai diminuarea cifrei de afaceri, 
este important să știm ce sprijin ne 
oferă statul și ce am putea să-i (mai) 
cerem.  

Măsuri pentru 
salvarea lichidităților 
Cum era de așteptat, inclusiv 

cadrul legal privind măsurile de sprijin 
ale statului se adaptează, din mers, 
la noua realitate, unele din remediile 
adop tate având, deocamdată, aplica -
bi li tate limitată în practică.   

Printre facilitățile fiscale aprobate 
(prin OUG 29/2020 și OUG 33/2020), 
amânarea plății obligațiilor fiscale sca -
dente după 21 martie 2020 reprezintă 
o opțiune reglementată de legiuitor in -
di rect, prin scutirea de la plata dobân -
zilor și penalităților, pe perioada stării 
de urgență și încă 30 de zile de la în -
cetarea acesteia. Măsura este bene -
fică operatorilor care se confruntă, de -
ja, cu scăderea lichidităților. În schimb, 
pen tru contribuabilii care și-au menți -
nut capacitatea financiară de plată, 
se acordă reduceri din impozitul pe 
profit/venit datorat pe trimestrul I, dacă 
plata intervine până la scadență, res -
pec tiv, până la 25 aprilie 2020. Redu -
ce rea se calculează de contribuabil, 
în proporție de 5% sau 10%, în funcție 
de dimensiunea întreprinderii, și se 

scade din impozitul datorat, înainte 
de plată. De asemenea, se menține 
drep tul la bonificație pentru plata anti -
ci pată a impozitelor locale, inclusiv a 
celor datorate pentru vehicule, dacă 
acestea se achită până la 30 iunie 
2020, cel târziu. Suspendarea de către 
organul fiscal a executărilor silite prin 
poprire, precum și prorogarea unor 
ter mene pentru restructurarea dato ri -
ilor fiscale mai vechi sunt alte măsuri 
cu caracter fiscal care ajută la direcțio -
na rea lichidităților către scopuri co -
mer ciale și susținerea capitalului de 
lucru. 

Credit  
și leasing 
Ridicarea presiunii datoriilor fiscale 

a fost urmată și de alte măsuri menite 
să sisteze indisponibilizarea soldului 
din conturile bancare, în cazul socie -
tă ților în dificultate (OUG 37/2020). În 
acest sens, cu o ușoară întârziere, a 
fost aprobată opțiunea suspendării, la 
cerere, a plății ratelor de credit pe o 
perioadă de cel mult 9 luni. Poate și 
mai importantă pentru sectorul trans -
por turilor este, însă, opțiunea amânării 
ratelor de leasing datorate până la 
finele anului, cu atât mai mult cu cât 
deschiderea societăților de leasing la 
negocieri nu s-a manifestat cu aceeași 
promptitudine ca în cazul băncilor, 
înainte de instituirea acestei măsuri. 
Dobânda datorată pe perioada sus -
pendării se capitalizează, prin ci pa lul 
de plată fiind, astfel, majorat. Este 
bine de știut și că restanțele în regis -
trate la data de 16 martie 2020 nu 
intră sub incidența acestei facilități și 
vor trebui achitate.  

Pentru accesarea măsurilor de 
suspendare la plată a ratelor de credit 
și leasing, dovada afectării negative a 
lichidităților se face prin certificatul 
pentru situații de urgență (CSU) emis 
de Ministerul Economiei (OUG 30 și 
33/2020 și Ordinul MMEMA 791/2020).  

Intervenția statului 
pentru menținerea 
sănătății companiilor, 
în vremea pandemiei
Măsuri severe de izolare socială au fost dispuse de autorități, 
întrucât pandemia COVID-19 reprezintă o amenințare serioasă 
pentru sănătatea publică.

Ariana 
Pantea
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Diminuarea 
încasărilor cu 25%, 
pentru CSU 
Pentru obținerea CSU, în situația 

în care activitatea nu este închisă prin 
dispoziția autorității, întreprinderile mici 
și mijlocii (IMM) vor declara pe propria 
răspundere diminuarea încasărilor pe 
luna martie, cu cel puțin 25% față de 
media primelor două luni ale anului. 
Acest certificat mai poate fi utilizat 
pentru scutirea de penalități în exe cu -
tarea contractelor cu autoritățile pu -
blice, dar și pentru invocarea cazului 
de forță majoră, în contractele cu par -
te nerii privați (OUG 29/2020). Cu pri -
vire la acest din urmă remediu, e bine 
de știut că un CSU nu oferă în săși 
scutirea de răspundere contrac tuală, 
neavând forța unui aviz de forță ma -
joră eliberat, în schimbul unui tarif de 
500 de euro, de Camera de Comerț 
și Industrie (CCIR). Cât timp obținerea 
unui aviz CCIR pentru fiecare contract 
activ poate deveni extrem de anevo -
ioa să și oneroasă, posesorii CSU au 
opțiunea de a utiliza acest certificat 
pen tru angajarea, cu bună-credință, 
în negocieri cu partenerii lor, pentru 
iden tificarea unor soluții comune de 
d e pășire a crizei și menținerea echili -
bru lui contractual.  

Subvenție pentru 
șomajul tehnic 
CSU nu mai este, în schimb, nece -

sar la accesarea subvenției pentru șo -
majul tehnic, în valoare de 75% din 
salariul de bază al personalului a cărui 

activitate a fost întreruptă (OUG 
32/2020). Angajatorul este scutit și de 
con tribuția asiguratorie pentru muncă 
de 2,5% din șomajul tehnic și, de ase -
menea, numai dacă fondul de salarii 
îi permite, poate suplimenta indemni -
za ția acordată de stat, în condițiile în 
care 75% din salariul de bază ar 
depăși valoarea maximă acordată de 
stat, de 4.072 de lei. Pentru salariații 
activi, este bine să reamintim anga -
ja torilor că legea impune prioritate la 
plata salariilor, acestea urmând a fi 
achitate înaintea oricăror altor obligații 
bănești (Codul muncii).  

 
Pentru a răspunde nevoilor 
curente de capital de lucru, 
statul a aprobat măsuri de 
facilitare a accesului la noi 
linii de finanțare pentru 
IMM-uri, garantate de stat în 
procent de până la 80% și cu 
dobânzi subvenționate pe cel 
puțin un an.  
 
Sunt acceptați la finanțare chiar și 

operatorii care înregistrează datorii 
către bugetul de stat, cu condiția plății 
creanțelor fiscale restante din creditul 
acordat (OUG 29/2020).  

În proporție egală, de 80% din fi -
nan țare, dar cu plafoane de creditare 
majorate până la 10 milioane lei (OUG 
29/2020), statul garantează și creditele 
pentru investiții, susținerea acestora 
fiind o măsură absolut necesară pen -
tru atenuarea crizei economice ce se 
preconizează. Chiar dacă cu greu ope -
ratorii economici se gândesc în aces -
te momente la investiții, rolul aces tora 

în relansarea economiei națio nale va 
fi unul crucial, pentru sus ți nerea lor 
urmând a fi alocate fonduri in clusiv de 
la bugetul Uniunii Europene.  

Cât timp, însă, se preconizează o 
paralizare completă a activităților care 
nu sunt absolut necesare și nu putem 
decât aproxima durata unei astfel de 
măsuri extreme, recomandabil este 
să deprioritizăm orice acțiuni care nu 
sunt legate de abordarea crizei 
COVID-19 și să încercăm să evităm 
se carea completă a lichidităților, pen -
tru a putea supraviețui. Nu trebuie să 
uităm că spațiul fiscal al statului pentru 
abordarea situației critice actuale 
rămâne unul limitat și, ca atare, limi -
ta tă va fi și intervenția statului în ate -
nuarea șocului major pe care această 
pandemie îl provoacă economiei na -
țio nale.  

 
Și veniturile statului scad în 
această perioadă, deficitul de 
cont curent se adâncește, 
astfel că sprijinul statului 
poate opera pe un interval 
limitat, anticipat de specialiști 
la maxim 4-5 luni.  
 
Speranța este că nu ne va trebui 

mai mult și că statul va interveni cu 
modificări la legea pensiilor (iar nu 
asupra impozitării companiilor), pentru 
că rapiditatea cu care ne refacem după 
criză depinde, în primul rând, de nivelul 
datoriei publice. Să auzim de bine! 

 
Ariana PANTEA 

senior associate Jinga&Asociații 

ariana.pantea@ja.ro
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ZIUA CARGO: Cum ați 
resimțit schimbările 
abrupte din ultima 
perioadă? 
Alin Crețu: Primul val a fost cel 

legat de șoferii care s-au speriat de 
si tuația din Italia și Spania și au venit 
aca să. Totuși, aceștia au reprezentat 
un procent foarte mic. Apoi, al doilea 
val a fost când șoferii au refuzat să 
mear gă în unele țări, declarate zone 
roșii. Iar al treilea val a fost atunci 
când am realizat că stau cu mașinile 
prin parcări degeaba și nu mai sunt 
fabrici pentru care să lucrăm. 

Un șoc puternic a fost resimțit de 
șoferi atunci când tot mai multe locuri 
s-au închis și nu au mai găsit maga -
zi ne, pentru a cumpăra alimente. Mai 
mult decât atât, nu au mai avut acces 
la toalete și dușuri. În aceste condiții, 
un nou val de șoferi și-a dorit să revină 
în țară. 

Iar apoi... Primele fabrici care au 
închis activitatea au fost cele din in -
dus tria auto. Astăzi, majoritatea sunt 
închise și afectează major firmele de 
transport. 

Și, având în vedere situația, este 
de așteptat ca redeschiderea acestor 
fabrici să se amâne. Incertitudinea 

este totală – nu am primit nicio infor -
ma ție de la clienți. Practic, singurele 
infor mații sunt cele prezentate în 
presă. 

În aceste condiții, la propria firmă, 
doar transporturile umanitare mai 
merg. În rest, am oprit activitatea de 
transport, pentru că fabricile auto s-au 
închis, în Europa, și am realizat că nu 
pot să acopăr costurile operaționale 
cu doi șoferi pe camion. 

Țineam camioanele câte o săptă -
mâ nă în parcare și au început să intre 
în panică și șoferii. 

Traversarea  
granițelor  
a reprezentat  
marea provocare? 
Măsurile luate la trecerea punc te -

lor de frontieră au fost, în general, 
comu nicate, însă aproape niciuna nu 
a fost respectată. Inițial, problemele au 
apărut la granițele dintre Italia și Slo -
ve nia și la toate granițele Ungariei.  

 
Transportatorii români au avut 
probleme la toate frontierele 
ungurești. Controale au fost 
peste tot, însă Ungaria a creat 
blocaje. 

Coloane foarte mari au fost la tre -
ce rea dinspre Austria în Ungaria (la un 
mo ment dat, coada a ajuns să se întin -
dă de la Nickelsdorf până la Viena) și 
la intrarea dinspre Slovacia spre 
Polonia. S-a stat și două zile. 

Acum, nu mai sunt blocaje atât de 
mari, dar și traficul s-a restrâns foarte 
mult. 

În Ungaria, nu s-a respectat nimic 
din ceea ce au anunțat ca trasee de 
tran zit și, în primul rând, autoritățile 
ma ghiare nu le-au respectat. Atunci 
când ai stabilit un traseu cu intrarea 
în țară la Nădlac, dar, în același timp, 
permiți intrarea camioanelor pe la 
Petea, este evident că încurajezi ne -
res pectarea traseelor. Și asta s-a în -
tâmplat. 

Transportul rutier de marfă a traversat, în ultimele săptămâni, 
o adevărată odisee, în care șoferi, dispeceri, manageri și patroni au 
înfruntat granițele blocate (din când în când), autoizolarea/carantina 
(deciziile arbitrare ale autorităților), ordonanțele neclare, fabricile 
închise și, nu în ultimul rând, propriile temeri. Iar, atunci când nimic 
nu părea să mai meargă normal... ceva a funcționat! Dialogul între 
jucătorii din piață, în încercarea lor de a găsi, împreună, soluții 
pentru a ține camioanele în mișcare. Am discutat despre istoria 
ultimelor săptămâni cu Alin Crețu, președinte ATM Bucovina, 
vicepreședinte FORT și proprietar al AC Mobile, una dintre firmele 
mari de transport din România.

30% din transportul de 
marfă mai funcționează

Alin Crețu,  
președinte ATMB: 

„Un șofer în izolare, altul în 
carantină... Nu există nicio noimă. 
Suntem într-un haos total. Te culci 
într-o seară mai devreme și, 
dimineață, te trezești cu două 
ordonanțe care îți îngrădesc 
libertatea.”
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Am colegi care veneau din Polonia 
spre Suceava și respectarea traseului 
indicat însemna un ocol de 300 km. Unii 
au trecut granița prin Petea, alții au fost 
blocați... Totodată, traseele de tranzit 
din România au fost prost gândite.  

Cum a decurs dialogul cu 
autoritățile și între 
transportatori? 
Dialogul cu Ministerul Transpor tu -

rilor, pe grupul unde sunt prezente 
aso ciațiile patronale, a fost extraor di -
nar. 

De multă vreme nu am mai văzut 
așa ceva. Reprezentanții MT au răs -
puns rapid solicitărilor noastre, uneori 
chiar și la ore târzii, în noapte. Am 
fost impresionat să văd această mobi -
li zare din partea autorităților. 

O comunicare foarte bună a fost 
menținută și între transportatori, pe 
diferite grupuri, iar asta a ajutat mult. 
Astăzi, transportatorii sunt îngrijorați 
de lipsa de predictibilitate. Se vorbește 
despre criză, despre șomaj tehnic, 
facilități fiscale... 

 
Estimez că 30% din flota 
românească de camioane mai 
este utilizată și, de la zi la zi, 
acest procent scade.  

Situația incertă privind 
măsurile de 
autoizolare/carantină 
pentru șoferi creează 
multe probleme? 
Suntem singura țară din Europa, 

care, prin ambiguitatea unei ordo nan -
țe, am creat dificultăți majore trans por -
tul de marfă. Practic, Ordonanța 4 a 
pus familiile șoferilor într-o situație in -
cer tă. În plus, sunt șoferi care au înce -
put să fie amenințați de primari, DSP, 
poliție, șeful de post că vor fi plasați 
în carantină, dacă ies din autoizolare. 

De exemplu, la propria firmă, în 
acest moment, avem nevoie de autou -
ti litare pentru transporturi umanitare 
(vehicule de 3,5 tone) și, din 20 de 
mașini, nu am niciuna disponibilă. Toa -
te sunt la șoferi care sunt în autoizo -
la re, cu toate că nu prezintă simptome. 

 
Avem cazuri în care șoferii 
fără simptome sunt trași pe 
dreapta și sunt plasați în 
carantină, împreună cu 
camionul.  
 
Nu sunt expert în probleme medi -

ca le, dar pare o mare aberație să pui 

în aceeași cameră doi șoferi de la firme 
diferite, în loc să îi lași să meargă acasă. 
Și asta pentru că așa a hotărât un 
angajat al DSP, chiar dacă șoferii sunt 
exceptați de la aceste măsuri și Ministe -
rul Transporturilor ne asigură de acest 
aspect. Inclusiv premierul a fă cut decla -
rații în acest sens, însă, în teritoriu, fie -
care aplică ordonanța în mod diferit. 

 
DSP aplică legea așa cum 
dorește. Sunt șoferi lăsați să 
meargă acasă și alții trimiși la 
carantină, fără nicio explicație. 
 
Discutăm de interpretări greșite 

ale ordonanțelor și totul pleacă de la 
intrarea în țară. DSP-urile din vestul 
țării, Arad, Bihor, Satu Mare, fac înre -
gis trările inițiale și acestea sunt 
transm ise către DSP-urile din județele 
de domiciliu ale șoferilor, care aplică 
măsurile așa cum le specifică cei de 
la intrarea în țară. Dacă, inițial, s-a bi -
fat căsuța cu carantina, cum ajunge 
acasă, șoferul este plasat în carantină. 

Cum vedeți în continuare 
evoluția situației? 
Trăim într-o mare impredictibilitate. 

La început, nu îmi făceam griji – este 
un virus care va trece. Însă, atunci când 
au început să se închidă fabri ci le, am 
con știentizat gravitatea situa ției. Acum, 
lucrurile se schimbă, de la o zi la alta. 
Mă îngrozește inclusiv fap tul că finanța -
torii îți propun să îți pre lun gești ratele. 

Totuși, este încurajator să vezi 
reac țiile de solidaritate ale oamenilor. 
De exemplu, cunosc șoferi care au 
spus că suntem împreună și la bine 
și la rău și, înțelegând situația pe care 
o traversăm, și-au arătat dispo ni bi li -
ta tea de a merge și pe bani mai puțini, 
pentru a ține lucrurile în mișcare. Și 
eu, la firmă, am avut asemenea șoferi. 
Sunt îngrijorați și nu știu ce se va în -
tâmpla. Le-am spus să stea calmi și, 
pentru moment, să meargă acasă, 
pen tru că transportul va reporni. 

 
Cei care au un bun dialog cu 
șoferii vor putea reporni mai 
repede activitatea, când 
situația se va debloca. 

Ce credeți că ar trebui să 
facă transportatorii? 
Să nu intre în panică și să se gân -

deas că la momentul în care va reînce -
pe treaba. Să înceapă să își facă stra -
tegii, pentru că piața nu va mai fi cum 
a fost până acum. Se va vorbi de 
perioada de dinainte de pandemie și 
de cea de după. Vom porni de la zero 
și piața nu își va reveni în aceeași for -
mă. Va fi o regândire a producției, a 
logisticii, a modelelor de business. Va 
exista frica de consum, frica de cola -
bo rare, frica de a pierde... Revenirea 
va dura foarte mult. 

 
Cei care, încă, mai lucrează, 
în aceste zile, să fie foarte 
atenți la clienți și la încasări, 
pentru că sunt, deja, 
probleme. 
 
Mulți clienți întârzie intenționat plă -

țile, chiar dacă au lichidități, pentru că 
vor să vadă ce se întâmplă. Discutăm 
de facturi din ianuarie și februarie. Evi -
dent, și clienții trec prin momente 
dificile. 

Șomajul tehnic  
reprezintă o opțiune 
corectă pentru 
transportatorii care reduc 
activitatea?  
La ce a apărut până acum în legis -

la ție, nu cred că transportatorii pot să 
riște cu șomajul tehnic. Mai degrabă, 
pot trimite angajații direct în șomaj 
normal. Mai ales că, la acest moment, 
nu știm când se va debloca situația. 
În această perioadă, cel mai sănătos 
este să te bazezi pe propriile forțe, pe 
capitalul acumulat.  

Am mulți șoferi la firmă și îmi fac 
griji pentru ei, în primul rând, însă nu 
putem plăti salarii, atâta vreme cât ac -
ti vitatea este blocată. 

O altă posibilă capcană pentru cei 
care încă țin camioanele pe șosea 
este legată de scăderea kilometrilor 
parcurși pe plin. Relaxarea preve de -
rilor Regulamentului 561 com pen sea -
ză, în mică măsură, pierderile venite 
din bulversarea lanțului logistic. Înainte 
de a opri activitatea de tot, kilometrii 
parcurși scăzuseră la 20% față de 
media obișnuită, de la 14.000 km, la 
sub 3.000. Iar situația se degradează, 
de la zi la zi. Acum câteva săptămâni, 
găseam importuri cu tarife foarte bune 
pe burse. Acum, nu mai este nimic. 

De asemenea, având în vedere 
scă de rea prețurilor la carburanți, exis -
tă solicitări ale unor clienți pentru scă -
de rea tarifelor. Se speculează mo -
men tul. 

 
Radu BORCESCU 

radu.borcescu@ziuacargo.ro

„Vest-europenii vor merge pe același drum, de a ne vâna șoferii, în ciuda 
faptului că est-europenii au contribuit, în această perioadă, la menținerea în 
funcțiune a lanțurilor de distribuție, demonstrând importanța pe care o au pe 
piața occidentală.”

În ciuda situației grele, mulți 
transportatori au decis să ajute. 
Membrii ATMB au donat sume 
importante de bani, pentru a ajuta 
cea mai afectată regiune din țară, 
ținta principală fiind spitalul din 
Suceava.
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A cesta este mesajul Uniunii Na -
ționale a Transportatorilor Ru -
tieri din România (UNTRR): 

„Alături de medici, asistente, lucrătorii 
comerciali din magazine, curieri și de 
toți ceilalți aflați în prima linie, șoferii 
sunt la datorie, eroii nevăzuți ai acestor 
zile, munca lor fiind indispensabilă pen -
tru economie. Deși nu sunt oameni cu 
super-puteri (au și ei sentimentul de 
frică, de nesiguranță, de grijă față de 
fa miliile rămase acasă; oare se îmbol -
năvesc și ei?), conducătorii auto profe -
sioniști continuă să transporte mate -
riale și produse necesare spitalelor, 
me dicamente necesare pacienților și 
alimente, pe drumurile Europei aflate 
în carantină”. 

În acest sens, reprezentanții Uniunii 
solicită Guvernului să le per mi tă șofe -
ri lor profesioniști români care dețin ates -
tat profesional, card tahograf digital și 
contract de muncă la firmele de trans -
port rutier românești sau stră ine să se 
deplaseze cu avionul, micro buzul sau 
autoturismul personal către camioanele 
aflate în Europa de Vest. „Transporturile 
rutiere reprezintă un dome niu funda -
men tal pentru econo mie și societate și 
permit creșterea eco nomică și crearea 
de locuri de mun că. În aceste zile de 
cumpănă, șo ferii români sunt în prima 
linie a fron tului, făcându-și datoria nu 
numai față de firmele de transport, dar, 
mai ales, față de cetățenii acestei țări, 
iar, pentru efortul lor, România ar trebui 
să le fie recunoscătoare”, precizează 
UNTRR. 

Guvernul să acorde 
10% reducere la taxe  
De asemenea, reprezentanții 

UNTRR cer Guvernului să acorde fir -
melor bune platnice o reducere de 10% 
a taxelor aferente lunilor fe brua rie, 
martie și aprilie (impozit pe salarii, CAS, 
CASS, impozit pentru microîn tre prin -
deri, impozit pe dividende, contribuția 
asi guratorie pentru muncă, TVA), „în 
condițiile în care pentru obli gațiile 
fiscale scadente și neachitate nu se 
calculează și nu se datorează do bânzi 
și penalități de întârziere, în perioada 
stării de urgență și 30 de zile după 

încetarea acesteia”. „Printr-o ast fel de 
încurajare oferită firmelor sănă toase 
financiar de a-și achita obliga țiile, statul 
va avea de câștigat, practic, costul de 
finanțare și cheltuielile ad minis trative 
pe care ar trebui să le plătească, în 
caz că banii nu se înca sea ză”. 

Suspendarea ratelor 
timp de 3 luni, 
nu amânare 
UNTRR solicită și „suspendarea, nu 

amânarea”, pentru o perioadă de 3 luni, 
a plății finanțărilor (credite, leasing fi nan -
ciar, leasing operațional) și asigu ră rilor 
auto obligatorii (RCA, CMR, CASCO) 
contractate de firmele de trans port rutier, 
„în condițiile în care a proa pe 80% din 
companiile de trans port ru tier sunt în 
pragul insolvenței și sunt ne voite să 
oprească vehiculele în parcări”.  

„Firmele nu pot folosi activele 
finan țate în această perioadă și nu-și 
vor putea recupera niciodată neînca -
să rile provocate de criza noului coro -
na virus. Dacă se face doar o amânare 
la plată, finanțatorii (bănci, companii 
de leasing) și asigurătorii vor solicita 

banii la o dată ulterioară, iar firmele 
de transport rutier nu vor putea rezista 
în fața acestei presiuni financiare, 
deoarece nu au derulat nicio activitate 
cu activele finanțate”, argumentează 
reprezentanții Uniunii. În cazul ca mi -
oa nelor neutilizate, ei propun ca aces -
tea să fie duse într-o parcare și în -
che iată o poliță CASCO de stoc.  

 
Magda SEVERIN 

magda.severin@ziuacargo.ro

Șoferii de camioane sunt eroii zilelor noastre, în plină pandemie 
de coronavirus, când în România s-a decretat stare de urgență, 
iar autoritățile trebuie să acorde o mai mare atenție nevoilor pe 
care le au acești lucrători profesioniști.

Eroii nevăzuți ai 
zilelor noastre

UNTRR: 
„Guvernul trebuie să fie conștient 
că situația de criză provocată de 
noul coronavirus este de-abia la 
început și ar putea dura o perioadă 
îndelungată până când situația va 
reveni la normal, din punct de 
vedere economic. Astfel, este 
necesară nu doar acordarea de 
ajutoare firmelor care și-au 
redus/închis activitatea, ci și 
încurajarea celor care încă 
funcționează, să-și achite 
obligațiile fiscale prin oferirea de 
beneficii la plata taxelor și 
impozitelor.”

Radu Dinescu, secretar general UNTRR: 
„Reamintim Guvernului importanța sectorului de transport rutier: 41.000 de 
firme, a căror cifră de afaceri cumulată este de 12,3 miliarde de euro, cu 212.000 
de angajați, reprezintă principalul contribuitor la exportul de servicii al României, 
cu un total de 6,12 miliarde de euro în 2019 (+10% față de 2018), adică un sfert 
din exportul total de servicii al României, de 26,3 miliarde de euro.”



România a răspuns rapid cerințelor Comisiei Europene, care, 
pe 23 martie, solicita stabilirea de culoare verzi, care să permită 
menținerea în mișcare a fluxului de marfă, esențial, în acest moment, 
în lupta împotriva COVID-19. OMV Petrom rămâne în linia întâi, alături 
de cărăuși, cu stații deschise pe întreaga lungime acoperită de 
culoarele de tranzit, la nivel național.

OMV PETROM 
Rămânem alături de voi!
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D ar să fii alături de șoferii care au ales să-și asume, 
astăzi, ris curi semnificative în seam nă mai mult 
decât să oferi posibilitatea de a alimenta cu 

carburant... În seam nă să le oferi posibilitatea de a avea 
ac ces la toalete sau hrană, respectând re guli stricte de.... 
IGIENĂ. Înseamnă să fii responsabil față de clienți și an -
ga jați. 

Au fost luate toate măsurile necesare pentru ca stațiile 
OMV și Petrom să ră mână spații sigure pentru toți cei ca re 
le calcă pragul. „Pentru siguranța noas tră, a tuturor, avem 
încredere că vă veți alătura de mer surilor noastre și că veți 
ține cont de recomandările de protecție ale autorităților. 
Continuăm împreună!”, este mesajul OMV Petrom către par -
te nerii săi. 

 
#solidaritate pentru sănătate!

PUBLICITATE

Lista cu toate stațiile OMV și Petrom poate fi 
consultată pe www.omv.ro/omv-card
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Ați văzut filmul „Erou din întâmplare”? Dacă nu ați făcut-o, vi-l recomand. 
Personajul principal, un om obișnuit, interpretat magistral de Dustin 
Hoffman, se află, din întâmplare, lângă locul unde se prăbușește un avion. 
Nu ezită niciun moment să intre în flăcări și să salveze călătorii. Apoi dispare 
în noapte... fără să aștepte nici măcar un mulțumesc. Șoferii profesioniști nu 
și-au dorit, nici ei, poziția în care se află astăzi, dar, o dată așezați în LINIA 
ÎNTÂI, nu au dat înapoi. Au devenit eroii noștri, cu modestie și cu multă 
responsabilitate, fără să ceară nimic altceva decât... puțin respect.

ȘOFERII DE TIR SUNT ÎN LINIA INTÂI 

Ajutați-i cu alimente, 
pâine și apă!

A ncuța Gagea se află într-un 
punct roșu de pe harta Europei, 
în Spania. Imaginile pe care le 

vede, zi de zi, par apocaliptice, toată lu -
mea pare să fi murit (fie zi sau noapte), 
zâm betele au dispărut, iar cifrele pre -
zen tate la știri conturează un tablou care 
nu poate decât să te îngrozească. 
Ancuța continuă, însă, să își facă treaba, 
singură, la volanul unui camion de 40 
de tone.  

 

Ancuța Gagea:  
„În multe cazuri NU 
te poți da jos din 
camion și nu găsești 
o toaletă deschisă” 
„Sunt în Spania de 18 ani și nu am 

trecut niciodată printr-o situație nici 
măcar asemănătoare. Îmi este ext rem 
de greu să ajung acasă la o săp tămână 
și nici nu pot să mă gân desc la greu -
tă țile de care se lovesc co legii mei care 
lucrează pe Comu ni tate!”, mi-a mărtu -
risit Ancuța. Iar stre sului, privind riscul 
de a contacta boala care face ravagii, 
astăzi, în Europa, că ruia trebuie să îi 
facă față cumva șofe rii, i se adaugă 
lucrul în situații extre me. „În multe ca -
zuri NU te poți da jos din camion, nu 
gă sești o toaletă des chi să, unde să-ți 
faci necesitățile. Ca să nu mai vorbim, 
de posibilitatea unui duș. Este o situație 
critică, din toate punc tele de vedere! 
Astăzi, nu văd nicio ieșire.”  

Cu toate acestea, Ancuța continuă 
lupta, rămâne acolo unde ceilalți au 
ne voie de ea. 

 

Corina Teodora 
Drăghici:  
„Merg înainte, pentru 
că înapoi am mai fost 
și nu mai vreau!” 
O luptătoare cu un suflet mare cât 

ca mionul pe care îl conduce, Corina 
Teodora Drăghici, este, probabil, sin -
gu rul conducător auto care efectuează 
transport excepțional din grupul 
„Șoferițe de TIR” de pe Facebook. 

Am simțit determinarea ei de a ră -
mâne în linia întâi, de la primul cuvânt 
pe care mi l-a adresat. Este greu, mâini -
le îi sunt deja crăpate de la cantitatea 
e nor mă de dezinfectant pe care o folo -
seș te, dar nu se dă bătută. Și o face cu 
optimism! „Merg înainte, pentru că înapoi 
am mai fost și nu mai vreau!”, mi-a spus 
Corina, la telefon... și, deși nu o vedeam, 
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simțeam zâmbetul unui om gata să 
lupte, ca și cum ar fi fost în fa ța mea. 
„Sunt Corina, unul dintre su te le de șoferi 
care străbat, acum, în lung și în lat, dru -
murile Europei. Din pă cate, acum, sunt 
goale, aproape pus tii, în anu mite regiuni, 
și îți dau, une ori, fiori. În urmă cu ceva 
timp, se cla xona în trafic, se șicanau 
între ei șoferii. Ar face, cu siguranță, și 
acum, același lu cru, dar nu mai au cu 
cine. Suntem din ce în ce mai puțini... 
Tea ma și nesigu ran ța zilei de mâine au 
in stalat panica printre oameni, ceea ce 
este rău, nu nu mai pentru noi șoferii de 
camioane, ci pentru toți. O parte din tre 
cei care ne apostrofau pe noi, „tiriștii 
ăștia”, care trebuie ocoliți pe drum, au 
realizat că, fără noi, nu s-ar des curca... 
Am rămas sin guri pe străzi, fără niciun 
fel de apăra re, decât de la Cel de sus. 
Noi suntem pe străzi pen tru voi, oamenii 
de rând, ca să nu vă lip sească nimic din 
strictul ne cesar.” Corina spune că 
lucrurile se schimbă de la o zi la alta, 
ceea ce face totul chiar mai dificil. „Faptul 
că, pe anu mi te trasee, s-au închis par -
cările, toale te le, ne în gre unează munca, 
dar trebuie să ne con formăm... viața 
merge înainte și totul o să fie bine! Nu 
uitați, suntem oa meni și suntem egali! 
Nu doar a cum, ci întot deauna! Iubiți-vă 
mult! Vă urez să nă tate, pentru că este 
mai bu nă decât toate!”, este mesajul 
Co rinei, adresat nu numai șoferilor, ci și 
nouă, tuturor, a flați, astăzi, în linia întâi, 
sau acasă, din respect pentru cei care 
își asumă riscurile. 

 

Aura Duman: 
„Rămânem fideli 
datoriei noastre de 
șoferi” 
Aura Duman lucrează în echipaj 

cu soțul ei. Au decis să rămână în Co -
mu nitate până în septembrie, pentru 
a răspunde prezent în fața mesajului 
de mobilizare transmis celor din trans -
porturi. Își poartă în inimă țara și lasă 
o lacrimă să apară în colțul ochilor 
atunci când vede mesajele de încu -
ra jare lipite de copilași pe geamuri  
sau steagurile care seamănă speran -
ță. „Mă numesc Aura și străbat drumu -
rile Europei de 6 ani, împreună cu 
soțul meu și cu Bunul Dumnezeu. Vom 
fi și în continuare fideli datoriei noastre 
de șofer pe camion. Nu abandonăm 
lupta! NOI, șoferii, nu suntem EROII 
sau VICTIMELE firmelor pe ștatul că -
rora ne aflăm, în această perioadă. 
Nu! Suntem doar noi, șoferii care au 

ales să rămână la muncă din proprie 
ini țiativă. Suntem persoane respon -
sa bile și cerebrale și ne vom onora 
datoria, până când totul se va sfârși 
cu bine. Nu dorim sub nicio formă să 
ne îmbolnăvim copiii, părinții, frații, ne -
poții sau pe toți concetățenii țării noas -
tre. Suntem noi, șoferii ce străbat zilnic 
Franța-Italia și toate țările Europene. 
Oameni simpli, dar cu foarte mare cre -
dință în Dumnezeu, ce ne-a ajutat să 
învingem această frică de îmbolnăvire.  

 
Din păcate,  
în această perioadă  
străbatem  
o Italie pustiită. 
 
O Italie, care era plină de oameni 

veseli, activi și muncitori, este domi -
na tă, acum, de pustietate, iar străzile 
parcă miros a frică și a moarte. Din 
păcate, doar plângi și îl rogi pe Bunul 
Dumnezeu să alunge boala asta crudă 
și nemiloasă, să-i vindece pe cei bol -
navi, să le dea lumină veșnică și ier -
ta rea păcatelor celor pe care moartea 
i-a secerat din familiile lor. Atât! Plângi, 
te rogi și te gândești că, și în țara ta, 
va fi același miros de boală, de frică 
și de moarte, pe care inconștienții l-au 
semănat! Nu pot fi exprimate în cu -
vin te durerea și emoția, atunci când 
vezi Speranța agățată de un steag, 
nu poți descrie speranța oamenilor ce 
stă agățată printr-un curcubeu colorat 
de copilașii închiși în case. Da, suntem 
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noi, șoferii, care, cu măștile la gură și 
cu mănuși în mâini, suntem efectiv 
IZGONITI din anumite depozite și 
firme, de parcă am fi LEPROȘI, de 
par că noi, care le suntem alături, le 
adu cem virusul! Nuuu!!! Noi suntem 
SALVAREA voastră, cei care aprovi -
zio nează magazinele, spitalele și far -
maciile! Ne dezinfectăm mașinile de 
3-4 ori pe zi, și ne dezinfectăm pe noi 
înșine din cap până în picioare. Sun -
tem oameni cu suflet, ce-și plâng țara 
și pe a celor unde se află. Da, suntem 
noi, șoferii, care facem duș la firmele 
unde descărcăm și încărcăm. Și, da, 
aceeași șoferi care găsesc robineții 
de la apă luați, efectiv, din peco. Sun -
tem oameni simpli, dar muncitori și 
res ponsabili. Nu-l avem decât pe 
Bunul Dumnezeu, alături de noi! Ar fi 
foarte multe de spus, însă nu ne 
plângem, am învățat să ne descurcăm 
și să mergem mai departe! Noi, șoferii 
din comunitate, mulțumim colegilor 
noștri de acasă că sunt la datorie și 
aprovizionează magazinele și spitalele 

țării noastre! Nu suntem eroi, doar oa -
meni – șoferi. Dumnezeu să-și plece 
mila Lui asupra noastră, a tuturor, și 
să ne ajute să fim sănătoși, să ne 
întoarcem la familiile noastre cu bine! 
Vă îmbrățișăm cu drag!” 

 

Cătălin Dăneț:  
„Este esențial să fim 
responsabili! Pentru 
noi și pentru ceilalți!” 
Cătălin Dăneț lucrează pentru o 

com panie olandeză, de mai bine de 

doi ani. A decis, de asemenea, să nu 
vină acasă, pentru a nu-și pune în pe -
ricol familia. Își apreciază angajatorul, 
care abordează, corect și cu res pon -
sabilitate, relația cu șoferii și este, la 
rân dul său, la fel de responsabil. 
A decis să respecte, fără nici o abate -
re, regulile de protecție recomandate 
din punct de vedere sanitar, chiar da -
că, în Olanda, lucrurile nu sunt, încă, 
blo ca te. Se consideră norocos că are 
se diul central în Olanda, iar atitudinea 
an ga jatorului, inclusiv cu privire la con -
dițiile de cazare, extrem de decente, 
face lucrurile mai ușor de gestionat. 
În plus, managementul companiei, 
care încearcă să își motiveze angajații, 
a decis ca șoferii să ajungă mai des 
la sediu. Cătălin realizează curse către 
Germania, Belgia și Anglia, situație în 
care a putut observa foarte des cât 
de adevărat este proverbul „Omul sfin -
țeș te locul”. „Cele mai multe firme nu 
ne mai primesc în zona birourilor. 
Unele dintre ele au amenajat con tai -
ne re și toalete din plastic. Dar sunt și 
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ca zuri în care nu ai acces la toalete 
și nici nu a fost adoptată o variantă 
de înlocuire. Pe de altă parte, sunt 
com panii unde angajații urmează re -
guli clare, fiind dotați cu măști și mă -
nuși, iar altele în care nu vezi nici mă -
car o mască, să nu mai vorbesc de 
mănuși. În multe cazuri, am fost în 
situația în care eram singura persoană 
cu mască și mănuși. Oamenii mă pri -
veau cu teamă, gândindu-se că sunt, 
pro babil, bolnav. Dar nu îmi pasă. 
Cred în respectarea acestor reguli și 
în menținerea igienei în camion.   

Cea mai mare provocare constă în 
faptul că te duci într-un loc unde nu ai 
mai fost și trebuie să te protejezi (mă -
nuși, mască, dezinfectant). O faci pen -
tru tine, dar și pentru ceilalți. Te gân -
dești că se moare din cauza COVID-19 
și nu vrei să pricinuiești nimănui un rău. 

Și parcările cu plată, pe care eu, 
personal, le prefer (și unde firma anga -
ja toare ne recomandă să oprim) au, 
acum, regimuri diferite. În Olanda, lu -
cru rile merg bine, există toalete des -

chi se, totul este curat și ai acces inclu -
siv la cafea. Același lucru este valabil 
și pentru Germania. În Belgia, însă, 
s-au închis, iar în Elveția nu ai unde 
să staționezi noaptea. Din păcate, hra -
na reprezintă o mare problemă pentru 
cei implicați în transportul internațional. 

În general se merge bine, dar ne 
lovim de probleme la frontiere, unde se 
creează aglomerări. Mi s-a întâm plat 
să aștept, la granița dintre Germania și 
Belgia, o oră și jumătate, ceea ce mi-a 
afectat livrarea. Dar mi s-a întâmplat 
inclusiv să fiu singur pe drum, în Franța.  

Voi rămâne în linia întâi, cu serio -
zi tate și cu o responsabilitate față de 
ceilalți mai mare ca niciodată!” 

 

Ionuț Tuțu: 
„Încercăm să nu ne 
arătăm slăbiciunile, 
rămânem fermi pe 
poziție” 
Ionuț Tuțu lucrează pentru o firmă 

ger mană și a decis, la fel ca mulți alți 

colegi din branșă, să stea departe de 
familie, pentru a o proteja. De fapt, a -
ceasta este, pentru el, cea mai mare 
pro vocare cu care se confruntă. „Este 
foarte dureros pentru cei care sunt 
departe de familie, de copii, de părinți, 
de casă. O parte dintre noi am decis 
singuri că este mai bine să stăm în 
această perioadă departe de ei, pentru 
a-i proteja. Alții au fost puși în situația 
aceasta fiind constrânși de legi, gra -
ni țe, împrejurări. Trăim o perioadă ex -
trem de grea. Cu toate acestea, noi, 
șoferii de camion, încercăm să nu ne 
arătăm slăbiciunile, rămânem fermi 
pe poziții, gata de atac în fiecare clipă. 
Numai noi știm, însă, ce este în inimile 
și în mințile noastre. Conștienți că, 
abia după dispariția acestei pandemii, 
va începe adevăratul «război» – «răz -
bo iul economic». Probabil, unii dintre 
noi îl simțim, deja. Ținând cont de în -
chi derea multor firme și de lipsa locu -
rilor de muncă, este clar că va trebui 
să treacă o perioadă destul de lungă 
de timp, până când totul își va reveni 
la normal. 

Personal, sunt optimist și îmi place 
să privesc partea plină a paharului. 
Dar care este partea plină a paharului, 
în situația de față?!...atât eu, cât și ai 
mei, suntem sănătoși, ceea ce mă 
face fericit, mă alimentează cu putere 
să merg mai departe în linia întâi. 

 
Dar (atenție!)  
nu confundați optimismul  
cu realismul. 
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Realitatea este că ne va aștepta 
o perioadă foarte grea, de aceea, per -
sonal, deși încă nu simt cu adevărat 
criza financiară, am început să îmi 
limitez cheltuielile la un nivel minim. 
Nu știm cât va dura totul. 

Lucrez la o firmă germană, specia -
li za tă în transport auto. Evenimentele 
din domeniu au fost anulate, iar sis -
tarea producției auto ne-a dărâmat și 
pe noi. Respect atitudinea conducă -
to rilor firmei la care lucrez, care au 
refuzat să reducă personalul. Am fost 
anunțați, încă de la primele semne 
«de greu» că firma nu va renunța la 
niciunul dintre angajați, indiferent că 
vorbim despre contracte pe perioadă 
determinată, perioade de probă sau 
contracte pe perioadă nedeterminată. 
Am fost, însă, rugați să încercăm să 
re ducem costurile, precum cele afe -
ren te spălatului auto (la 1 sau de 2 ori 
pe lună), să evităm kilometrii în plus, 
iar alimentarea să se facă, în măsura 
în care acest lucru este posibil, în sta -
țiile unde carburantul este mai ieftin. 
Am înțeles, ba chiar mai mulți am 
decis, de la noi putere, să conducem 
în mod economic, atâta timp cât nu 
afec tează timpii de livrare. 

 
De la 1 aprilie, am fost anunțați 
că intrăm în «kurzarbeit», un 
fel de șomaj tehnic. 
 
În această situație, ni se oferă un 

venit de minim 60% din salariul brut, 
în cazul celor care nu au copii, și de 
67%  în cazul celor care au copii.  

Este o măsură adoptată de foarte 
multe firme, în această perioadă. În 
rest, cu șefii și dispecerii pot spune că 
întotdeauna am avut o legătură foarte 
bună. Și acum este la fel de bună. În 
aceste momente, primim informații la 
zi, cu privire la stadiul pandemiei sau 
al firmei, precum și mesaje pozitive 
de încurajare. Și din acest punct de 
vedere, o atitudine de lăudat, care 
merge pe principiul „comunicarea este 
cheia”. 

Legăturile cu colegii au rămas 
aceleași, ne întâlnim în parcări și, mai 
ales cei care au o relație de prietenie, 
încearcă să se susțină moral, să se 

încurajeze să treacă mai ușor peste 
aceasta perioadă. 

Ultimele două curse efectuate de 
când a început haosul au fost de 
Germania-Spania și retur. În Germania, 
la sfârșitul lunii martie, traficul era relativ 
normal, în condițiile în care numărul 
de autoturisme era mai redus. Mult 
redus era numărul de autoturisme în 
Franța și Spania, în condițiile în care 
traficul greu se menținea la un nivel 
relativ normal. Respect atitudinea fran -
ce zilor care, în ciuda crizei și a hao su -
lui, au păstrat dușurile și toaletele des -
chi se (n.r. până la data închiderii 
edi ției). În schimb, în Spania, toate 
punc tele de parcare, pe care eu le cu -
noșteam pe AP-7, de la Jonquera până 
la Tarragona, au restaurantele, toale -
te le, dușurile și mașinile de spălat închi -
se. Lipsa unui restaurant nu omoară pe 
nimeni, dar să ni se ia dreptul la un 
duș și toaletă, într-un moment în care 
igiena este primordială, mi se pare, 
personal, jignitor. Probabil, dacă se 
străduiau, găseau o soluție. 

Dar vom trece noi și prin asta! 
Sun tem puternici! Suntem linia întâi!” 

 

Luminița Ciorobea: 
„,Firmele unde se 
descarcă ar trebui să 
ofere o pâine, ceva 
de mâncare, apă, 
cafea caldă” 
„Deplâng situația în care se află 

co le gii mei, șoferi de TIR, una extrem 
de dificilă, în ceea ce privește toale -
te le, dușurile și cumpărăturile care tre -
bu ie făcute. Situația supermarketurilor 
o cunoaștem cu toții, cu atât mai mult 

șoferii profesioniști nu pot sta ore 
întregi la infernalele cozi, iar, în acest 
context, te confrunți cu riscul de a ră -
mâ ne fără mâncare, mai ales în 
situația în care lucrezi pe comunitate. 
Este o situație dramatică! Le datorăm 
colegilor care se află, acum, pe șosea 
tot ceea ce mai există pe rafturi. Altfel 
spus, dacă s-ar opri roțile tuturor 
camioanelor, nu știu dacă nu cumva 
se va ajunge la foamete sau, mai rău 
decât atât, la tâlhării la drumul mare, 
din cauza lipsei banilor. Situațiile pot 
fi dramatice, atunci când oamenii nu 
mai au ce pune pe masa copiilor. Banii 
se vor termina! Părerea mea este că 
șoferii de TIR ar trebui să găsească 
măcar o masă caldă prin autogrilluri. 
De asemenea, firmele unde descarcă 
ar trebui să ofere o pâine, ceva de 
mâncare, apă, cafea caldă, ținând 
cont de situația dramatică. Super mar -
ke turile nu-i așteaptă pe șoferi pentru 
cum părături, iar, în condițiile în care 
cir culă și noaptea, magazinele nu mai 
sunt deschise. Dacă situația aceasta 
persistă și vor rămâne fără apă și 
mân care, la un moment dat, vor pune 
frână. Ce se va întâmpla, apoi, cu oa -
menii? Cine va mai aproviziona super -
mar keturile? De aceea, vă rugăm să 
ajutați șoferii de TIR cu alimente, pâine 
și apă. Aveți grijă de voi, dragi colegi!” 

 
Ancuța, Corina, Aura, Cătălin, 
Ionuț sau Luminița sunt fiecare 
șofer care încearcă, astăzi, să 
își facă datoria, chiar și atunci 
când strânge din dinți.  
 
La fel ca Dustin Hoffman din filmul 

„Erou din întâmplare”, despre care 
vorbeam la început, sunt eroi, pentru 
că pandemia de COVID-19 i-a așezat 
în linia întâi. Dar decizia de a rămâne 
acolo, de a-și asuma riscuri și de a 
lupta pentru ceilalți, le aparține și nu 
reprezintă o întâmplare.  

Felicitări tuturor șoferilor curajoși! 
Ne înclinăm în fața celor care, 

astăzi, sunt pe drum, pentru a aduce 
spe ranță celor de acasă! 

 
Meda IORDAN 

meda.iodan@ziuacargo.ro
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A tunci când auzim ceva, apa -
rent răspundem. În realitate, 
de cele mai multe ori reacțio -

năm, rareori răspundem. 
Cum facem deosebirea între cele 

două? 
 
Răspunsul este matur, face 
referire strict la subiect, nu la 
persoană, este echidistant, 
corect, echilibrat. Ține cont de 
cele două planuri, 
uman-business, acolo unde 
este cazul. 
 
Reacția este o revărsare emoțio -

nală, care vorbește mai mult despre 
emițător, decât despre subiect. Este 
spon tană, intruzivă, explozivă, egoistă, 
părtinitoare. La aspecte pozitive aș men -
ționa efectul eliberator, dar face atâtea 

ravagii în comunicare, ducând-o pe 
arătură la propriu, încât aș spune că e 
necesar să exersăm răspunsul mai des. 
Mai ales atunci când nu ne aflăm în 
cercul sigur de prieteni, de apropiați. 

 
De exemplu: 
Ai văzut mesajul meu?  
Da' ce sunt eu? Dădaca ta? 
(reacție) 
vs. 
Nu, nu l-am văzut, îmi pare 
rău! (răspuns) 
 
Răspunde strict la ceea ce a auzit, 

inserând și o reacție pozitivă, acel îmi 
pare rău, care funcționează ca un pod 
emoțional, conectând, dacă vreți, ini -
mile celor două persoane. 

Necunoașterea acestor lucruri este 
răspândită la scară largă și observ 

frec vent acest lucru. Sigur, suntem 
liberi să răspundem sau să reacțio -
năm, după cum dorim și după cum ne 
face bine... eu, însă, aș păstra reacțiile 
pentru spațiul privat. 

Atunci când reacționăm, comuni -
carea își pierde din acuratețe, din sen -
sul ei primordial, acela de a pune în 
comun informații valoroase pentru toa -
te părțile, dezvăluind, în fapt, mai mul -
te despre cei șapte ani de acasă ai emi -
ță torului, despre orgoliul său, fricile sale, 
valorile după care se ghidează etc. 

Dacă interesul nostru este de a 
cu noaște o persoană în resorturile ei 
psihologice intime, atunci este bine 
să ascultăm și să urmărim cu atenție 
reacțiile sale. Conțin informații valo roa -
se, netrucate. Vorbesc despre valori, 
edu cație, structură interioară, mai efi -
cient și mai limpede decât orice diplo -
mă sau haină cu etichetă. 

Modul în care 
comunicăm ne 
definește 
Aș vrea să rețineți diferența dintre 

răs puns versus reacție și minunatul 
dans uman-business-uman.  

Oriunde se poate. Nu vă pierdeți 
uma nitatea. Nici din inimi, nici din co -
mu nicarea cea de toate zilele. 

 
Andreea DRAGOMIR 

trainer comunicare 

andreea@focuspeinima.ro

Reacție versus Răspuns
Una dintre barierele cel mai des întâlnite în comunicare 
(prin barieră înțelegând obstacol care deviază comunicarea 
și nu îi permite să fie eficientă, limpede, să își atingă scopul) 
este nediferențierea dintre răspuns și reacție.

Andreea 
Dragomir

„Un om ocupă cu tălpile lui vreo douăzeci și ceva de centimetri. Dar raza 
orgoliului lui e de câțiva kilometri... Și raza asta de orgoliu crește ca o umbră, 
din ce în ce mai mult, de aproape a întunecat Pământul.” (Jurnal, Oana Pellea)
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S chimbările apar peste tot în 
jurul nostru: în economie, pe 
pia ța muncii, în educație și cul -

tură și, nu în ultimul rând, în mentali -
ta te, atitudine si comportament. 

În această perioadă dominată de 
in certitudini, de stres și, hai să fim 
cinstiți, de teamă, șoferii de TIR care, 
acum, se află în linia întâi, au devenit 
mai mult decât simpli șoferi. În peisajul 
șo selelor și autostrăzilor pustii, con -
voa iele de TIR-uri care străbat „culoa -
re le verzi” ale unei Europe în carantină 
sunt nu numai sursa principală de apro -
vizionare cu alimente, materiale și pro -
du se necesare spitalelor, medica men -
te necesare pacienților, dar și un motiv 
de optimism că viața merge înainte.  

 
Cu toate că pot fi considerați 
eroii neștiuți ai șoselelor, 
șoferii de TIR nu sunt și nu 
vor fi scutiți, în plan psihic, 
de consecințele negative 
declanșate de pandemia 
cu coronavirus. 
 
Cu toate că nu este cunoscut care 

va fi impactul psihologic, pe termen 
scurt sau lung, asupra șoferilor de TIR 
care lucrează în condițiile restrictive 
de terminate de COVID-19, putem, 
totuși, să avansăm câteva opinii refe -
ri toare la acest aspect, deloc de ne -
gli jat, atât pentru confortul psihic al 
șoferilor, cât și pentru desfășurarea 
în cele mai bune condiții a activității 
fir melor de transport, în această pe -
rioa dă extrem de dificilă, dar mai ales 
atunci când va fi posibilă o activitate 
de rulată în condiții post pandemie. 

Toți știm că șoferii de TIR sunt su -
puși unor reglementări naționale, dar, 

mai ales, europene, care pentru unii 
pot fi considerate ca o formă de res -
tric ție. Aceste „restricții”, împreună cu 
con dițiile specifice de desfășurare a 
activității de transport internațional, 
sunt, în prezent, amplificate de pan -
de mia de coronavirus. 

În primul rând, teama de boală de -
vi ne un sentiment prioritar. Șoferul nu 
știe dacă este expus și dacă răspân -
dește boala la colegi, la familie, la 
copii sau părinți. 

 
Pentru șoferul care nu știe 
dacă este expus sau 
contagios, anxietatea devine 
legitimă – mai ales dacă are 
părinți și bunici în vârstă. 
 
Pandemia de coronavirus poate fi 

ex trem de stresantă pentru unii șoferi 
de TIR. Frica și anxietatea despre boa -
lă pot fi copleșitoare și pot cauza emoții 
pu ternice. Informațiile transmise de mass 
media și de rețelele de socia li zare, cu 
un puternic impact emoțio nal, une ori pre -
zentând faptele în mod catas tro fic, sunt, 
la rândul lor, factori de poten ța re a stres -
ului. Fiecare reac țio nează diferit la situații 
stresante. Mo dalitatea prin care șoferul 
se rapor tează la pan de mie depinde 
foarte mult de experien ța anterioară 
(maturitate emo țional-com por tamentală) 
și, nu în ultimul rând, de co munitatea de 
șoferi din care face par te. Comunitatea 
de șoferi se referă atât la colectivul de 
con ducători auto din cadrul firmei la care 
lucrează, cât și la co munitatea sau 
comunitățile din mediul online la care 
este conectat un șofer. Co mu ni ta tea de 
șoferi poate amplifica sau ame liora 
consecințele psihice ale pan demiei, la 
nivelul individual al șoferului. 

O altă problemă care poate 
provoca disconfort psihic este 
incertitudinea legată de 
desfășurarea activității, 
a cursei.  
 
Lipsa unor informații precise pri -

vind traseul, blocajele în punctele de 
frontieră, dinamica referitoare la zo ne -
le roșii sau galbene, evoluția de mo -
ment a situațiilor care presupun izolare 
sau carantină, instaurarea situațiilor 
de urgență la nivelul multor state sunt 
tot atâtea motive de stres și de epui -
zare nervoasă. Pentru unii, discon for -
tul psihic și, uneori, chiar fizic sunt ur -
ma re a incertitudinii, care înseamnă 
frica de un viitor incert, șomaj, sănă -
ta te pusă în pericol. 

O problemă extrem de delicată cu 
care se confruntă, în această perioa -
dă, unii șoferi de cursă lungă, proble -
mă care provoacă frustrare, uneori 
chiar furie, o reprezintă familia și cei 
dragi, care, uneori, manifestă o frică 
ne fondată, respingându-i și izolându-i 
la revenirea din cursă.  
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VIAȚA VĂZUTĂ PRIN PARBRIZ ÎN 
VREME DE… COVID-19 
Consecințe psihice 
ale pandemiei, 
la șoferii de TIR 
Apărută la un grup de persoane cu pneumonie de cauză 
necunoscută, pe 12 decembrie 2019, în centrul orașului Wuhan din 
China, epidemia de COVID-19 s-a extins, acum, în toată lumea, 
devenind o pandemie care se pare că, din varii motive, este încă 
greu de stăpânit, fiind aproape imposibil de anticipat când va fi 
învinsă. Pe lângă riscul major pe care îl reprezintă virusul în sine, 
pandemia are și numeroase efecte colaterale, acționând asupra 
vieții și comportamentului nostru obișnuit.

Cristian 
Sandu

„Putem spune totul 
despre viață în trei 
cuvinte: merge mai 
departe...” 

Robert Frost
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Sunt cazuri când familia a 
refuzat să-i primească acasă.  
 
Aceste situații stau la baza unor 

emo ții mixte, cum ar fi frica și grija 
față de propria sănătate și a familiei, 
stresul rezultat din cauza faptului că 
a fost suspectat de coronavirus și, nu 
în ultimul rând, sentimentul de vină 
că a produs teamă familiei. 

Ce este de făcut? 
Ce pot face transportatorii, cum 

pot gestiona situația COVID-19 pentru 
ameliorarea consecințelor psihice ale 
pandemiei la șoferi, în general, și la 
șoferii de TIR, în special? În primul 
rând, transportatorii trebuie să crească 
moralul angajaților, astfel încât panica 
să nu influențeze activitatea acestora, 

să păstreze calmul șoferilor. Discuțiile, 
deci o atitudine deschisă față de pro -
ble mele pe care le întâmpină îm pre -
u nă, manager și angajat, în acest mo -
ment, dar și căutarea soluțiilor pot 
creș te încrederea. Astfel, șoferul poate 
să treacă mai ușor peste această pe -
ri oadă, tocmai pentru că vede că an -
ga jatorului îi pasă de el, că are încre -
dere în activitatea sa. Prin această 
abordare, transportatorul (mai ales în 
actuala criză de șoferi, care nu s-a 
redus datorită pandemiei) poate să își 
țină aproape șoferii, chiar dacă îi trimi -
te în șomaj tehnic, evitând și ca aceș -
tia, din cauza fricii de contaminare, să 
refu ze cursele sau chiar să părăseas -
că firma. Cei care dețin sau conduc 
com panii de transport sunt, și ei, oa -
meni și pandemia de coronavirus îi 
afec tează la fel ca pe șoferi.  

Un transportator stresat 
poate să ia decizii care nu 
sunt bune pentru firma de 
transport, iar, o dată ce șoferii 
percep stresul patronului, 
acesta va genera panică și în 
rândul lor.  
 
Din perspectivă psihologică, trans -

por ta torii au în față o situație cu totul 
nouă, impredictibilă. În aceste mo -
men te, care conțin o puternică încăr -
că tură emoțională, patronii firmelor de 
trans port trebuie să își gestioneze, în 
primul rând, stresul personal și să ia 
în considerare o abordare radical di -
fe rită, pe termen mediu și lung. 

Nu este simplu să trecem, patroni 
și șoferi, peste COVID-19. Dacă vom 
pu tea să depășim aceste zile, care 
ne-au schimbat profund atât viața coti -
diană, cât și activitățile economice, 
vom vedea. Important este să încer -
căm să gândim pozitiv, să reușim să 
dimi nuăm consecințele psihice ine -
ren te acestei situații, pentru a fi pre -
gătiți pentru viitor, pentru repornirea 
motoarelor, în epoca post-pandemie. 

 

psiholog pr. Cristian SANDU 
cabinet de psihologie autorizat 

psih.cristian.sandu@gmail.com 

0751.364.575

PUBLICITATE
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P entru început, să vedem ce 
spu ne Codul civil român (Le -
gea 287/2009) – actul nor ma -

tiv care reglementează cele două cau -
ze de exonerare de răspundere: 

 
„Art. 1351 - Forța majoră și cazul 
fortuit 
(1) Dacă legea nu prevede altfel 
sau părțile nu convin contrariul, 
răspunderea este înlăturată atunci 
când prejudiciul este cauzat de 
forță majoră sau de caz fortuit. 
(2) Forța majoră este orice 
eveniment extern, imprevizibil, 
absolut invincibil și inevitabil. 
(3) Cazul fortuit este un eveniment 
care nu poate fi prevăzut și nici 
împiedicat de către cel care ar fi 
fost chemat să răspundă dacă 
evenimentul nu s-ar fi produs. 
(4) Dacă, potrivit legii, debitorul 
este exonerat de răspundere 
contractuală pentru un caz fortuit, 
el este, de asemenea, exonerat și 
în caz de forță majoră.” 

 
Deoarece Convenția referitoare la 

contractul de transport internațional de 
mărfuri pe șosele (CMR) nu are pre -
vederi exprese la forța majoră și cazul 
fortuit, deși cuprinde cauze de exo ne ra -
re de răspundere atât pentru trans porta -
tor, cât și pentru expeditor, vom anal iza, 
succint, în cele ce ur mea ză pre vederile 
Codului civil român. 

Observații 
Cele două cauze de exonerare de 

răs pundere se aplică atunci când le -
gea nu le interzice și atunci când sunt 
menționate în calitate cauze de exo -
nerare de răspundere de părțile care 
au încheiat o convenție. În con tract, 
părțile pot extinde, sau, dimpo tri vă, 
diminua sfera evenimentelor pe care 
le consideră cazuri de forță majoră. 

Concret, față de starea de fapt 
exis tentă la un moment dat, pot avea 
efect exonerator de răspundere chiar 
și împrejurările care, fără să fie nici 
total imprevizibile, nici total invincibile, 
să constituie, totuși, obstacole reale 
în executarea obligațiilor contractuale, 
fără culpa părții/părților contractante, 
cum ar fi anumite măsuri restrictive 
luate de organele de stat competente. 
Un exemplu în acest sens: restric țio -
na rea transporturilor.  

Fără transport, mai 
există economie??? 
Fără transport, toată activitatea 

(sau cel puțin 99%) nu va mai exista. 
Cu toate astea, observăm în jur multe 
bâlbâieli în ceea ce privește atitudinea 
autorităților față de activitatea trans -
por tatorilor și expeditorilor români.  

Revenind la cele două cauze de 
exo nerare de răspundere, forța majoră 
și cazul fortuit, consider că autoritățile 
competente trebuie să se implice în 
susținerea acestei ramuri, să acorde 
facilități care să ajute atât transpor ta -
torii, cât și beneficiarii acestora să trea -
că mai ușor peste efectele nega tive 
ale situației generate de COVID-19.  

 
Consider că apariția COVID-19 
în România nu determină, de la 
sine, apariția unui caz de forță 
majoră sau a unui caz fortuit. 
 
Ceea ce creează premisele unui 

caz de forță majoră/caz fortuit sunt 
mă surile restrictive impuse de autori -
tă țile statale, ca urmare a răspândirii 
COVID-19: carantina obligatorie, limi -
ta rea posibilităților de deplasare, în -
chi derea frontierelor, suspendarea 
activității unităților de învățământ, a 
loca lurilor de alimentație publică, toate 
acestea pot întruni elementele consti -
tutive ale unei forțe majore. 

În analiza de la caz la caz, va trebui 
să se țină seama de mai mulți fac tori, 
cum ar fi: legea aplicabilă con trac tului 
(transport intern sau transport sub in -
cidența Convenției CMR), clau ze le con -
tractuale, locul executării con trac tu lui, 
consecințele concrete ale COVID-19 
și ale măsurilor restrictive etc.  

Prin Decretul Președintelui României 
195/2020, din 16 martie 2020 (Monitorul 
Oficial 212/2020), a fost instituită starea 
de urgență pe teritoriul României pentru 
o perioadă de 30 de zile, începând cu 
16 martie 2020. Au fost luate măsuri 
restrictive de imediată aplicare și s-a 
creat cadrul legal pentru luarea, pe viitor, 
a altor măsuri restrictive. 

Un sfat 
Consider că, prin dialog și discuții 

se rioase, putem diminua efectele ne -
ga tive ale COVID-19. Aceste discuții 
și dialog trebuie să fie atât între parte -
nerii contractuali (transportatori, expe -
di tori, beneficiari, societăți de leasing, 
so cietăți de asigurări etc.), cât și între 
aceș tia și statul român, prin autoritățile 
com petente. Lipsa unui dialog eficient, 
a cum, creează premisele unor litigii 
în instanță, ceea ce va duce la aglo -
me rarea nejustificată a instanțelor ju -
de cătorești, după încetarea stării de 
urgență, printre altele.   

 
avocat George IACOB-ANCA 

george@iacob-anca.ro 

IACOB-ANCA&ASOCIAȚII

FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT ÎN 
TRANSPORTUL RUTIER DE MĂRFURI 

Rolul dialogului în 
soluționarea situațiilor 
conflictuale

George 
Iacob-Anca

Prezentul material încearcă să răspundă sau să ofere posibile răspunsuri la 
întrebările care circulă între transportatori și expeditori referitor la forța 
majoră și efectele acesteia, în contextul actual, al COVID-19. Apariția 
acestuia, evoluția lui și efectele produse au creat, deja, perturbarea activității 
și, chiar, stoparea acesteia, cu efecte dezastroase. În acest context, forța 
majoră și cazul fortuit pot fi avute în vedere de cei implicați pentru 
exonerarea, măcar parțială, de răspundere pentru prejudiciile produse.



D acă, până acum nu foarte mul -
tă vreme, era nevoie de câte 
un aparat de bord pentru fie -

care țară în parte, aparatele de bord 
de generație nouă, compatibile cu 
standardul EETS, cum este DKV BOX 
EUROPE, au schimbat regulile jocului. 
Acesta este singurul aparat de care 
va avea nevoie orice transportator, în 
viitorul apropiat. În prezent, DKV BOX 
EUROPE permite decontarea taxelor 
de drum din cele mai importante țări 
de tranzit din Europa: Germania, 
Belgia, Franța, Austria, Portugalia și 
Spania, dar și pentru tunelul Herren 
(Lübeck), tunelul Liefkenshoek (Belgia) 
și Warnow (Rostock). Iar DKV lu crează 
intens pentru a adăuga noi țări și 
puncte importante pe această listă. 

„Le asigurăm clienților din România 
și din Europa cea mai de în cre dere 
solu ție EETS de pe piață, livrată și 
ope rabilă la standardele ridi cate cu 
care DKV și-a obișnuit clienții și par -
tenerii. DKV BOX EUROPE reprezintă 
re zultatul a peste 80 de ani de ex -
periență DKV Euro Ser vice, în do -
meniul mo bili tă ții, în Germania și în 
Europa, aparatul de bord fiind dez -
voltat de DKV Euro Ser vice în cadrul 
con sorțiului Toll 4 Europe”, a declarat 
Cătălin Constantinescu, managing di -
rec tor DKV Euro Service România.  

Avantajele DKV BOX EUROPE se 
extind mai departe de alternativa la 
nu meroase aparate de bord, prin posi -
bi litatea de configurare simplă, de la 
dis tanță, administrarea din platforma 
ușor de folosit DKV Toll Manager, posi -
bili tatea de reconfigurare rapidă și mu -

tarea de pe un vehicul pe altul, dar și 
integrarea tuturor informațiilor într-o 
sin gură factură DKV și în contul 
eREPORTING. 

DKV asigură 
mobilitate maximă 
și în Bulgaria 
Tehnologia eficientizează tranzitul 

Europei de Vest, dar lucrurile se mișcă 
și în Europa de Est. La începutul lunii 
martie, Bulgaria a introdus un nou sis -
tem de taxare bazat pe satelit, pentru 
autostrăzi și drumuri naționale, iar 
DKV Euro Service a venit în întâm pi -
na rea clienților și transportatorilor 

rutieri de marfă cu soluții complete 
pen tru a tranzita, rapid și ușor, Bul -
garia. Astfel, clienții DKV Euro Service 
pot rezerva foarte simplu unitatea de 
bord a operatorului de taxare și tichetul 
relațional, prin intermediul platformei 
de comandă DKV. Cei care aleg unita -
tea de bord, câștigă un plus de lichi -
di tate, pentru că pot plăti taxele de 
drum după călătorie. DKV Euro 
Service este singurul furnizor de ser -
vicii din România care oferă posibi li -
ta tea achiziționării aparatului de bord, 
fo losind cardul DKV. 

Toate vehiculele trebuie să achite 
taxe de drum, în Bulgaria. Astfel, uni -
ta tea de bord este destinată, în prin -
cipal, conducătorilor auto cu vehicule 
de peste 3,5 t, care tranzitează des 
Bulgaria. Șoferilor care tranzitează 
oca zional Bulgaria li se recomandă 
achiziționarea unui tichet relațional, 
iar cei cu vehicule de până la 3,5 t 
pot rezerva vinieta electronică, prin 
in ter mediul portalului de înregistrare 
DKV, simplu, rapid și la îndemână. 
Calculul taxelor variază în funcție de 
nu mărul de kilometri parcurși, clasa 
de emisii, numărul de osii, greutatea 
ve hiculului, dacă este camion sau 
autocar și de categoria drumului. 

Astfel, DKV Euro Service propune 
soluții complete pentru toată Europa, 
indiferent de piață, ușor, simplu și 
rapid. Aproximativ 200.000 de clienți 
au ales deja serviciile DKV Euro 
Service.  

Pentru detalii complete despre ser -
viciile DKV Euro Service în România, 
accesați www.dkv-euroservice.ro.
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Păstrarea mobilității 
pe timp de criză
Mobilitatea transportatorilor rutieri de marfă este vitală, 
în Europa, într-o perioadă obișnuită, cu atât mai mult acum, 
când există restricții de trafic și limitări în ceea ce privește rutele 
de tranzit. Tehnologia de ultimă generație joacă un rol esențial, 
pentru a ușura viața companiilor și a șoferilor deopotrivă.

Cătălin 
Constantinescu
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A  reacționa rapid la un mediu 
VUCA (volatil, incert, complex 
și ambiguu) cere companiilor 

un efort uriaș și crește șansele ca oa -
menii să ia decizii proaste. Acolo unde 
este panică, șansele pentru decizii 
proaste se înmulțesc. Uneori, fluxul 
de luare a deciziilor se blochează, 
ceea ce poate fi și mai distructiv. Se 
face micro-management, în loc să ne 
uităm la ce se poate întâmpla imediat 
după și să țintim într-acolo. 

 
În orice caz, organizațiile sunt 
supuse unei mari presiuni. 
Și „sângerează”, de multe ori, 
în interior. Efectele se văd mai 
târziu, când este posibil să fie 
prea târziu. 
 
Managementul de criză este pro -

cesul prin care organizația face față 
evenimentelor care întrerup funcțio -
na rea obișnuită a afacerii, sau o for -
țea ză să facă schimbări majore în pro -
cesele sale și în modul de a reacționa 
în scopul asigurării continuității sale. 
Vechiul sistem, așa cum a fost el creat 
de fondator, nu mai rezistă. Modul în 
care a fost făcut managementul oame -
ni lor nu mai are efectele scontate. 
Felul în care se comunica și se colabo -
ra trebuie revizuit. Rezultatele financia -
re sunt altele. 

Pentru unele companii, este o lovi -
tu ră care cere eforturi masive de reca -
li brare, pentru alte companii sunt opor -
tu nități de creștere. 

Chiar și pentru acestea din urmă, 
este nevoie de un alt fel de manage -
ment față de cel cu care erau obișnuiți 
angajații. 

Ce devine vizibil și important?  

Nevoia de coerență 
Dacă fondatorii, antreprenorii sau 

managerii afacerilor au în minte că 

este în responsabilitatea lor să con -
tu reze o viziune și o strategie pe ter -
men lung, atunci, ei bine, au dreptate. 

Și situația în care ne aflăm acum 
ar fi trebuit să îi găsească cu o viziune 
bine conturată și definită, mai ales că 
suntem după o perioada de creștere 
economică, în care au avut timp și 
orizont pozitiv în care să își imagineze 
planuri de dezvoltare. Și aici, drumurile 
pot să se despartă. 

Dacă viziunea și strategia pe ter -
men lung a luat în calcul doar crește -
rea afacerii din puntul de vedere al 
cotei de piață, profitabilității și inves ti -
țiilor și nu a luat în calcul și dezvoltarea 
și loializarea oamenilor, oferirea unui 
mediu de lucru sănătos, în care să se 
simtă în siguranță și la care să cupleze 
în mod real, atunci, în acest moment, 
gândirea de acest tip îi va conduce pe 
cei care se află în fața pericolului să 
aibă în vedere doar salvarea inves ti -
țiilor și a finanțelor companiei, negli -
jând, în continuare, oamenii. Iar cei ce 
au oportunități și ar putea crește aface -
rea, ar putea ne gli ja aspectele legate 
de oameni, pen tru a maximiza tot ce 
ofe ră aceste timpuri. 

Ambele scenarii sunt perdante.  
 
Într-o criză al cărui început îl 
vizualizam, dar pentru care nu 
intuim, încă, nici durata și nici 
modul de evoluție și felul în 
care ne va afecta nu numai 
afacerile, dar și familiile, este 
esențial să schimbăm 
fundamental modul de gândire 
și să punem oamenii pe 
primul loc. 
 
Este nevoie de coerență, mai mult 

ca niciodată, între ce facem și ce spu -
nem, între ce le cerem oamenilor și 
ce facem noi înșine, între viziunea pe 
termen lung și felul în care acțiunile 
noas tre de acum sprijină punerea 

aces teia în practică, sau sprijină re -
mo delarea și ajustarea acesteia. Pe 
mo ment, față de viziunea pe termen 
lung, pe un orizont de timp pe care nu 
îl imaginăm, acum este nevoie de 
câteva principii solide, care să ghideze 
busi nessul, principii care, mai târziu, 
să permită întoarcerea la un mod mai 
puțin presant de a face lucrurile. 

Când mă refer la principii, mă refer 
la reguli fundamentale, care pot guver -
na modul de lucru cu echipele voastre, 
și acum, și mai târziu: transparență, 
so lidaritate, învățare și împărtășirea 
rapidă a soluțiilor la problemele care 
apar, recunoașterea și prețuirea fie că -
rui efort. Acestea vor transcende ori -
cărei crize și vor da soliditate, pentru 
că sunt valori fundamentale, de care 
avem nevoie fiecare. 

Nevoia de 
transparență 
În situații de incertitudine, mintea 

omului dezvoltă scenarii și caută și 
cele mai subtile semnale de a con fir -
ma propriile scenarii. Este psihologic 
și suntem, cu toții, supuși acestei cap -
cane. 

În managementul de criză, este 
esențial să definiți ce este confidențial 
și ce nu, ce face acele informații să 
fie confidențiale și care este rațiunea 
din spate, să comunicați clar și trans -
pa rent restul informațiilor față de ma -
na  gementul de la mijlocul companiei 
și față de angajați. 

De exemplu, ce planuri vă faceți 
pentru a suplini mâna de lucru care, 
poate, vă lipsește, dacă în acest mo -
ment sectorul vostru de activitate cere 
mai multă forță de muncă. Ce doriți 
să faceți și cum veți acționa dacă va 
fi nevoie de restrângerea activității, în 
ce pași, cum și în ce ordine vor fi afec -
tați oamenii, ce pot face ei pentru a 
nu își pierde locul de muncă etc. 

Companiile din domeniul transportului trec prin această criză 
diferit față de majoritatea companiilor și au un rol esențial în a 
face lucrurile și economia să se miște. Atât cât se va putea mișca. 
Cu cât liderii acestor companii vor avea mintea mai limpede, 
decizia mai bună, solidaritatea în centrul acțiunilor lor, cu atât vor 
culege rezultate care să le ofere șansa unor afaceri solide, 
pe termen lung.

MANAGEMENT ÎN TIMP DE CRIZĂ 

Este această 
criză altfel?
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Un lucru de ținut minte: orice 
fel de informație care se va 
dovedi neadevărată sau 
comunicată pe jumătate, 
comunicată în virtutea unei 
agende ascunse, care să 
protejeze numai interesele 
angajatorului, va avea un efect 
devastator asupra companiei.  
 
Pentru că, acum, nu mai este vor -

ba despre profit; efectul asupra oame -
ni lor este foarte mare, de la sănătatea 
fizică, la sănătatea mentală afectată 
de îngrijorare și nesiguranță. 

Nevoia de 
comunicare clară 
Comunicarea către angajați, fur -

ni zori și clienți are nevoie, mai mult ca 
niciodată, să fie clară și concisă, fără 
am biguități. Sondajele făcute, în a -
ceas tă perioadă, de WEF (World Eco -
nomic Forum) arată că oamenii tind 
să aibă mai multă încredere în angaja -
torul lor decât în guvernele lor. Și asta 
nu numai aici, în România, ci în gene -
ral. În toate țările afectate. 

De aceea, în această perioadă, 
este important să preluați și să prezen -
tați știrile oficiale cu claritate, să menți -
neți oamenii conectați la știri oficiale 
și să îi sprijiniți în a evita știrile false 
și alarmiste. Indiferent dacă este o pe -
rioadă propice sau nu pentru afacerea 
voastră (ne așteptăm ca transportul 
rutier și logistica în domeniul alimentar 
și farmaceutic să aibă o perioadă in -
ten să de business), informarea clară 
și corectă a angajaților este o priori -
tate, atât în ceea ce privește evoluția 
lu crurilor, dar și în privința a ceea ce 
se petrece în compania voastră. 

Este genul de comunicare care nu 
poate fi delegată, este nevoie de coor -
do nare și aliniere la nivelul echipei de 
top management. 

Nevoia de 
solidaritate 
Tot la capitolul comunicare se află 

și secțiunea solidaritate. Compania 
voas tră poate sprijini, în această pe -
ri oadă, diferite cauze sociale, poate 
con tribui cu fonduri la achiziția de echi -
pa mente sau poate efectua trans por -
turi umanitare. Comunicați aceste as -
pect angajaților voștri. Îi va face să se 
simtă mândri, să se simtă solidari și 
le va crește angajamentul. 

Nu uitați să vă manifestați solida ri -
tatea și față de familiile angajaților voștri, 
care ar putea fi afectate de șo maj tehnic 
sau alte probleme financia re. 

Nevoia unui 
leadership incluziv 
Liderii incluzivi sunt extrem de 

orien tați către oameni, buni ascultători, 
capabili să identifice talente și mo ti -
va tori, în cadrul echipei lor. Aceștia 
au răbdare, înțelegere și sunt cu ade -
vă rat, în mod autentic, interesați de se -
menii lor, cu care lucrează. Acest tip 
de leadership este extraordinar, atunci 
când este nevoie de a înțelege mai 
bine situații complexe sau ambigue, 
deoa rece liderul obține ușor părerile 
și contribuțiile echipei. 

Desigur, vi s-ar putea părea impo -
si bil, în aceste circumstanțe, să fiți 
calmi și răbdători, însă s-ar putea să 
fie, de multe ori, singura sursă de 
ener gie care să vă facă să nu intrați 
în panică. A fi calmi în fața celorlalți 
vă consolidează rezistența la stres și 
vă oferă claritate în decizie. 

Nevoia de leadership 
etic 
Orice criză generează ocazii în 

care leadershipul este atent evaluat și 
considerat a fi etic sau nu. Sunt multe 
motive pentru care etica este pusă la 
în cercare, în timp de criză. Acum, se 
ac tivează un număr interconectat de 
fac tori favorizanți ai unor abordări la 
limi ta eticii, sau, chiar, conduc la încăl -
ca rea acesteia. 

De aceea, nevoia de comunicare 
cla ră și transparentă va da oamenilor 
în credere că știți ce faceți și că acțio -
nați în spirit etic, având un scop bun, 
pe termen lung. 

 
Cum arată lipsa de etică?  
 
De la încălcarea valorilor compa -

niei voastre, la acțiuni individuale. 
Oamenii pot da mesaje care să arate 
că nu prea le pasă de ceilalți și că 
„fiecare este pe cont propriu”, pot avea 
abordări tranzacționale, adică pot fi 
într-un moment în care să profite de 
situație și să spună „fac asta dacă... 

sunt remunerat, sunt răsplătit etc.” sau 
să aibă o atitudine de tip „spirit de 
turmă” adică „toți fac asta, de ce n-aș 
face și eu...?”. 

Toate acestea sunt comporta men -
te ne-etice și liderii au menirea și da -
toria de a le descuraja și opri imediat. 

Nevoia de a arăta 
reziliență emoțională 
Liderii rezistenți emoțional sunt cei 

care consideră eșecul și crizele ca pe 
niște situații problematice temporare, 
din care își revin rapid. Ei mențin o ati -
tu dine pozitivă și sunt puternic co nec -
tați la oportunitățile pe care le aduc 
perioadele pe care alții le văd tulburi. 
Liderii rezilienți găsesc căi să miște 
lucrurile din loc și nu rămân blocați în 
atitudini defensive, au abilitatea de a 
asculta și de a culege informații din 
mediul înconjurător, au abilitatea de a 
se adapta și de a înainta către un scop 
pe care și-l definesc, au puterea de 
a-și menține energia, chiar și în situații 
de presiune.  

Fiecare dintre noi poate introduce 
în rutina zilnică mici obiceiuri și dis ci -
pline sănătoase. Chestiuni simple, pe 
care să le transfere și echipelor lor. 

De exemplu, disciplina de a avea 
o întâlnire săptămânală cu echipa, de -
di cată discuțiilor despre cum fac față 
acestei perioade de presiune. 

Sunt multe lucruri de discutat, de 
încercat, de testat, de internalizat. Este 
o perioadă extraordinară de clarificare, 
de redefinire, de înțelegere a ceea ce 
este simplu și esențial. Și, un ultim 
cu vânt: această etapă se va termina. 
Așa cum am trecut peste celelalte 
crize și companiile noastre s-au trans -
for mat, așa vom trece și peste aceas -
ta. Însă, diferența majoră este legată 
de paradigma oamenilor. Și aici sunt 
ce rințe de la noi, liderii, și sunt șanse 
pen tru oameni și companii. 

Să reinventăm modul 
în care facem afaceri 
Dacă, până acum, migrația eco -

no mică a fost determinată de oportu -
ni tățile pe care oamenii le-au văzut în 
alte piețe, această criză sanitară va 
aduce oameni înapoi. Oameni care 
au nevoie de lucru, de a se simți bine 
pri miți aici, în țara lor. Au mai fost și 
alte crize sanitare care, însă, nu au 
avut acest tip de impact asupra vieților 
noastre. Un moment bun să rein ven -
tăm modul în care facem afaceri. Mai 
uman, mai etic, mai transparent. 

 
Madi RĂDULESCU  

MBA, PCC 

managing partner MMM Consulting 

madi.radulescu@mmmconsulting.ro 

Madi 
Rădulescu 
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INFRASTRUCTURĂ 
Primii 13 kilometri 
ai Autostrăzii 
Sibiu-Pitești, în lucru

M inistrul Transporturilor, Lucian 
Bode a emis, la începutul lu -
nii martie, ordinul de începe -

re a lucrărilor la Lotul 1 Sibiu-Boița din 
Secțiunea 1, după aproape un an de la 
semnarea contractului (14 aprilie 2019), 
perioadă în care PORR Construct a 
realizat proiectul tehnic, avizat de 
CNAIR, în februarie. Între timp, au fost 
fi nalizate studiile topografice, geoteh -
nice, arheologice, hidrologice, precum 
și lucrările de asanare și deminare. 

În prezent, se lucrează la drumu ri -
le tehnologice și la platformele pentru 
foraje piloți. Totodată, se află în curs de 
evaluare cele 5 oferte depuse pen tru 
contractul de supervizare a lucră rilor. 

3 ani de lucrări, 
cu 5 ani garanție 
Proiectul Autostrăzii Sibiu-Pitești 

a fost divizat în 5 secțiuni, care traver -
sea ză 3 județe: Sibiu, Vâlcea și Argeș. 
Sec țiunea 1 (km 0-km 14), cuprinde 
Lotul 1 Sibiu-Boița, de 13 km, prevăzut 
a fi construit în următorii 3 ani, cu o 
ga ranție de 5 ani a lucrărilor. Investiția 
va costa 612,6 milioane de lei, fără 
TVA. Lotul 2 are aproape un kilometru 
și asigură funcționalitatea independen -
tă a acestui sector de autostradă. 

Secțiunile 2 și 3 încă 
nu sunt licitate  
Cele mai grele porțiuni, care vor 

avea tuneluri în munte, nu au fost încă 
scoase la licitație. Secțiunea 2 Boița-
Cornetu (km 13-km 44,5 cu tot cu cei 
din Lotul 2 al Secțiunii 1) va avea o 
lungime de 31,33 km. „La finalul anului 
trecut, CNAIR a beneficiat de asistență 
tehnică în materie de tuneluri, din par -
tea experților desemnați de Ministerul 
Fondurilor Europene, în cadrul Acor -
du lui BEI PASSA, și a definit o stra te -
gie de promovare a Secțiunii 3, pre -
cum și a unui lot din Secțiunea 2, în 
baza documentației existente. Pe ce -
lă lalt lot din Secțiunea 2, pe care traseul 

IPTANA a fost modificat în anul 2015, 
experții BEI PASSA au consi de rat opor -
tună efectuarea unor inves ti gații su pli -
mentare. Pentru a se asi gu ra pre misele 
implementării unor so luții tehnice de 
actualitate, CNAIR a consi derat fezabilă 
această aborda re”, au precizat repre -
zen tanții companiei. 

Pentru Secțiunea 3 Cornetu-Tigveni, 
cu o lungime de 37,4 km (între km 44,5 
și km 82), CNAIR „prin experții desem -
nați în cadrul Acordului BEI PASSA, a 
beneficiat, de ase me nea, de asistență 
tehnică în specia li zarea tuneluri și a 
definit o strategie de promovare în baza 
documentației existente”.  

Contracte „pe țeavă” 
pentru secțiunile 
4 și 5 
Secțiunea 4 Tigveni-Curtea de Argeș 

(km 82-km 92), în lungime de 9,86 km, 
dintre care 1,35 km aferenți tunelului 
Momâia, care va implica lucrări tehnice 
complexe, a fost scoasă la licitație, dar 
CNAIR nu a desemnat, încă, un câști -
gător dintre cei 10 con struc tori care au 
depus oferte, la sfâr și tul lui august 2019. 
Valoarea estima tă a investiției este de 
2 miliarde de lei, fără TVA, iar durata 
contractului este de 60 de luni, dintre 
care 16 luni pe rioada de proiectare și 
44 de luni execuție. 

Secțiunea 5 Pitești-Curtea de 
Argeș, de 30,3 km (km 92-km 122), 
a fost câștigată de compania italiană 
Astaldi, încă din iulie 2017, însă 
contracandidata ei din China a blocat 
în instanță semnarea contractului. 
„Pen tru tronsonul 5, am comunicat re -
zul tatul procedurii, fiind stabilit câști -

gă torul. Suntem în intervalul celor 10 
zile în care se poate contesta rezul -
ta tul procedurii de atribuire, după care 
intrăm în procedură de semnare a 
con tractului. Pentru tronsonul 4, au 
fost 10 oferte și suntem în etapa de 
eva luare a acestor oferte”. 

Valoarea estimată a Secțiunii 5 
este de peste 1,8 milioane de lei, fără 
TVA, iar durata contractului – de 120 
de luni, dintre care 12 luni proiectare, 
48 de luni execuția lucrărilor și 60 de 
luni garanție. Între timp, a fost organi -
za tă și licitația pentru supervizarea 
lucrării, contractul fiind de aproximativ 
38 de milioane de lei, fără TVA, dar 
încă nu a fost desemnat câștigătorul, 
dintre cei 4 ofertanți. 

Ministrul Bode, către 
antreprenori: „Vă cer 
să țineți șantierele 
deschise” 
Ministrul Transporturilor, Lucian 

Bode, le-a cerut antreprenorilor, într-o 
videoconferință, să continue lucrările 
pe șantiere, respectându-și termenele 
asumate prin contracte, în ciuda epi -
de miei de coronavirus (COVID-19). 
Constructorii din infrastructura rutieră 
și feroviară, alături de șefii CFR infra -
struc tură, CNAIR și Metrorex, i-au pre -
zen tat ministrului principalele pro ble -
me care au apărut în ultima perioadă, 
dar și soluțiile pentru rezolvarea aces -
to ra. Măsurile vizează, alături de sigu -
ranța angajaților la locul de muncă, 
aprovizionarea cu materialele de con -
struc ții. Antreprenorii au sesizat anu -
mi te aspecte administrative referitoare 
la procedurile de avizare, exproprieri 

Visul șoferilor de a avea o alternativă la ruta infernală de pe Valea 
Oltului prinde contur: au intrat în lucru primii 13 kilometri din 
totalul de 122, ai Autostrăzii Sibiu-Pitești.
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și relocarea unor utilități aflate pe tra -
seul obiectivelor de infrastructură. 

Ministrul Lucian Bode le-a spus: 
„Astăzi, mai mult ca oricând, vă cer 
să continuați lucrul pe șantiere, dar 
cu asigurarea condițiilor de siguranță 
pentru sănătatea angajaților. Infra -
struc tura și construcțiile sunt domenii 
com plementare pentru dezvoltarea 
să nă toasă a economiei noastre, în a -
ceas tă perioadă extrem de grea prin 
care trecem, nu numai noi ca țară, ci 
în treaga societate. Avem bani alocați 
pen tru proiecte, prin bugetul pe anul 
2020. Trebuie să știți că, dacă munciți, 
vă veți primii toți banii pe ceea ce tri -
miteți la decontare. Aici vreau să vă 
atrag foarte tare atenția să vă plătiți 
sub contractorii, furnizorii sau presta -
to rii de servicii. E vital ca aceste firme, 
care sunt românești, să aibă continui -
ta te, să aibă siguranța că își vor primi, 
la rândul lor, banii. V-ați asumat, prin 
con tracte, anumite termene de reali -
za re a lucrărilor. Vă rog să vă res pec -
tați termenele contractuale”. 

A început construirea 
Centurii de Sud 
Timișoara 
Directorul general al CNAIR, Mariana 

Ioniță, a insistat, la rândul ei, asupra 

importanței economice a con ti nuă rii 
activității pe șantiere: „Am emis ordinul 
de începere al lucrărilor și pre darea 
amplasamentului pentru con stru i rea 
Variantei de Ocolire Timișoara Sud, chiar 
dacă, în această perioadă, ne confrun -
tăm cu pandemia cauzată de răspân di -
rea COVID-19. Trebuie să fim cu toții 
conștienți cât de important este pentru 
eco nomie ca pe aceste șan tiere să con -
ti nue lucrările, atâta timp cât se poate 
munci în condiții de sigu ranță, cu respec -
ta rea tuturor mă su rilor luate în această 
perioadă deo se bită pentru toată lumea. 
Subliniez faptul că activitățile de proiec -
tare și de execuție a lucrărilor pe șantiere, 
precum și activitățile de supervizare a 
lucrărilor, se pot desfășura în conti nua -
re conform programelor de execu ție 
asumate, cu respectarea măsurilor 
impuse prin ordonanțele militare care 
sunt în vigoare până în prezent.” 

Centura Timișoara Sud, de 25,69 
km, va fi construită de Tirrena Scavi, 
în baza unui contract de aproximativ 
272,5 milioane de lei, fără TVA, pe o 
pe rioadă de 2 ani. Primele lucrări exe -
cu tate au fost decopertarea stratului 
ve getal între DN6 și canalul Bega. 
Apoi, va începe și șantierul pentru rea -
lizarea unui drum de acces din DN6 
și a unui pod provizoriu peste Canalul 
Bega. O altă lucrare prioritară este 

rea li zarea de platforme pentru dru mu -
rile de acces, pentru execuția pilonilor 
forați. Pentru această etapă a lucră -
ri lor, pe teren se află 40 de angajați 
(mun citori și personal TESA), preci -
zea ză CNAIR. 

Comisiile  
de evaluare 
a licitațiilor, 
suplimentate 
Directorul general al CNAIR, Mariana 

Ioniță, a dispus introducerea, în comisiile 
de evaluare a licitațiilor, de experți no -
mi nalizați din cadrul Minis te rului Fondu -
rilor Europene, „iar, dacă si tuația o im -
pune, comisiile vor fi com p le tate cu 
membri suplimentari”. Toto dată, i-a con -
vo cat pe toți membrii co mi siilor și le-a 
cerut să finalizeze eva luarea ofertelor în 
termenele asu mate. „Subliniez importan -
ța proiectelor Craiova-Pitești, Sibiu-
Pitești, Auto stra da Transilvania și Cen -
tura Bucureștiului, care, în acest moment, 
au în evaluare anumite loturi. Întârzierile 
nu mai sunt acceptate. Vreau să fie foarte 
clar: nu ne putem permite ca, din cauza 
unor în târzieri, să pierdem fondurile 
neram bur sabile”. 

 
Magda SEVERIN 

magda.severin@ziuacargo.ro
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ZIUA CARGO: IVECO, prin 
intermediul dealerilor săi, 
și-a întărit echipa, 
portofoliul de servicii 
și are noi modele de 
autovehicule. Care sunt 
punctele forte ale 
organizației și cum vor fi 
resimțite de către clienți? 
Andrei Gagea: În primul rând, 

să discutăm despre noul IVECO 
S-WAY. Acesta este mai mult decât un 
ca mion, oferind o gamă de servicii și 
o nouă eră a conectivității. IVECO ofe -
ră, sub umbrela MyIVECO Way Solu -
tions, mai multe sisteme conec ta te, 
gândite să maximizeze profitabi li ta tea 
clienților săi. Orice vehicul din gama 
IVECO S-Way are în configu ra ția stan -
dard un modul telematic, ce oferă 
clienților diferite niveluri de co nec -
tivitate cu vehiculul lor. Serviciile oferite 
sunt de 2 tipuri: servicii gratuite, activa -
bile doar cu acordul clientului, și servicii 
premium, care trebuie să fie plătite. 
Amintesc dintre serviciile gra tu ite sau 
Smart Pack: MyIVECO Easy Way App, 
MyIVECO Web Potal, MyIVECO Ve -
hicle Monitoring&Remote Assistan ce, 
MyIVECO Smart Report, iar, în cazul 

serviciilor premium: Verizon/ Astrata 
Fleet management, MyIVECO Web 
API, Professional Fuel Advising, Con -
tracte de Mentenanță și Re parații 
flexibile prin Serviciile Co nec tate și 
MyIVECO Uptime Monitoring. Cu 
acestea din urmă, IVECO face trece -
rea de la întreținerea de tip Reactiv a 
unui vehicul, la întreținerea de tip 
Preventiv, cu beneficii majore asupra 
costurilor și modului de întreținere ale 
unui vehicul. Practic, IVECO S-way, 
în afara avantajelor palpabile, înglo -
ba te în condiția unui TCO (Total Cost 

of Ownership) cât mai redus, prin ser -
viciile de conectivitate îmbinate cu 
partea de întreținere și reparație pre -
dic tivă, oferă lucrul cel mai important 
pentru orice transportator: controlul 
asupra TIMPULUI. Impactul neprevă -
zu tului pentru orice business, cu atât 
mai mult în transport, se traduce prin 
situații nedorite în lanț, cheltuieli adi -
țio nale, nevoi acute și stres asupra 
afacerii. 

Referitor la punctele forte ale orga -
ni zației: întotdeauna am susținut că 
forța noastră stă în rețeaua IVECO. 
Avem o rețea de dealeri puternică, 
care au o acoperite teritorială deosebit 
de vastă și personal calificat. Investim 
în factorul uman, punând la dispoziție 
traininguri tehnice, comerciale și soft 
skills. Toate trainingurile pe care le-am 
programat să le facem le derulăm 
chiar și în această perioadă, mutân -
du-le evident în Virtual Classrooms. 

Totodată, întreaga echipă IVECO 
a fost întărită, în cursul anului trecut, 
prin sosirea a trei noi membri. Astfel, 
avem un service zone manager – 
Eugen Marinescu, care se ocupă de 
ma nagementul activităților și a indica -
to rilor de performanță a centrelor de 
service din rețea, service technical 

Neașteptata criză provocată de pandemie pune o presiune 
importantă și asupra importatorilor de camioane. 
Am discutat despre situația actuală cu Andrei Gagea, 
business director IVECO Romania.

Pregătiți pentru 
reacții prompte

Andrei 
Gagea 
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specialist – Marius Stania, care se 
ocupă de suportul tehnic oferit rețelei 
de dealeri, business line manager 
Heavy Range – Andrei Gustil, care se 
ocupă de managerierea tranzacțiilor 
cu vehicule din gama „grea”. 

Care sunt perspectivele 
IVECO pentru acest an, 
în Romania? 
Dacă îmi adresai această între bare 

în luna februarie, puteam să îți spun cu 
exactitate care erau planurile noastre 
pentru 2020. Apariția pande miei de 
COVID-19, și pentru IVECO, ca de altfel 
pen tru tot spectrul econo mic, a însem -
nat schimbarea strategiei gândite ante -
rior pentru anul în curs. Nevoile au de -
ve nit imediate, necesita tea unor reacții 
rapide și ferme a de venit o realitate. 

Cât de mult credeți că va 
afecta planurile inițiale 
actuala situație provocată 
de pandemie? 
Nu putem estima efectele acestei 

situații, însă, în situațiile anterioare de 
criză, compania a demonstrat că este 
capabilă să reacționeze prompt, men -
ți nând, în permanență, o poziție fermă 
asupra situației financiare a grupului, 
cumulată de intervenția rapidă în su -
por tul partenerilor noștri, fie că discu -
tăm de entitățile care ne reprezintă, fie 
că discutăm de clienții noștri. 

Cum împacă, astăzi, IVECO 
măsurile pentru protejarea 
sănătății angajaților și 
colaboratorilor cu o bună 
funcționalitate a serviciilor 
oferite? 
Încă de la începutul acestei pan -

demii, am luat proactiv toate măsurile 
adecvate pentru a asigura sănătatea 
și siguranța angajaților; totodată, ac -
tivitățile din service-urile din rețea au 
rămas deschise, operațiunile de furni -
zare de piese de schimb și opera țiu -
nile de vânzare a vehiculelor. Toate 
a cestea se desfășoară, însă, în con -
diții de siguranță atât pentru angajați, 
cât și pentru clienți. 

Toți dealerii au crescut gradul de 
pro  tecție, folosirea dezinfectanților, a 
măș tilor de protecție și a mănușilor a 
de venit, deja, o practică. Unii dintre dea -
leri aleg să rotească personalul la anu -
mi te intervale de timp, pentru a se asigu -
ra continuitatea în punctele de service. 

Există modificări 
în portofoliul de servicii, 
pentru a ajuta 
transportatorii,  
în actualul context? 
Noi, IVECO Romania, am pus la 

dis poziția rețelei de dealeri un plan 

de măsuri care să ne asigure continu -
i tatea businessului și, în egală măsură, 
dorim să ne asigurăm că, la momentul 
ter minării acestei situații complet ne -
pre văzute, vom rămâne prima opțiune 
a clienților. 

Ce sfaturi ați da, astăzi, 
operatorilor de transport? 
Sunt aspecte pe care 
trebuie să le aibă în 
vedere în relația 
cu IVECO? 
În primul rând, vrem să le mulțu -

mim pentru modul dedicat în care își 
respectă munca și pentru că au sus -
ținut și susțin comunitățile, în aceste 
mo mente grele. Poate că de abia 
acum oamenii conștientizează, pe de -
plin, rolul vital al acelora care asigură 
conexiunea, circulația bunurilor atât 
de necesare pentru noi, fie că vorbim 
de alimente, medicamente, aparatură 
medicală etc. IVECO este alături de 
ei și deja implicat în proiecte concrete, 
destinate ajutorului comunităților afec -
tate de COVID-19. Nu ne permi tem să 
transmitem transportatorilor de cât un 
singur îndemn: suntem aici, lângă voi 
și nu o să reușim decât ÎMPREUNĂ 
să depășim aceste mo mente! 

Care este situația la nivel 
internațional – fabrici și 
rețea de service? 
Având în vedere că fabricile noas -

tre sunt situate în puncte afectate de 
COVID 19, s-a decis oprirea tempo -
ra ră a producției. Pe de altă parte, în 

această perioadă dificilă, când multe 
ateliere din Europa Centrală sunt 
închise sau fac doar reparații ANS24H 
și reparații de urgență, riscăm ca re -
pa rațiile vehiculelor care transportă 
măr furi foarte importante (cum ar fi 
medicamente, ventilatoare, măști, alte 
echi pamente medicale, gaz, combus -
tibil, alimente, piese) să fie întârziate. 
Din acest motiv, am solicitat rețelei să 
facă tot posibilul pentru a asigura 
capa cități adecvate de intervenție pe 
toa te rutele principale și pentru a mi -
ni miza o eventuală întârziere a acestor 
transporturi. 

Sunt modificări în ceea ce 
privește termenele de 
livrare pentru vehicule 
noi? 
În acest moment, pe stoc, în 

România, datorită numărului de vehi -
cule existent, putem asigura sustena -
bi litatea vânzării și putem să oferim 
potențialilor clienți o multitudine de 
variante, cu livrare imediată. În cazul 
co menzilor de vehicule care fac obiec -
tul fabricației și unde, implicit, există 
întârzieri în onorarea comenzilor, sun -
tem alături de clienții noștri, cu scopul 
comun de a limita aspectele nedorite 
a pă rute ca urmare a impactului pan -
demiei. Profit de această ocazie pen -
tru a le mulțumi că sunt alături de noi 
în continuare și că se dovedesc par -
teneri, în deplinătatea sensului aces -
tui cuvânt! 

 
Radu BORCESCU 

radu.borcescu@ziuacargo.ro

IVECO România luptă cu COVID-19 
IVECO România a stabilit ca toată flota de vehicule demo să fie pusă la 
dispoziția autorităților, pe întreaga durată a luptei contra COVID-19. Primele 
vehicule care și-au găsit utilizator sunt două IVECO Daily dotate cu box 
frigorific și un IVECO Daily dotat cu box izolat termic și lift pentru încărcare 
marfă, care au fost preluate de Crucea Roșie Română. Pentru că două dintre 
aceste vehicule sunt alimentate cu gaz natural comprimat, Engie România s-a 
alăturat proiectului și va furniza combustibil pentru toată perioada cât Crucea 
Roșie va folosi aceste vehicule. Cel de-al patrulea IVECO Daily furgon, de 12 
mc, va merge la Grupul Comunitar Galați, în scopul transportului de alimente 
și materiale igienico-sanitare destinate persoanelor cu dizabilități, sau celor 
defavorizate.
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RENAULT TRUCKS 

Performanțe bune, 
pe o piață turbulentă
Cu 54.098 de vehicule facturate, Renault Trucks și-a menținut, 
în 2019, poziția, pe o piață globală dominată de contraste,  
care a cunoscut o primă jumătate de an foarte dinamică  
și o a doua jumătate mai puțin impresionantă.

A stfel pe segmentul de vehi cu -
le cu masă de peste 6 t, con -
struc torul francez a deținut o 

cotă de piață stabilă, în Europa (8,5%), 
iar, în Franța, și-a menținut poziția domi -
nantă, cu o cotă de piață de 27,9%. 

 
Livrări în funcție de destinație: 
• Franța: 24.621 de unități (+2%) 
• Europa: 24.544 de unități (-9%) 
• Internațional: 4.933 de unități 

(+10%). 
 
Livrări în funcție de tonaj: 
• Gama grea și medie: 35.950 de 

unități 
• Vehicule comerciale ușoare: 

18.148 de unități. 

Volumele au rămas 
stabile 
Renault Trucks și-a menținut sta -

bi le volumele de vânzări, pe o piață 
eu ropeană marcată de o creștere de 
15% în prima jumătate și cu o scădere 
de 18% în cea de-a doua.  

În segmentul de peste 16 t din Euro -
pa, producătorul a înregistrat o foar te 
u șoară scădere a cotei de piață, de 
0,1%, în timp ce, pe segmentul între 6 
și 16 t, a avut o creștere de 0,3% a cotei.  

10% creștere 
internațională 
Volumele au crescut cu 10% la 

nivel internațional (în afara Europei), 
fiind facturate un nu măr de 4.993 de 
camioane. Într-un con text dificil, cu o 
piață europeană care a scăzut cu 
28%, Renault Trucks a câștigat cotă 
de piață în toate țările.  

În particular, constructorul francez 
a obținut o performanță istorică pe seg -
mentul de peste 16 t în Turcia, cu o cotă 
de piață care a crescut cu 3 punc te, la 
8,8%. Renault Trucks și-a con solidat, 
de asemenea, poziția do mi nantă în 
Algeria, cu o cotă de 26% (peste 16 t).  

În 2019, a început producția mode -
le lor Renault Trucks C și K, la uzina 
de asamblare a constructorului din 
Meftah, fiind produse 850 de camioa -

ne. În 2020, vor fi asamblate aici și ve -
hi cule din gama D.  

Volume record 
la vehicule rulate 
În 2019, facturările de vehicule co -

mer ciale rulate cu crescut cu 11%, la 
9.442 de unități. Într-un context dificil, 
cu un stoc general foarte mare de ve -
hi cule rulate pe piață, Renault Trucks 
a menținut un nivel redus al stocurilor, 
da torită mai ales ofertelor speciale:  

• Oferta T Selection, care include 
ve hicule rulate care au trecut printr-o 
inspecție cu 200 de puncte, selectate 
în funcție de vârsta și kilometrajul ca -
mio nului și care beneficiază de garan -
ția producătorului. 

• Modele adaptate de către Fabri -
ca de Camioane Rulate de la Bourg-
en-Bresse, înclusiv Renault Trucks T 
X-Road și T P-Road, capete trac tor 
trans formate în autoșasiuri, con form 
unor procese industriale stric te și ofe -
rind un răspuns optim pentru necesi -
tă țile clienților. 



aprilie 2020 ..................................................................................................................................................  37

C
A

M
IO

A
N

E
 Ș

I S
E

R
V

IC
II

• Serii speciale de camioane rulate, 
cum ar fi mo delul T 01 Racing, com -
plet redesenat de către designerii 
Renault Trucks.  

În final, 23 de locații au primit, în 
2019, eticheta „Used Trucks by Renault 
Trucks”. Această etichetă ga rantează 
rigurozitatea selecției și pre gătirii vehi -
cu lelor pentru clienți, precum și va -
rietatea gamei de vehicule și servicii. 
Constructorul dorește să ajungă, anul 
acesta, la 70 de locații care să pri meas -
că această etichetă.  

Activitatea 
post-vânzare 
a rămas puternică  
Renault Trucks a înregistrat o creș -

tere cu 3% a cifrei de afaceri provenite 
din piesele de schimb, în ciuda scă -
de rii activității de transport.  

Portofoliul de vehicule acoperite 
de contracte de întreținere pe mai mult 
de 36 de luni a crescut, de asemenea, 
cu 13%, cu peste 35.000 de vehicule 
sub contract.  

2019 a fost, de asemenea, marcat 
de lansarea ofertei de mentenanță 
preventivă, Start & Drive Excellence 
Predict, în 15 țări europene, pentru 
ga mele T și T High. În 2020, Renault 
Trucks va extinde această ofertă și 
pen tru C, K, D și D Wide Z.E. 

Mobilitatea electrică 
a devenit realitate  
2019 a marcat lansarea camioa ne -

lor electrice Renault Trucks. Con struc -
torul francez oferă o gamă cu prin -
zătoare de astfel de vehicule, de la 
3,1 la 26 t, cea mai largă de pe pia ță. 
Clienții au încredere în Renault Trucks, 
care a anunțat semnarea unui con -
tract istoric cu grupul Carlsberg, pen -
tru livrarea a 20 de unități D Wide Z.E. 

După stabilizarea situației curente, 
va demara producția în serie de ve -
hi cule electrice la fabrica Renault 
Trucks de la Blainville-sur-Orne. 

În următorii patru ani, Renault 
Trucks dorește să investească încă 
150 de milioane de euro în mobilitatea 

elec trică. Fabricantul estimează că 
ve hiculele electrice vor acapara 10% 
din volumele sale de vânzări, până în 
2025.  

 
Raluca MIHĂILESCU 

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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NOUL VOLVO FH 
Accent pe 
necesitățile șoferului

A ccentul pe șoferi se bazează 
pe impactul semnificativ pe 
care aceștia îl au asupra re -

zul tatelor obținute de un transportator, 
în termeni de productivitate, eficiență 
și servicii orientate către clienți. „Un 
șofer bun poate avea o contribuție la 
profitabilitatea clienților noștri”, spune 
Roger Alm, președintele Volvo Trucks. 
„Asistăm, la nivel mondial, la o lipsă 
cro ni că de șoferi bine pregătiți. Prin 
lan sarea acestui nou autocamion, care 
pri oritizează productivitatea și con for -
tul șoferului profesionist, am făcut un 
pas important înainte, pentru a ne aju -

ta clienții să atragă și să păstreze cei 
mai buni șoferi.” 

Mediu de lucru 
superior 
Atenția acordată șoferilor este cel 

mai bine evidențiată în spațiul interior 
de lucru, care a fost modernizat. Spa -
țiul lor de lucru are în centru un bord 
modernizat, care dispune de un panou 
de instrumente integral digitalizat, cu 
re zoluție înaltă, de 12 inch, și care in -
clude un suport fix pentru pahare și 
un spațiu de depozitare deschis, cu ilu -

mi nare controlată prin senzori de miș -
care. Panoul de instrumente îi permite 
șoferului să aleagă între patru tipuri de 
vizualizări pe ecran, în funcție de si -
tua ția de deplasare și de informațiile 
pe care le preferă afișate. 

Un ecran lateral opțional, mare, 
de 9 inch, poate asigura funcția de 
Infotain ment, asistență de navigare, 
in formații de transport și monitorizarea 
cu ajuto rul camerei video. Ecranul, 
ușor de acce sat, îi permite șoferului 
să interac țio neze în mai multe moduri: 
prin bu toa nele poziționate intuitiv pe 
vo lan, prin comandă vocală, sau di -

Volvo Trucks a lansat noul Volvo FH, echipat cu o cabină 
reconfigurată, cu caracteristici inovatoare de siguranță  
și cu un mediu de lucru care se concentrează asupra necesităților 
șoferului. Un obiectiv esențial al noului design este de a-i oferi 
șoferului un stil de viață mai productiv, mai sigur și mai 
confortabil, pe șosea.
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rect, prin intermediul ecranului tactil 
și al pa noului de control pentru modu -
rile de vizualizare. 

„Accesul facil la mai multe tipuri 
de informații sporește capacitatea 
șoferului de a acționa mai eficient, în 
siguranță și beneficiind de confort”, 
afirmă Carin Larsson, designer șef 
Volvo Trucks pentru experiența utili -
za torului și interacțiunea umană cu 
ma șina. „Prezentarea informațiilor s-a 

îmbunătățit semnificativ, prin inter me -
diul noilor ecrane. Interacțiunile soli -
citante sunt, acum, concentrate pe 
ecra nul lateral, care este ușor de ac -
ce sat din scaunul șoferului. Prin ur ma -
re, elementele perturbatoare sunt 
redu se, întrucât informațiile cheie de 
de pla sare sunt prezentate clar pe pa -
noul de instrumente, ușor de utilizat 
și ușor de vizualizat.” 

Atât panoul de instrumente, cât și 
ecranul lateral funcționează în mai 
multe limbi. 

Mișcarea în spațiul din interiorul 
cabinei este mai facilă ca oricând, da -
torită noului design al manetei schim -
bă torului I-Shift, mai subțire și ergono -
mic. Pentru șoferii care au nevoie de 
o capacitate mult mai mare a bateriei, 
este disponibil un sistem inteligent dual 
de baterii, care asigură întotdea una 
energia de rezervă necesară pentru a 
porni motorul. Există, de aseme nea, 
o gamă largă de opțiuni de per so na -
li zare în ceea ce privește tapi țeriile și 
culorile. 

Design sofisticat și 
tehnologii inteligente 
Noul aspect îndrăzneț al exterio ru -

lui este caracterizat de farurile em ble -
matice în formă de V, care, acum, au 
fost mutate spre exterior pentru a co -
respunde liniei ușilor cabinei. Lămpile 
de semnalizare au fost, de aseme nea, 
mutate pe portieră, oferind auto ca -
mionului atât o aerodinamică îmbună -
tă țită, cât și un aspect mai îndrăzneț. 
Sis temul pentru ștergătoare este mo -
der nizat și mai subțire, iar sigla mai 
mare face ca noul Volvo FH să fie ușor 
de recunsocut, chiar și de la distanță. 

„Noua generație Volvo FH combi -
nă elementele cele mai de succes din 
seria anterioară FH cu tehnologii inteli -
gente și cu un design funcțional, cen -
trat pe șofer”, continuă Carin Larsson. 
„Rezultatul este un autocamion inteli -
gent și sofisticat, care îl ajută pe șofer 
să obțină performanțe deosebite în 
orice condiții.” 

Faruri cu fază lungă 
adaptivă 
O altă noutate extrem de importan -

tă este introducerea farurilor cu fază 
lungă adaptivă. Sistemul îmbunătă -
țește siguranța pentru toți participanții 
la trafic, dezactivând automat segmen -
te selectate ale fazei lungi LED, atunci 
când autocamionul se apropie de 
traficul din față sau de un alt vehicul 
din spate. Faza lungă se reglează 
atunci când camera și radarul detec -
tează alte vehicule, sau când camera 
detectează modificări ale volumului 
de lumină din jurul autocamionului. 

Funcțiile suplimentare de îmbună -
tă țire a siguranței de pe Volvo FH 
includ Pilotul automat cu asistență la 
coborâre, care stabilește o viteză ma -
xi mă pentru a preveni accelerarea ne -
dorită atunci când vă deplasați în 
pantă, și o variantă actualizată pentru 
ACC – Controlul adaptiv al vitezei de 
croazieră, care funcționează pentru 
orice viteză, chiar până la zero km/h. 

Sistemul de frânare controlat elec -
tronic (EBS), care este o condiție 
nece sară pentru caracteristicile de si -
gu ranță, cum ar fi Avertizarea de coli -
ziu ne cu frână de urgență și Con trolul 
electronic al stabilității, vine, acum, ca 
echipare standard pentru noul autoca -
mion. Direcția dinamică Volvo, cu sis -
te mele de siguranță Asis tență pent ru 
păstrarea benzii de rulare și cu Asis -
tență de stabilitate, sunt, de ase me -
nea, disponibile ca opțiune. 

Siguranța oferită de noul Volvo FH 
este îmbunătățită și mai mult, prin sis -
temul de recunoaștere a indicatoarelor 
rutiere, care este capabil să detecteze 
semne rutiere, cum ar fi restricțiile de 
depășire, tipul de drum și limitele de 
viteză. 

Vizibilitatea poate fi îmbunătățită 
suplimentar prin adăugarea unei ca -
mere video, pe partea pasagerului, 
mon tată pe oglinda din dreapta, care 
oferă o perspectivă complementară 
asupra fiecărei părți a autocamionului 
pe ecranul lateral. 
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Eficiență și 
productivitate 
îmbunătățite 
Folosind diferite configurații de lanț 

cinematic și șasiu, noul Volvo FH 
poate fi adaptat pentru a se potrivi 
unei game largi de aplicații și pentru 
a permite economii semnificative de 
combustibil și reducerea emisiilor de 
CO2. În cazul transportului de cursă 
lungă, de exemplu, noul Volvo FH cu 
I-Save pentru Euro 6 combină noul 
motor D13TC cu un pachet de funcții 
și poate oferi economii de combustibil 
de până la 7%. Valoarea reducerii con -
sumului de combustibil este calculată 
comparând costurile de diesel și 
AdBlue pentru D13TC Euro 6 Step D 
cu pachetul de combustibil pentru 

transportul de cursă lungă (I-Save) cu 
D13 eSCR Euro 6 Step D fără pa -
chetul de combustibil pentru trans -
portul de cursă lungă. De asemenea, 
au fost aduse îmbunătățiri versiunilor 
Euro 3 și 5, cu caracteristici precum 
Asistența de cuplu motor Volvo. 

Pe multe piețe, Volvo FH este dis -
po nibil cu motorul Euro 6 alimentat cu 
LNG, care oferă o eficiență a consu -
mului și performanță similară cu cea 
oferită de autocamioanele Volvo 
diesel, dar cu un impact climatic mult 
mai mic. Motorul cu gaz poate funcți -
ona fie pe biogaz, care reduce emisiile 
de CO2 cu până la 100%, fie pe gaz 
natural, care reduce emisiile de CO2 
cu până la 20% în comparație cu auto -
camioanele diesel echivalente Volvo. 
Acest lucru este asociat cu emisiile 
vehiculului din timpul utilizării, proces 
cunoscut ca „de la rezervor la roată”. 

Noul Volvo FH oferă, de aseme -
nea, transmisia I-Shift Dual Clutch, 
care permite schimbarea treptelor de 
viteză fără întreruperi de forță. Trans -
mi sia cu dublu ambreiaj este deosebit 
de benefică, în timpul operațiunilor so -
licitante, cum ar fi transportul de măr -
furi lichide, deoarece reduce de pla -
sarea mărfurilor în timpul schimbării 
treptelor de viteză. 

Productivitatea, o altă prioritate im -
por tantă a clienților, este optimizată și 
mai mult, în noul Volvo FH, datorită ca -
pa cității sale de încărcare pe puntea față, 
precum și datorită punților portante din 
fața și din spatele punților mo toa re, cu 
unghiuri de direcție îmbu nă tățite, pentru 
a reduce uzura an velo pelor și a îmbună -

tăți manevrabilitatea. Autoca mio nul este, 
de asemenea, disponibil cu puntea tan -
dem liftabilă, permițând de cuplarea și 
ridicarea punții spate, atunci când auto -
ca mionul nu este în căr cat, reducând, 
astfel, consumul de combustibil. 

Nou contract 
de service  
Dezvoltarea rapidă a serviciilor de 

conectivitate le oferă transportatorilor 
modalități complet noi de a crește 
disponibilitatea și de a optimiza modul 
de utilizare a vehiculului. 

Volvo Trucks introduce Contractul 
Volvo Flexi-Gold, care oferă aceeași 
acoperire ca și în cazul Contractului 
Volvo Gold, la același cost previzibil, 
însă cu mai multă flexibilitate, pentru 
a se adapta nevoilor dinamice ale afa -
cerilor. Tarifele lunare variază în funcție 
de un interval de flexibilitate de 40%, 
pentru kilometrajul anual estimat. 
Acest lucru le oferă transportatorilor 
o mai mare flexibilitate în a-și adapta 
operațiunile la schimbările de sezon 
și la o cerere de transport fluctuantă. 

„Multe companii de transport doresc 
o mai mare flexibilitate, atunci când vine 
vorba de încheierea unor con tracte de 
service. Dispunem, acum, de tehnologia 
necesară pentru a face posibile soluțiile 
dinamice și co nectate precum aceasta”, 
declară Thomas Niemeijer, business 
develop ment manager, Contracte de 
service, Volvo Trucks. 

 
adaptarea: Raluca MIHĂILESCU 

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Noul Volvo FH 
• Cabine: cabina de dormit mai 
joasă, cabina de dormit, cabinele 
Globetrotter, Globetrotter XL și 
Globetrotter XXL. Pachete 
exterioare și interioare de 
accesorii pentru un design 
personalizat. 
• Motoare: motoarele diesel sunt 
disponibile cu standarde de emisii 
diferite. Volvo FH este, de 
asemenea, disponibil cu motorul 
Euro 6 Step D, alimentat cu LNG, 
pentru anumite piețe. 
• Volvo FH cu I-Save pentru Euro 6 
este disponibil pe anumite piețe. 
• Sistem de schimbare a treptelor 
de viteză: I-Shift/I-Shift Dual Clutch 
cu pachete software pentru diferite 
domenii de aplicare.
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COLLIERS: CHINA 
ÎNCEPE SĂ-ȘI REVINĂ; 
ESTE AȘTEPTATĂ ȘI 
ROMÂNIA 

 

Mediul de afaceri din China a fost 
primul afectat de epidemia de 
COVID-19, dar scăderea rapidă a 
cazurilor noi, în ultimele săptămâni, 
oferă speranțe de revenire a situației 

în a doua jumătate a anului, cu 
impact pozitiv și pe piața de real 
estate. Pe baza situației din China, 
o evoluție similară ar putea fi 
așteptată și în România, susținută 
de comerțul online, după ce va trece 
vârful epidemiei și vor scădea 
cazurile noi, estimează consultanții 
Colliers International. Mai mult, 
actuala situație poate aduce 
oportunități pentru unele industrii, 
inclusiv segmente ale pieței de real 
estate. 

IMPACTUL PANDEMIEI 
COVID-19 ASUPRA 
AFACERILOR 

37% dintre companiile chestionate 
și-au întrerupt total sau parțial 
activitatea după declararea stării de 

urgență, pe fondul pandemiei 
COVID-19 și 20% și-au restrâns 
activitatea, potrivit studiului HR 
Barometru, realizat de PwC 
România, la finalul lunii martie. 
În acest context, 27% afirmă că vor 
apela în mod cert la șomajul tehnic. 
„Marea majoritate a companiilor 
doresc să își păstreze angajații și să 
reducă efectele negative asupra 
acestora. Din păcate, soluțiile sunt 
limitate și dificil de anticipat, într-un 
climat imprevizibil, care duce la 
scăderea neașteptată a veniturilor, 
într-un termen foarte scurt. Efectul 
crizei este unul de domino, afectând 
tot mai mult industrii. Guvernul a luat 
un prim set de decizii, dar trebuie să 
continue monitorizarea foarte atentă 
a problemelor, ca să reacționeze la 
timp, cu alte măsuri de sprijin și, 
astfel, să salveze cât mai multe 
companii și angajații acestora”, 
a declarat Daniel Anghel, partener și 
liderul serviciilor fiscale și juridice 
PwC România.În acest context, 
munca de la domiciliu este o 
oportunitate companiile care o pot 
implementa datorită specificului 
activității.  

ACTIVITATEA 
AGENȚILOR IMOBILIARI 
A SCĂZUT CU 75%, ÎN 
MARTIE, ÎN BUCUREȘTI 

 

Activitatea agenților imobiliari s-a 
diminuat cu aproximativ 75% la 
nivelul capitalei, în luna martie, în 
privința volumului tranzacțiilor, din 
cauza epidemiei de coronavirus 
(COVID-19), estimează Freedom 
Group. Compania a derulat, recent, 
o cercetare de piață pe un eșantion 
relevant statistic, pentru a putea 
aprecia cât mai corect care era 
situația agenților imobiliari înainte de 
criza generată de pandemia 
COVID-19, precum și care sunt 
nevoile acestora.Rezultatele 
studiului au arătat că peste 50% 
dintre agenții imobiliari care 
activează în București generează 
cifre de afaceri brute mai mici de 
2.000 de euro lunar, trăind, practic, 
la limita subzistenței. De asemenea, 
7% dintre respondenți generează, 
în mod normal, comisioane brute de 
peste 100.000 de euro anual, cu o 
scădere estimată de peste 50%, 
în 2020, dacă măsurile luate prin 
instaurarea stării de urgență se vor 
prelungi pentru câteva luni.
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PESTE 1 MILION DE CONTRACTE DE MUNCĂ 
NU MAI SUNT ACTIVE

În primele două săptămâni 
(16 martie-2 aprilie) de la 
decretarea stării de urgență 
din cauza epidemiei de 
coronavirus, 1.036.391 de 
contracte de muncă nu mai 
sunt active, potrivit datelor 
comunicate de Ministerul 
Muncii și Protecției Sociale. 
Astfel, 862.557 de contracte au 
fost suspendate și 173.834, 
încetate. Dintre contractele 
suspendate, 239.279 sunt în 
industria prelucrătoare, 
171.454 în comerțul cu ridicata 
și cu amănuntul și repararea 
autovehiculelor și 
motocicletelor, iar 115.080 în 
hoteluri și restaurante. Dintre 
contractele încetate, 34.273 
erau în comerțul cu ridicata și 
amănuntul/repararea 
autovehiculelor și 
motocicletelor, 30.200 în 
industria prelucrătoare, 
iar 21.431 – în domeniul 
construcțiilor, potrivit datelor 
comunicate, la 3 aprilie, de 
Ministerul Muncii. Tot atunci, 
PwC România a realizat HR 
Barometru, pe baza 
informațiilor furnizate de 91 de 
companii din sectoarele: 
bunuri de larg consum, auto 
(producție și distribuție), 
transporturi, farmaceutic, 
IT&C, servicii financiare, 
energie (producție, utilități, 
distribuție), distribuitori (retail 
& logistică), servicii 
externalizate, altele. Conform 
studiului, 37% dintre 

companiile chestionate și-au 
întrerupt activitatea (19% total 
și 18% parțial), iar 20% au 
restrâns-o cu mai mult de 25%. 
În același timp, 10% nu au 
întrerupt activitatea, 
anticipează reducerea cifrei de 
afaceri cu 25% și nu au 
capacitatea de a plăti salariile, 
iar numai 14% nu 
preconizează o scădere a cifrei 
de afaceri. În acest context, 
27% au afirmat că vor apela, 
în mod cert, la șomajul tehnic. 
Totuși, doar 11% iau în calcul 
concedierile și majoritatea 
caută variante pentru a-și 
păstra angajații, cum ar fi 
încurajarea concediului de 
odihnă sau a celui fără plată 
parțial, sistarea angajărilor, 
eliminarea sau reducerea 
beneficiilor neobligatorii ori 
reducerea programului de 
lucru. Aproape 30% dintre cei 
chestionați anticipează că vor 
putea plăti salariile în 
următoarele trei luni, în timp 
ce 42% nu au, încă, estimări în 
acest sens. În acest context, 
munca de la domiciliu este o 
oportunitate, iar 19% dintre 
companii au putut să o 
implementeze pentru toți 
angajații.
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TAPA EMEA 

An record la 
furturi de marfă

R ata incidentelor este cea mai 
crescută din istoria de 23 de 
ani a TAPA și a înregistrat ata -

curi asupra tuturor modurilor de trans -
port: aerian, maritim, rutier și feroviar. 

În Raportul Anual 2019 al Serviciu -
lui de Informații Incidente (IIS), aso -
cia ția dezvăluie pagube medii de 
536.889 de euro, cu o pierdere medie 
zilnică, în regiunea EMEA, de 378.058 
de euro.  

Informațiile sunt bazate pe pierde -
rile raportate către IIS de către agenți -
ile internaționale de aplicare a legii, 
asi gurători, producători și furnizori de 
ser vicii logistice. În ciuda cifrelor cres -
cu te, asociația continuă să sublinieze 
faptul că încă nu primește rapoarte în 
legătură cu marea majoritate a infrac -
țiu nilor legate de marfă care se crede 
că au loc în regiune.  

Bilanțuri 
îngrijorătoare 
În 2019, numărul incidentelor a 

cres cut cu 114,7%, cu 8.548, față de 
3.981 în 2018. Dintre acestea, numai 
39,1% au raportat o valoare financiară 
a bunurilor furate, ceea ce a totalizat 
aproape 138 de milioane de euro.  

Asociația a înregistrat, de ase me -
nea, furturi din supply chainuri în mai 
multe țări din regiunea EMEA decât 
niciodată – 48, comparativ cu 35 în 
anul anterior.  

Din acest total, 10 țări și-au adju -
de cat 94,6% dintre infracțiunile 
raportate în 2019:  

• Germania – 2.905, mai mult cu 
1.945%, de la an la an 

• Franța – 1.542, plus 817,8% 
• Marea Britanie – 1.199, minus 

53,6% 
• Țările de Jos (Olanda) – 680, 

plus 55,6% 
• Suedia – 607, plus 1.114% 
• Spania – 388, plus 53,9% 
• Rusia – 371, plus 290,5% 
• Italia – 159, plus 174,1% 

• Belgia – 120, plus 118,1% 
• Africa de Sud – 118, plus 195%. 
În timp ce Marea Britanie a fost 

sin g ura țară care a raportat mai puține 
incidente decât în anul anterior, aso -
cia ția subliniază faptul că poliția din 
Marea Britanie are informații despre 
peste 4.000 de incidente pe teritoriul 
acestei țări, în cursul anului.  

 
Au fost înregistrate rate mai înalte 

de incidente și în alte țări din regiune:  
• Republica Cehă  – 73, plus 421% 
• România – 68, plus 165,3% 
• Danemarca – 50, plus 1.150% 
• Ungaria – 44, plus 450% 
• Polonia – 40, plus 344,4%. 

Pagube uriașe 
În ceea ce privește pierderile ma -

jore, primele cinci țări au fost influen -
ța te de un foarte mic număr de furturi 
de valoare foarte mare, în special în 
Albania și Africa de Sud:  

• Africa de Sud – 19.334.171 de euro 
• Țările de Jos – 15.875.292 de euro 
• Marea Britanie – 13.377.226 de 

euro 
• Germania – 10.918.393 de euro 
• Albania – 10.000.000 de euro. 
 
În rândul a doilea al pagubelor, cu 

o valoare între 50.000 și 100.000 de 
euro, trei din cele 21 de țări cu in ci -
den t e din această categorie au înre -
gis trat majoritatea pierderilor:  

• Rusia – 5.166.599 de euro 
• Germania – 3.748.444 de euro 
• Marea Britanie – 3.250.207 de 

euro. 
 
Cea mai mare pierdere singulară 

raportată către IIS a fost furtul de biju -
te rii și metale prețioase în valoare de 
17,4 milioane de euro, dintr-o facilitate 
Origin din provincia Gauteng, Africa 
de Sud. Acesta a fost unul dintre cele 
19 incidente cu pierderi cu 7 și 8 cifre. 
În total, cele 179 de infracțiuni majore 

TAPA EMEA anunță că 2019 a fost un an record, din punctul 
de vedere al infracțiunilor din domeniul transportului și 
depozitării de marfă, numărul acestora dublându-se față de 
anul anterior, ajungând la 8.549 de incidente, iar pierderile la 
137 de milioane de euro.
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în registrate anul trecut, cu pierderi de 
peste 100.000 de euro, au totalizat o 
pa gubă de 96 de milioane de euro.  

Mărfuri și MO 
Au fost înregistrate pierderi pe 16 

ca tegorii diferite de produse, 12 su fe -
rind pierderi combinate de peste 1 mi -
li on de euro. Aceste categorii sunt: te -
lefoane, îmbrăcăminte și încălță min te, 
produse cosmetice și de igienă, pie -
se auto, computere/laptopuri, bani, 
biju  terii/metale prețioase, mobilă/apa -
ra tură electrocasnică, alimente și bău -
turi, metal, tutun, echipamente sportive 
și camioane/semiremorci goale.  

Camioanele au continuat să re pre -
zinte cele mai importante ținte pen tru 
hoții de marfă, cu 95% dintre toate 
pierderile de marfă din regiunea EMEA. 
Lipsa de spații de parcare se curizate 
rămâne cea mai mare cauză a acestor 
infracțiuni, șoferii fiind forțați să parcheze 
la stațiile de servicii, în refugiile de pe 
marginea autostrăzilor sau în spații 
industriale, atunci când tre buie să-și 
efectueze pauzele obli ga torii. În total, 
4.602 dintre infrac țiu nile raportate în 
2019 au avut loc în parcări neclasificate.  

Standardul Cerințelor de Secu ri -
tate pentru Parcări TAPA (PSR) do reș -
te să identifice și să încurajeze crearea 

unei rețele de parcări pentru camioane 
care să îndeplinească cerințele mem -
brilor asociației.  

În 2019, numai 220 de furturi din 
de pozite au fost înregistrate, refle c -
tând reticența în creștere a infractorilor 
de a-și asuma riscul de a targeta de -
pozite și centre de distribuție în care 
sistemele de securitate și personalul 
pre zent la fața locului cresc șansele 
de a fi capturați.  

Atacurile asupra camioanelor au 
continuat să fie dominate de tăierile 
de prelată, în special în locurile de 
par care. În multe dintre atacuri, șoferii 
s-au confruntat cu acte de violență 
ex tremă. Cel puțin doi șoferi și-au pier -
dut viața, în 2019, în timp ce mulți alții 
au fost amenințați cu arme de foc, 
cuțite sau alte arme.  

Alte moduri de operare (MO) utilizate 
de către hoții de marfă pe parcursul 
anului trecut au in clus un număr semni -
ficativ de pre luări frauduloase de marfă 
și de clonări de vehicule. Au fost folosite, 
de ase me nea, dispozitive de bruiaj GPS 
pentru a bloca semnalele de urmărire a 
camioa nelor în cazul unor deturnări, 
precum și tactica „luminii albastre”, pen -
tru a face vehiculele să se opreas că.  

 
Raluca MIHĂILESCU 

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

PUBLICITATE
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O reinventare 
a proceselor 
în supply chain

R ealizarea cea mai mare a a -
ces tei perioade este creșterea 
exponențială a digitalizării în 

instituțiile de stat. Viteza cu care s-a 
reu șit realizarea comunicării online a 
depășit imaginația noastră. 

Piața românească era o piață a -
proa pe așezată, clienții erau stabili, 
ro țile se învârteau și, chiar, existau 
pla nuri pe termen scurt, mediu și lung. 
Com panii românești s-au extins pe 
pie țe externe, și-au construit branduri 
pro prii, au externalizat producția în ța -
ră sau în China și aveau o singură 
pro blemă: lipsa de personal. Deși 
com paniile așteptau o criză, conform 
ci clicității situației economice globale, 
criza provocată de COVID-19 a luat 
lu mea prin totală surprindere. Redu -
ce rea și, chiar, închiderea traficului a 
venit ca o necesitate, pentru a încetini 
extinderea virusului și a nu pune în 
pericol alte comunități și lanțuri de 
apro vizionare. Consecințele negative 
sunt mai mari sau mai mici, în funcție 
de cât de sănătos s-a dezvoltat fiecare 
companie în parte.  

Există scenarii și ipoteze despre 
în cheierea crizei dar, cu toate acestea, 
un lucru este sigur – va avea un im -
pact major la nivel economic și finan -
ciar global, cu ramificații care se vor 
re simți în lanțurile de aprovizionare 
glo bale, de la materiile prime, la pro -
du se finite. 

 
Ce companii vor trece testul 
și vor atenua impactul acestui 
eveniment? 
 
Criza trecută, care ne-a luat pe 

ne pregătite, a crescut nivelul de pre -
ca uție al companiilor. Cu toate aces -

tea, unele companii sunt mai bine pre -
gă tite decât altele. 

Testul reinventării va fi trecut de 
com paniile care și-au construit planuri 
de management al riscului, nu numai 
în propria companie, ci împreună cu 
par tenerii din supply chainurile din 
care fac parte. 

În primul rând, sunt companiile care 
au mai multe surse de apro vi zio nare 
din mai multe zone geografice. Să luăm 
exemplul aparatelor de aer con diționat. 
Comenzile pentru acestea sunt date în 
lu na octombrie 2019. Tre buie să so -
seas că în luna aprilie 2020. Dacă ai 
dat comandă la un furnizor și acesta 
este în China, sezonul este ratat. Dacă 
ai dat la mai mulți furnizori și aceștia 
sunt în China, de asemenea, sezonul 
este ratat. Daca ai și un alt fur nizor pe 
care l-ai cultivat și i-ai dat per manent 
comenzi, într-o zonă geo gra fică diferită, 
când apare o presiune mare și o creș -
te re exponențiala de co menzi, tu vei fi 
în lista de priorități. Deci companiile 
care nu sunt foarte influen țate de factorii 
de risc sunt cele care nu și-au pus ouăle 
în același coș și și-au diversificat lanțu -
rile de apro vi zio n are din perspectivă 
geo grafică, de la furnizori locali, la fur -
ni zori înde păr tați, pentru a reduce riscu -
rile din orice țară sau regiune. Un exem -
plu pen tru bran du ri le proprii este acela 
că un articol provine de la mai mulți fur -
ni zori. Produ sele cheie și materiile pri -
me strategice sunt de proveniență di -
fe rită, cu strate gie de stoc clară, baza tă 
pe indepen dența față de furni zori, cu 
scopul protecției față de perturbările din 
lan țul de aprovizionare. Renault este 
unul dintre exemplele din această ca -
tegorie, cu linii de fabricație și furni zori 
de piese multipli, pe toate conti nen tele. 

Companii care sunt 
mai bine pregătite 
decât altele  
Aceste companii au definit furnizori 

cheie, cu care și-au construit relații 
pu ter nice și au creat mecanisme și 
au pus sisteme în funcțiune, pentru a 
oferi vizibilitate extinsă în supply chain, 
pentru a înțelege mai bine riscurile și 
în treprinde acțiuni specifice bazate pe 
prio ritățile lor. În cazul lor, imple men -
ta rea sistemelor informatice per for -
man te și integrarea cu sistemele par -
tenerilor din supply chain a devenit 
o biec tiv strategic, reușind crearea a -
ces tei vizibilități în lanț. Revenind la 
Dacia, dar nu numai, toate companiile 
de automobile aplicând aceleași stra -
t e gii, se asigură de vizibilitate și predic -
tibilitate de-a lungul lanțului de aprovi -
zionare, atât în amonte, cât și în avalul 
liniei de asamblare. Organizațiile au 
dezvoltat o agilitate în cadrul rețelelor 
de producție și distribuție rapidă din 
care fac parte și reconfigurează, prin 
in termediul unui centru de control, în 
orice moment, rețeaua, pentru a direc -
țio na comenzile spre sursele de apro -
vi zionare disponibile, reușind să men -
țină oferta pentru cererea globală. 
Tendința care s-a manifestat și la nivel 
național, în ultimii doi ani, și care s-a 
de monstrat a fi de mare ajutor este 
aceea de a implementa instrumente 
de previzionare și planificare avan sa -
tă, la nivelul întregului supply chain. 

Companii 
în dificultate 
Aceste companii s-au bazat pe o 

singură zonă, din punct de vedere 
geo grafic, sau au furnizor unic pentru 

COVID-19 reușește ceea ce nu s-a reușit, ani de-a rândul, să se 
realizeze, din cauza inerției și a comodității. Dacă nu e criză, nu se 
schimbă lucrurile. În situația actuală, companiile și, chiar, industrii 
întregi sunt forțate să își regândească și să își remodeleze lanțul 
de aprovizionare.
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pro duse cheie. Nu au vizibilitate sufi -
cien tă asupra întregului supply chain, 
pentru a identifica riscurile. Un feno -
men care s-a înregistrat în această 
perioadă este acela al retragerilor de 
ca mioane din Europa, pe fondul res -
tric țiilor de trafic. Companiile de trans -
port care s-au bazat exclusiv pe trans -
portul intracomunitar, au, în acest 
mo ment, zeci de camioane în parcare.  

Companiile care se aprovizionau 
ex clusiv din China, în această perioa -
dă, au înregistrat o sincopă în aprovi -
zionare, mai ales în cazul unor surse 
unice. Nu au putut să dea dovadă de 
agilitate și să reconfigureze comenzile 
pe alte surse. 

De asemenea, în dificultate se gă -
sesc cei care nu au sisteme informa -
ti ce suficient de avansate pentru a 
ges tiona, în mod inteligent, stocurile 
și a urmări evoluția acestora în timp. 
După cum aminteam și mai sus, com -
pa niile care nu au implementate sis -
te me de previzionare și planificare se 
găsesc în situații dificile. 

Acestora li se adaugă firmele din 
marile centre comerciale și din zonele 
aglomerate, care au fost închise prin 
reglementări și care intră în zona forței 
ma jore, fără alt debușeu decât vânza -
rea online. Și în acest caz, dacă s-a 
investit strategic în dezvoltarea plat -
for melor de vânzare, impactul a putut 
fi atenuat, într-o mai mare sau mai 
mică măsură.  

 
În perioadele în care există 
stări de urgență, pe durata 
unei crize precum cea 
provocată de COVID-19, se 
identifică activitățile esențiale, 
care nu trebuie oprite pentru 
nevoile primare ale populației 
(sanitare, alimentație, igienă).  
 
Cum, la nivel European și nici mă -

car la nivel național, nu sunt clar de fi -
nite aceste activități esențiale, la ni velul 
Board-ului ARILOG s-au iden ti ficat, din 
perspectivă logistică, aceste activități, 
care sunt prezentate mai jos: 

a) Producția de materii prime, am -
ba laje și produse finite  

b) Serviciile de transport (rutier, 
fe roviar, aerian, naval) materii prime, 
am balaje și produse finite 

c) Serviciile conexe serviciilor de 
tran sport (organizare, vămuire, mani -
pu lare) 

d) Serviciile de închiriere, manipu -
lare, igienizare și reparare ambalaje 
de transport 

e) Serviciile logistice de depozi -
tare, recepție și etichetare marfă și 
pre gătire comenzi 

f) Serviciile de reparații mijloace 
de transport și echipamente de ma -
nipu lat marfă 

g) Serviciile de curierat 

h) Serviciile de curățenie și igieni -
za re mijloace de transport și spatii de 
depozitare. 

Aceste servicii susțin orice trafic 
de mărfuri și este extrem de important 
ca ele să funcționeze în cele mai bune 
condiții și să nu aibă sincope în li vra -
rea bunurilor. 

Ce ne-a învățat 
această criză? 
Din perspectiva forței de muncă: 
• Educați angajații asupra simpto -

me lor și prevenirii COVID-19 și, în 
general, asupra altor riscuri potențiale 

• O mai bună disciplină în relația 
cu ceilalți și respectarea regulilor im -
pu se de companie și autorități  

• Obligativitatea existenței unor 
pla nuri de succesiune extinse pentru 
ma nagementul superior 

• Instaurarea metodelor de lucru 
fle xibil în activitatea curentă 

• Îmbunătățirea atenției asupra pla -
nificării forței de muncă. Dezvoltarea 
de soluții pentru creșterea agilității în 
cazul unui absenteism crescut 

• Realizarea de investiții în sisteme 
informatice și hardware care să cores -
pun dă și desfășurarea activității la dis -
tanță. 

 
Din perspectiva furnizorilor: 
• Faceți cu atenție un audit și o a -

na liză a riscului furnizorilor de nivel 1 
• Asigurați-vă că utilizați în mod 

con stant surse alternative de aprovi -
zio na re 

• Realizați integrarea sistemelor și 
vi zibilitate cât mai extinsă în supply 
chain (amonte și aval) 

• Realizați planuri de contingență 
pen tru eventualele închideri ale fabri -
cilor furnizorilor. 

 
Din perspectiva operațiunilor 

interne: 
• Stabiliți politici clare de stoc și 

sis teme inteligente de monitorizare în 
timp real 

• Realizați planuri de contingență 
pentru eventualele închideri ale fabri -
cii/lor proprii 

• Realizați planuri alternative pen -
tru logistica de distribuție și securizați 
capacitățile de producție, depozitare 
și transport 

• Dezvoltați o organizare agilă pen -
tru producția/distribuția proprie 

• Investiți în sisteme de previzio -
na re și planificare a producției  

• Stabiliți strategii de management 
al stocurilor. 

Lanțurile de aprovizionare au de -
ve nit extrem de sofisticate și vitale pen -
tru competitivitatea multor com panii.  

 
Natura de rețea a lanțurilor de 
distribuție și globalizarea lor 
le face să fie din ce în ce mai 
vulnerabile la o serie de 
riscuri, absorbind întârzieri și 
perturbări.  
 
Chiar dacă sunt zeci de ani de când 

se lucrează la optimizarea lan țu rilor de 
aprovizionare, pentru a mini mi za cos -
tu rile, COVID-19 va de mon stra câte 
com panii pot să nu fie vul ne ra bile la 
șocurile globale, prin relațiile lor în lanțul 
de aprovizionare. 

Din fericire, apar noi tehnologii apli -
cabile la nivel de supply chain, care pot 
îm bunătăți vizibilitatea și agili tatea aces -
tuia, fără costuri adminis tra tive suplimen -
t are asociate gestionării riscurilor. 

Modelul tradițional al lanțului de a -
pro vizionare liniară se transformă în re -
țele de aprovizionare digitală (DSN-uri) 
– în care silozurile funcționale dispar și 
organizațiile se conectează la rețeaua 
lor completă de aprovizionare, pentru 
a permite vizibilitatea, colaborarea, agili -
tatea și optimizarea de la capăt la capăt. 

Să nu uităm că tehnologiile avan -
sa te, cum ar fi Internet of Things, in -
teligența artificială, robotica și 5G sau 
DSN-urile sunt concepute pentru a 
anticipa și a face față provocărilor vii -
toa re, indiferent de natura riscului (em -
bar gouri, războaie comerciale, fali -
men te, pandemii etc.). 

 
Adriana PĂLĂȘAN 

managing partner  

Supply Chain Management Center  

și președinte ARILOG

Adriana 
Pălășan
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D in păcate, în perioada care a 
ur mat, lucrurile s-au înrăutățit, 
într-un ritm accelerat, în toate 

celelalte zone ale globului și un pericol 
care era la mii de kilometri depărtare 
a devenit o amenințare imediată pen -
tru noi, cei din Europa, cele două 
Americi, Africa și Oceania. Au urmat 
și sunt dispuse și în acest moment 
mă suri diferite de la o țară la alta, res -
tricții de circulație, modificarea progra -
m ului magazinelor, mallurilor, anulare 
de curse aeriene. 

Din fericire, pentru noi, cei din in -
dus tria de specific, transportul de măr -
furi, în pofida riscurilor asociate, în 
această perioadă, rămâne un element 
vital în păstrarea la un nivel funcțional 
a economiilor de stat, aprovizionarea 
cu bunuri de larg consum sau echi -
pa mente medicale, atât de necesare, 
în această perioadă. 

Dezavantaje și riscuri 
Există, însă, și câteva dezavan ta -

je, riscuri sau neajunsuri aferente 
aces tei posturi: șoferi care pleacă la 
drum fără să știe ce vor întâlni pe tra -
seu, sau dacă vor putea tranzita anu -
mite țări, cozi infernale la punctele de 
frontieră, schimbări de rută dictate de 
autorități și, să nu uităm, posibilitatea 
reală de a te infecta pe traseu. 

Evident, toate aceste aspecte 
afec tează timpul de tranzit, devenit, 
acum, o estimare extrem de incertă, 
dis p onibilitatea șoferilor de a pleca în 
cursă, costurile curente și permanenta 
posibilitate de a nu mai putea duce 
trans portul la bun sfârșit. 

În ceea ce privește transportul ae -
rian, zborurile de pasageri sunt inter -
zise, în majoritatea țărilor, operează 
doar avioanele în regim cargo. Există 
inclusiv companii ce deserveau trans -
por tul de pasageri, dar care și-au mo -
di ficat aeronavele pentru a transporta 
numai marfă. Și, dacă, la început, 
amin team de revirimentul Chinei, 
acest lucru are un impact enorm asu -
pra prețurilor privind transportul aerian 
din China către Europa.  

 
Creșterile de tarife sunt, 
uneori, și de 7 ori față de 
prețul „normal”, evident, 
fluctuația este de la zi la zi 
și întotdeauna în sensul 
majorării. 
 
Un alt aspect care merită mențio nat 

este că foarte multe companii mari de 
producție din domeniul industriei auto 
și nu numai și-au anunțat dimi nua rea 
pro ducției sau închiderea com pletă a 
fa bricilor (sunt exemple inclusiv în 
România). Din păcate, aceste sistări de 

pro ducție, chiar și pe termen scurt, afec -
tea ză multe alte companii, furni zo rii de 
bunuri sau de servicii pentru acești pro -
ducători și, mergând mai departe, efectul 
asupra industriei de transport este unul 
major – mai puține comenzi, preturi mai 
mici, termene de plată extinse. 

Legat de termenele de plată, evi -
dent, și aici efectul este unul în lanț, 
clienții solicită un termen de plată 
extins sau, dimpotrivă, anunță că nu 
mai pot face plăți pentru o anumită 
perioadă de timp – implicit și furnizorii 
de transport vor avea de suferit. 

Viitorul... o cu totul 
altă discuție 
Având tabloul de mai sus, ne aș -

teaptă o perioadă cu foarte multe 
necu noscute (economice, financiare, 
operaționale), incertitudini, dezamăgiri 
și sacrificii. Se spune că vor fi ade vă -
rați campioni cei care vor trece peste 
aceasta perioadă. Din păcate, încă 
mai este destul de mult până ne vom 
putea relua activitatea în regim nor -
mal. Cât va mai dura, apoi, ca econo -
miile să își revină la normal... este cu 
totul și cu totul altă discuție. 

 
Florin CÂRMACIU 

director vânzări Dream Cargo Services 

florin.carmaciu@dreamcargo.ro
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AERONAVE MODIFICATE, TARIFE GREU DE 
ESTIMAT, TERMENE DE PLATĂ ÎN CREȘTERE 

O realitate diferită
La auzul veștilor că, în China, încep să se închidă spitalele 
construite special pentru cei infectați cu COVID-19 și că progresia 
îmbolnăvirilor se reduce de la o zi la alta, cu toții am sperat că 
situația este sub control și problema în curs de rezolvare.

Florin 
Cârmaciu
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optimism în 
fața COVID-19
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NOI REGULI  
DE OCUPARE 
A LOCURILOR 
ÎN TRENURI 

 

CFR Călători a redus masiv numărul 
trenurilor pe relațiile interne și a 
adoptat reguli speciale de ocupare a 
locurilor în vagoane, astfel că 
pasagerii să fie dispersați, pentru  
a li se asigura protecția în perioada 
stării de urgență din perioada 
epidemiei de coronavirus 
(COVID-19). Astfel, se aplică  regula 
„un loc liber, un loc ocupat”. Același 
principiu se aplică în cazul 
vagoanelor de dormit sau cușetă. 
Personalul de tren a fost instruit să 
avizeze și să îndrume călătorii care 
stau pe locuri alăturate, pe locurile 
libere, pentru a respecta distanța 
minimă recomandată. De 
asemenea, pentru trenurile cu 
potențial de aglomerare (navetă), 
a fost suplimentat cu 25 
numărul de vagoane. În plus, 
vagoanele sunt dezinfectate 
frecvent. CFR Călători le solicită 

pasagerilor săi respectarea 
setului de reguli de igienă și 
comportament emis de 
Ministerul Sănătății, în vederea 
restrângerii răspândirii infecției cu 
COVID-19. 

KLM ZBOARĂ CĂTRE  
57 DE DESTINAȚII 

 

În perioada 1 aprilie-3 mai, KLM va 
asigura zboruri spre 25 de destinații 
intercontinentale și 32 europene, dar 
conform unui program ajustat, 
reprezentând 10% din numărul 
normal. Compania nu va 
opera, însă, zborul Amsterdam-
București, ca urmare a restricțiilor de 
circulație impuse de răspândirea 
COVID-19 în Europa. Următoarele 
destinații din rețeaua europeană vor 
fi zilnice, cu plecare de pe aeroportul 
Schiphol din Amsterdam: Geneva, 
Viena, Zürich, Bruxelles, Paris, 
Lyon, Düsseldorf, Frankfurt, 
Hamburg, München, Stuttgart, 
Berlin, Roma (începând cu 4 aprilie), 
Stockholm, Billund, Copenhaga, 
Göteborg, Oslo, Barcelona, 
Lisabona, Madrid, Aberdeen, 

Birmingham, Bristol, Dublin, 
Edinburgh, Glasgow, Leeds 
Bradford, Londra, Londra 
(Heathrow), Manchester și 
Newcastle. Vor fi două zboruri 
pe săptămână către Atlanta, 
Abu Dhabi/Muscat, Bangkok, 
Curaçao, Delhi, São Paulo, Kansai 
(Osaka), Nairobi, Narita (Tokyo), 
Chicago O’Hare, Panama City și 
câte 3 spre Dubai, Hong Kong, 
Incheon (Seul), Johannesburg, Los 
Angeles, Lima, Mexico City, Beijing, 
Shanghai, Singapore, Taipei, 
Calgary, Toronto și 7 zboruri pe 
săptămână la New York (JFK). 
Către Delhi, Dubai, Lima, Nairobi, 
Beijing și Taipei, compania va opera 
doar cu aeronave cargo, destinate 
transportului de marfă. 

TRENURILE 
INTERNAȚIONALE, 
SUSPENDATE 

 

CFR Călători a suspendat circulația 
trenurilor internaționale, în vederea 
combaterii răspândirii infecției cu 
COVID-19, coroborat și cu deciziile 
administrațiilor feroviare din țările 
vecine. Astfel, a fost sistată circulația 
trenurilor 1095/1094 București Nord-
Videle-Giurgiu Nord-Ruse și retur. 
Trenurile 1090/1091 vor circula 
numai pe relația Craiova-Golenți și 
retur. În ceea ce privește trenurile pe 
relația cu Ungaria, au fost anulate 
toate trenurile care asigură 
traficul local de frontieră cu 
acces prin Episcopia Bihor. 
Prin frontiera de stat Curtici, au fost 
suspendate trenurile 72/73 
București Nord-Budapesta și retur 
(în trafic intern, circulă pe relația 
București Nord-Timișoara Nord și 
retur); 74/75 Brașov-Budapesta și 
retur (circulă până la Arad și retur); 
78/79 Timișoara Nord-Budapesta și 
retur; 346/347 București Nord-
Budapesta-Viena și retur (circulă 
numai între Arad-București); 
472/473 București Nord-Budapesta 
și retur (circulă numai până la Arad). 
Între România și Republica 
Moldova, s-a sistat circulația 
următoarelor trenuri prin punctul de 
frontieră Ungheni: 401/402 
Chișinău-Iași-București și retur; 
1061/1062/1063/1064 Iași-Ungheni 
și retur.

PREȘEDINTELE A PROMULGAT LEGEA DE 
RESPINGERE A OUG 51

Klaus Iohannis, președintele 
României, a semnat, 
în 31 martie, decretul pentru 
promulgarea Legii privind 
respingerea Ordonanței de 
Urgență a Guvernului (OUG) 
51/2019 pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative în domeniul 
transportului de persoane  
(PL-x 407/01 octombrie 2019), 
informează Administrația 
Prezidențială. 
Camera Deputaților – for 
decizional – a respins prin 
lege OUG 51/2019, care 
prevedea, printre altele, 
prelungirea cu 4 ani, până la 
30 iunie 2023, a programelor 
de transport interjudețean. 
Legea i-a lăsat, astfel, „în aer” 
pe operatorii deținători de 
contracte, a căror valabilitate 
le fusese prelungită în urmă 
cu 9 luni, după care s-au trezit 

că acestea le-au expirat peste 
noapte. Ordonanța scosese 
din sfera serviciilor publice 
transportul rutier de persoane 
județean. 
După ce legea a fost adoptată 
în Parlament, ministrul 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării 
și Administrației, Ion Ștefan, 
i-a înștiințat pe președinții 
consiliilor județene (CJ), 
printr-o adresă, că OUG 
51/2019 a fost respinsă, iar ei 
trebuie să pregătească „în 
regim de urgență” și să 
încheie noi contracte pentru 
transportul județean de 
pasageri.
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ZIUA CARGO: Cum arată 
lucrurile astăzi? 
Vasile Ștefănescu: Transportul 

de călători este la pământ, în această 
perioadă. Transportul regulat județean 
și interjudețean a fost oprit, pentru că 
nu mai există călători. Deja discutăm 
de 90% din flotă trecută în parcul rece. 
Operatorii de transport au încercat să 
își trimită șoferii pe trasee, însă, prac -
tic, mașinile se plimbau goale. Se con -
su ma motorină, fără a se înregistra 
nicio încasare. Un alt inconvenient a 
fost faptul că nu s-au găsit măști, mă -
nuși și toate celelalte produse, pentru 
a asigura un minim de siguranță pen -
tru șoferi. Chiar și găsirea firmelor de 
dezinfecție a constituit o problemă. Iar 
prețurile au explodat – unii profită, iar 
transportatorii și activitățile conexe 
sunt pierzătorii. 

Din păcate, firmele de transport și 
activități conexe, școlile de șoferi, 
institutele de pregătire profesională, 
ser vice auto, toate având în spate ca -
pital privat românesc, nu au fost nicio -
dată sprijinite. Nu am cerut subvenții, 
însă am avut solicitări menite să asi -
gure funcționalitatea pieței și nu am 
primit, încă, niciun răspuns. În plus, 
facilitățile anunțate, cum ar fi cele de 
natură fiscală sau cele legate de șo -
majul tehnic, nu știu în ce măsură vor 
putea fi utilizate de sectorul nostru de 
activitate. Își pune cineva problema 
ce va face dacă situația se prelun geș -
te două sau trei luni de zile? 

Din semnalele pe care le am, 
majo ritatea firmelor și-au plătit angaja -
men tele fiscale legate de angajați, 
pen tru luna martie. Însă, în aprilie, va 
fi probabil imposibil să mai plătească 
salariile. Căderea este bruscă, nimeni 
nu putea prevedea o asemenea situa -
ție și nu există provizioane constituite 
la nivelul firmelor. Cei cu leasinguri 
sunt într-o situație cu atât mai dificilă. 

Școlile de șoferi au stopat, la rân -
d ul lor, activitatea, din momentul în 
care nu s-au mai făcut examinări. Sunt 
câteva mii de angajați și aici. Centrele 
de formare profesională sunt în ace -
e ași situație. Am salutat prelungirea 
vala bilității atestatelor, însă întâmpi -

năm o altă problemă. Ce se întâmplă 
cu șoferii care vor să obțină un atestat 
profesional? Am solicitat să găsim o 
soluție, ca, alături de pregătirea online, 
să se realizeze și examinarea tot 
online. Tehnologia permite acest lu -
cru, iar examenul ar putea fi înregis -
trat. Ar putea fi un sistem asemănător 
cu cel utilizat la ITP. Ar fi un ajutor 
pen  tru toată lumea, iar examinarea 
s-ar putea realiza în timpul săptămânii, 
în programul de lucru. Astfel, toată 
lumea va beneficia de timpul liber de 
la final de săptămână, inclusiv cei de 
la Ministerul Transporturilor și ARR. 
Din păcate nu se dorește acest lucru, 
pentru că sunt alte interese. 

La ora actuală, mai funcționează 
doar transportul de marfă, la aproxi -
ma tiv jumătate de capacitate. Însă, 
dacă situația actuală se prelungește, 
mă tem că, și aici, lucrurile se vor opri 
de tot. 

Ce măsuri au luat 
companiile de transport 
până acum? 
Unele dintre firme și-au trimis an -

ga jații în șomaj tehnic și alții așteaptă 
să vadă ce decizii ia statul român. 
Este foarte greu să obții explicații 
clare, în condițiile în care instituțiile 
sta tului funcționează greoi. Ne con -
frun tăm, în continuare, cu o foarte 
mare birocrație și este cu atât mai 
deranjant cu cât firmele care solicită 

aceste informații și documente sunt, 
în majoritatea lor, cu o vechime impor -
tantă pe piață. Sunt cele care plătesc 
de ani de zile taxe și impozite la stat. 
În transporturi, nu avem firme „fanto -
mă”, care se deschid astăzi, pentru a 
se închide a doua zi. 

De asemenea, sunt foarte puține 
firme de leasing care oferă, la acest 
moment, răspunsuri concrete. Toată 
lumea așteaptă. Am făcut, deja, adre -
se și am cerut reeșalonarea/sus pen -
da rea ratelor pentru următoarele 3-4 
luni de zile, în prima fază, pentru a 
ve dea ce se întâmplă. Nu am primit 
niciun răspuns. Probabil, cu toții aș -
teaptă o ordonanță guvernamentală. 
Societățile de leasing ar trebui să se 
gândească că, dacă nu sunt alături 
de transportatori, se vor trezi cu repo -
sesii atât de multe, încât și simpla lor 
parcare va deveni o problemă greu 
de gestionat. 

Tot de la guvern așteptăm și facili -
tăți pentru cei care încearcă să țină 
lucrurile în mișcare.  

 
Dacă o firmă face eforturi 
deosebite pentru a-și păstra 
angajații, unele apelând 
inclusiv la împrumuturi 
bancare, considerăm că ar fi 
normal ca statul să ofere 
facilitatea de a nu plăti, măcar 
parțial, plata taxelor și 
impozitelor aferente salariilor.  

Lumea 
se resetează
Vor putea firmele de transport să depășească blocajul actual? 
Despre situația la zi și cum va arată transportul după pandemie 
am discutat cu Vasile Ștefănescu, președinte COTAR.
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Dacă și pe această perioadă, când 
ve niturile tuturor firmelor sunt puternic 
afectate, statul ne căsăpește cu taxe 
și impozite, nu știu cum vom putea 
ieși din criză. Dacă noi, toți angajatorii, 
ne trimitem oamenii acasă, fără nicio 
sursă de venit, ne putem aștepta la 
convulsii sociale cumplite. 

Așteptăm de la Guvern clarificări 
con crete – nu ajunge să emită or do -
nanțe, ci sunt necesare norme de apli -
care. În plus, firmele trebuie să fie 
foar te precaute cu șomajul tehnic, 
pen tru că, la revenire, nu vor putea 
con cedia respectivii angajați timp de 
nouă luni de zile și nu poți anticipa 
cât de mult se va diminua activitatea, 
în viitorul apropiat. În plus, este de 
aș teptat ca aceia care beneficiază de 
ajutorul statului în această perioadă să 
treacă ulterior prin controale traca -
sante. 

Ce măsuri ar 
trebui să adopte 
statul pentru  
sprijinirea 
transportatorilor?  
Am solicitat, în discuțiile cu minis -

trul Transporturilor, reducerea TVA la 
5%, pentru transport. Am cerut, de 
ase menea, anularea taxelor, pe a ceas -
tă perioadă de criză, de câteva luni. 
Tre buie să avem în vedere că eco no -
mia, ca și un motor, o dată oprită, nu 
își va reveni în 2-3 luni.  

 
În transporturi, revenirea va 
dura cel puțin 9-12 luni. 
 
Am cerut ca diurna la șoferi pe na -

țio nal să fie majorată de la 50 de lei, 
cât este astăzi, la 200 sau 250 de lei 
– nu ar fi un efort mare pentru stat, 
pentru că aceste diurne sunt plătite 
de către firme. 

Am cerut și ca, pe această perioa -
dă, să nu se mai perceapă taxele de 
pod de la Fetești. 

De asemenea, am solicitat ca Mi -
nis terul Transporturilor să se ocupe 
cu achiziția măștilor, mănușilor și 
dezin fectanților necesari în transporturi 
și să ni le ofere la prețul de achiziție. 
Dacă nu se întâmplă acest lucru, 
ajungem să plătim la speculanți. Tre -
buie să le dăm șoferilor cel puțin 3-4 
măști pe zi. De la 40 de lei o cutie de 
măști, s-a ajuns la 225 de lei și chiar 
500 de lei. Din nou, reacția ministerului 
a fost dezamăgitoare. Pentru firmele 
de transport, se adună sume impor -
tante pe care, mai ales în această 
perioadă, nu pot și nu ar trebui să le 
plătească. Acum, se vorbește despre 
plafonarea prețurilor... Pare o glumă 
proastă – le plafonăm la nivelul ac -
tual? Totodată, avem mari semne de 
întrebare în legătură cu protecția pe 

care o oferă aceste măști, mai ales că 
pe canalele de socializare circulă niște 
filmări care arată modul în care sunt 
rea lizate măștile în ateliere impro vi -
zate și insalubre din țări „exotice” ale 
lumii. Riscăm să ne îmbolnăvim, în 
timp ce îmbogățim firme apărute peste 
noapte. 

Cum reacționează 
transportatorii  
la actuala criză? 
Poate, la început, am privit cu de -

ta șare și, chiar, în glumă apariția pan -
demiei, însă, acum, toată lumea este 
speriată și efectele vor fi profunde. 
Dacă continuăm în acest fel, totul se 
va bloca în câteva săptămâni, iar 
popu la ția nu va mai avea bani ca să 
își cumpere mâncare. 

Toată lumea este bulversată și 
șoca tă de ceea ce se întâmplă, pentru 
că nu am trecut niciodată prin așa 
ceva și nici nu credeam că vom trece 
vreodată prin așa ceva. Este un război 
mai periculos decât un război adevărat 
și nimeni nu știe cât va dura. 

Patronilor și angajaților a ajuns să 
le fie frică și să vorbească unii cu alții. 

Cum vedeți revenirea? 
E ca și cum ai scoate un frigider 

din priză și, după o lună sau două, îl 
reconectezi la curent. Nu poți ști dacă 
motorul mai pornește, sau cât timp va 
lua să răcească din nou. Văd această 
perioadă ca o resetare, ce se manifes -
tă la nivel mondial. Cei care au muncit, 
au investit și și-au creat o infrastruc -
tură (clădiri, parcuri auto etc.) au un 
avantaj. Pornirea va fi foarte grea și 
se va vedea transportatorul care, de-a 
lungul timpului, a investit în activitate 
cu gândul de a dezvolta afacerea pe 
termen lung și a putea să o lase ge -
ne rațiilor viitoare. 

 
Este greu de avansat un 
procent, însă mă aștept ca 
30-40% din firmele actuale 
de transport să nu mai poată 
reporni activitatea.  
 
Sunt firme care vor dispărea, pen -

tru că nu vor mai avea posibilitatea 
să plătească chirii, leasinguri, rate la 
bănci...  

Pentru anul acesta, anticipez o 
scă de re de 70% pentru cifra de afaceri 
generată de transportul de călători. 
Potențiala revenire, în 2021, depinde 
de cât va dura pandemia și cât de re -
ticentă va fi lumea să își reia acti vi -
tatea. Virusul nu dispare și va exista 
în continuare riscul apariției unei noi 
pan demii. Chiar și fără stare de ur -
gen ță și ordonanțe militare, lumea își 
va schimba comportamentul, iar 
firmele, inclusiv cele de transport, vor 

trebui să se adapteze la o nouă reali -
tate. Numai dacă te gândești la re co -
man dările privind creșterea distanței 
între oameni... Transportatorii nu pot 
suplimenta numărul mijloacelor de 
trans port, pentru a merge cu auto bu -
zele goale. 

Transportatorii  
au întrerupt  
activitatea pe majoritatea 
traseelor regulate.  
Se pot aștepta la 
„neplăceri” din partea 
autorităților? 
Am depus adrese la Ministerul 

Trans porturilor pentru a fi modificat 
Or dinul 980, iar transportatorii să își 
poată modifica programul de transport, 
pentru a se adapta mai repede la 
schim bările din piață. Sigur, ar trebui 
să se respecte, în continuare, acea 
re gulă de 30 de minute între curse, 
atunci când sunt mai mulți operatori 
pe respectivul traseu. Am cerut ca 
trans portatorii să își poată reduce, în 
mod oficial/legal, cursele, așa cum se 
întâmplă în această perioadă. La ora 
actuală, transportatorii au primit acor -
dul verbal de a nu mai opera cursele, 
dar dacă, după ce această perioadă 
trece, ne trezim, așa cum s-a mai în -
tâm plat în România, cu controale care 
vor solicita documente oficiale? Ris -
căm să ne trezim cu aberații în care 
licențele sunt suspendate și cursele 
reatribuite. Atâta vreme cât autoritățile 
nu vor să ne dea ceva oficial, riscul 
este unul real. Sperăm că autoritățile 
nu au în plan ascuns, în acest sens. 

Mai mult decât atât, abrogarea Or -
do nanței 51 a creat un haos suplimen -
tar, pe zona transportului județean. 
Spe răm să găsim soluții și, poate, au -
toritățile vor chema la masa discuțiilor 
și reprezentanții transportatorilor, îna -
in te să ia decizii radicale care bul ver -
sea ză transportul. Transportul jude -
țean traversează un moment foarte 
delicat, iar actuala pandemie limitează 
drastic capacitatea de dialog. 

Este mai rău  
acum decât în criza  
din 2009? 
Nu se compară. Atunci activitatea 

s-a restrâns, în timp ce acum s-a oprit 
cu totul. În 2009 și în anii care au ur -
mat, s-au diminuat veniturile, dar oa -
menii munceau și își primeau salariul. 
Acum discutăm de săptămâni în care 
nu se mai întâmplă nimic. Trebuie să 
fim calmi și raționali, să așteptăm să 
treacă pandemia și să fim pregătiți să 
o luăm de la capăt, pentru că va fi un 
nou început pentru toată lumea. 

 
Radu BORCESCU 

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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P ână o să ajungem să găsim 
răs punsul la întrebarea din 
titlu, trebuie, mai întâi, să răs -

pundem la deja clasicele întrebări zilni -
ce legate de venituri, costuri, cheltuieli, 
rentabilitate, personal angajat etc. 
Toate aceste întrebări sunt valabile 
pen tru cei care au decis, făcând dova -
da unei anumite doze de nebunie sau 
de inconștiență, împinși de la spate de 
scadențele ratelor la contractele de 
credit sau leasing, să încerce cu încă -
pă țânare să continue activitatea și să 
spere că nu vor ajunge prea curând 
la momentul în care vor fi nevoiți să 
de cidă închiderea sau, într-o situație 
mai fericită, conservarea businessului. 
Ceilalți, cei care au decis „din prima” 
să pună, în această perioadă, lacătul 
pe afacerea lor, au scăpat de o grijă. 
Sau de mai multe... 

Criza COVID-19 a lovit transportul 
intern de persoane într-un moment în 
care situația generală poate cu greu 
fi definită ca liniștită. Nici transportul 
int ernațional de persoane, prin linii re -
gu late sau curse ocazionale, nu se 
află într-o situație mai fericită, acesta 
fiind, deja, într-un blocaj total, cu șanse 
mi nime de revenire în viitorul apropiat. 

Ce avem acum? 
• Un parc auto îmbătrânit, în marea 

majoritate a județelor. 
• Operatori de transport de per -

soa ne, județean și interjudețean, care 
s-au bucurat doar 9 luni de prelungirea 
cu 4 ani a programelor de transport. 

• Operatori din transportul județean 
de persoane, care se află într-o situa -
ție mai mult decât delicată, din cauza 
respingerii de către Camera Depu ta -
ților a OUG 51/2019. 

• Acest afurisit de COVID-19, care 
a blocat economia întregii lumi, în ge -
neral, și care a tras frâna de mână 
majo rității transportatorilor de per soa -
ne în trafic județean și/sau interju de -
țean, care sperau să poată investi 
ceva în dezvoltare și înnoirea parcului 
auto.  

• Antreprenori care deja au investit 
în parcul auto și pe care criza i-a lăsat 

fără cel mai important element al afa -
cerii – pasagerul, cel care, de fapt, fi -
nan țează, direct sau indirect, toate 
busi ness-urile din domeniu. 

• Mulți șoferi trimiși acasă în șomaj 
tehnic și puțini șoferi rămași în acti vi -
tate, dar care vin cu teamă din ce în 
ce mai mare să execute puținele curse 
rămase active. 

• Câteva sute de mii de români în -
torși din străinătate și încă câteva sute 
de mii care se vor mai întoarce, în ur -
mă toarea perioadă. Purtători sau nu 
de COVID-19, aceștia vor crește 
(oare?) numărul doritorilor de locuri 
de muncă, în momentul în care eco -
no mia va începe să își revină, indife -
rent când va fi acest moment. Printre 
acești viitori șomeri vor fi, cu siguranță, 
și șoferi. Iar restul vor fi pasageri. 

Ce este de făcut? 
Un lucru este clar: economia nu 

poate și nu trebuie să se oprească, 
iar transportatorii de persoane au un 
rol deosebit de important, în acest mo -
ment. Indiferent de ceea ce va urma, 
acum sunt destule domenii de activi -
tate vitale, care trebuie și vor continua 
să funcționeze. Toate aceste activități 

au nevoie de personal. Personal care, 
cu asumarea riscurilor și cu respec -
ta rea normelor de sănătate și de 
siguranță rutieră, trebuie transportat 
cel puțin de acasă la locul de muncă 
și înapoi. Atâta timp cât va fi nevoie, 
în actualele condiții, dar și după aceea.  

Pornind de la premisa de mai sus, 
rezultă că sunt șanse reale de a trece 
peste această criză, măcar pentru unii 
dintre operatorii din piața de transport 
intern de persoane. Au dispărut curse -
le pe liniile internaționale, cursele oca -
zio nale prin Europa cu turiștii din Asia, 
cursele pe traseele interjudețene, ex -
cur siile elevilor din perioada Școala 
Altfel, pelerinajele la mânăstiri, excur -
siile din vacanța de Paște, excursiile de 
studii ale studenților și, foarte pro babil, 
charterele din minivacanțele de paște 
sau 1 Mai spre Bulgaria sau Grecia. Ce 
a rămas? Câte ceva, nu foar te mult, din 
transportul pe traseele ju dețene și din 
cursele regulate spe ciale.  

În primul rând, trebuie ca situația 
să fie analizată cu calm, inteligență și 
responsabilitate. Trebuie consolidată 
sau, măcar, conservată echipa de ba -
ză, astfel încât, la momentul unui nou 
start, să fie nevoie de o „încălzire” cât 
mai scurtă.  

 
Cei care vor avea un timp de 
reacție cât mai mic, „rezerve” 
pregătite să urce la volan la 
primul semnal venit de la 
angajator și motoarele deja 
pornite, la momentul de 
început al relansării 
economice, vor avea, 
cu siguranță, o șansă și un 
avantaj în plus în fața celor 
care vor reporni de la zero. 

Relația cu șoferii 
este prioritară 
Aspectul cel mai important care 

tre buie avut în vedere, în perioada ac -
tuală și în lunile următoare, este modul 
în care fiecare antreprenor, fiecare 
mana ger de transport, va reuși să ges -
tioneze relația internă cu șoferii, ca -
pitalul uman fără de care nu se poate 

După coronavirus, 
încotro?
Răspunsul depinde cel mai mult de atitudinea fiecărui antreprenor 
(operator de transport persoane în cazul de față) în fața pandemiei, 
de modul în care este tratată această situație extremă, pe care 
nimeni din generațiile aflate în activitate nu a mai întâlnit-o.

Daniel Micu
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funcționa și nu poate fi conceput suc -
cesul afacerii. Toți, absolut toți șoferii 
care lucrează în transportul de persoa -
ne, indiferent dacă lucrează în conti -
nua re sau își încetează activitatea 
(șomaj tehnic sau șomaj), vor fi, mult 
mai devreme decât și-au închipuit, 
victimele sigure ale scăderii veniturilor. 
Orice indemnizație sau compensație 
primită în această perioadă, indiferent 
dacă este vorba de ajutorul de șomaj 
sau de indemnizația pentru șomaj teh -
nic, se raportează la salariul de bază, 
deci, pentru marea majoritate a șofe -
rilor, la salariul minim pe economie. 
Șocul dispariției diurnelor, cu o pon -
de re semnificativă în veniturile lunare, 
și a celorlalte stimulente acordate în 
pe rioada de activitate va fi crunt, pen -
tru foarte mulți dintre ei. Managemen -
tul șoferilor, modul în care angajatorii 
vor gestiona relația cu șoferii, în tot a -
cest amalgam de situații neprevăzute, 
este determinant în continuarea și/sau 
relansarea activității. Acum este încă 
prea devreme pentru a se observa a -
ceste efecte, însă, peste o lună sau 
două, atunci când se vor termina re -
zer vele multora, iar perspectiva reluării 
ac tivității, în special pe cursele interna -
țio nale, va fi încă destul de îndepăr -
tată, este foarte posibil ca angajatorii 
să fie puși în fața unei situații pe care 
și-au dorit-o, dar nu au mai întâlnit-o 
de ani buni – inflația de șoferi. Mulți 
șo feri vor fi nevoiți să accepte condiții 
care, până nu de mult, păreau de ne -
ac ceptat. 

Continuarea activității, chiar la cote 
de avarie, monitorizarea „la sânge” a 

tuturor costurilor, eliminarea sau, mă -
car, reducerea semnificativă a tuturor 
cheltuielilor nejustificate cu combus -
ti bilii, reparațiile și piesele de schimb 
(fără însă a face, sub nicio formă, ra -
bat de la calitate, securitatea pasage -
rilor și siguranța transporturilor), con -
ser varea corespunzătoare a parcului 
auto scos temporar din funcțiune, toa -
te acestea vor permite ca sumele în -
casate să fie dirijate cu precădere că -
tre salarizarea șoferilor rămași în 
activitate.  

 
Selecția șoferilor și păstrarea 
cât mai mult în activitate 
a celor atașați de organizație, 
a celor care conștientizează 
gravitatea situației actuale 
și acționează în consecință, 
vor constitui o garanție 
a capacității de a reveni, 
în cel mai scurt timp, pe linia 
de plutire.  

Crește presiunea 
pe transportul intern 
Parcul auto de calitate este, alături 

de șoferii cu adevărat profesioniști și 
ma nagementul performant, cel de-al 
treilea element determinant în con ti -
nua rea cu succes a activității după 
pe rioada de criză. Aici, avem și vom 
avea în continuare, o situație aparent 
pa radoxală: un mare număr de mijloa -
ce de transport de bună și foarte bună 
calitate „trase pe dreapta” din cauza 
blocajului din transportul internațional 
(linii internaționale și curse ocazionale) 

versus microbuzele și autobuzele, de 
o calitate net inferioară, cu care se 
ope rează acum, în special pe cursele 
ju dețene, dar și pe cursele regulate 
spe ciale și, chiar, în turismul intern.  

Deținătorii de parc auto din prima 
categorie vor avea de ales între a intra 
pe piața internă (ținând cont de actua -
lul vid legislativ determinat de situația 
OUG 51/2019), cu asumarea riscurilor 
aferente, determinate de calitatea 
drumurilor și a potențialilor beneficiari 
de servicii, sau a aștepta relansarea 
trans portului internațional, într-un viitor 
care nu se prevede a fi foarte apropiat. 
Este evident că tarifele actuale din 
trans portul județean sau interjudețean, 
pelerinajele la mânăstiri sau excursiile 
școlare nu permit susținerea unor rate 
de leasing pentru autocare de ultimă 
generație, dar pericolul pentru trans -
por ta to rii interni actuali există și se va 
acutiza, în viitor, în beneficiul pasage -
rilor. Piața internă va rămâne, pentru 
o bună perioadă de timp, singura 
deschisă transportatorilor români de 
per soane, iar operatorii interni vor tre -
bui să se gândească foarte serios la 
înnoirea parcului, pentru a putea spera 
să rămână în viață. 

Dacă am început cu o întrebare, 
cred că ar fi nimerit să închei tot cu o 
întrebare și o temă de dezbatere: ar 
putea fi sfârșitul crizei coronavirus 
începutul drumului spre liberalizare în 
transportul intern de persoane? 

 

Daniel MICU 
consultant transporturi 

dmcibinconsulting@gmail.com
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ZIUA CARGO: Cum arată 
lucrurile, astăzi, în turism 
și transportul de călători? 
Mircea Fartais: Astăzi, tot ce 

înseamnă agenții de turism sunt la 
activitate zero. Niciun turist nu mai 
pleacă în România și cu atât mai puțin 
în afara țării, pentru că toate granițele 
sunt închise. Practic, până la 30 apri -
lie, activitatea de turism este suspen -
da tă, iar la Christian Tour se fac efor -
turi supraomenești ca toți oamenii care 
aveau concedii în această perioadă 
să fie reprogramați. Astfel, se vor acor -
da vouchere cu valoarea respectivă și 
oamenii vor putea să opteze pentru 
vacanțe până la 31 martie 2021. 

Banii oamenilor sunt blocați, pen -
tru că, în același timp, Christian Tour 
a plătit garanții la hotelurile unde au 
fost blocate camere și au fost realizate 
eforturi mari pentru a ne asigura că 
aceste sume nu sunt pierdute. Sigur, 
la rândul lor, hotelurile au intrat într-o 
perioadă de conservare. 

Cum vedeți viitorul? 
Viața merge mai departe și toată 

lumea este optimistă. Această situație 
nu poate ține pe termen nedefinit. Nu 
cred că, o dată terminată criza me di -
ca lă, lumea va înceta să mai plece în 
concedii. Din contră, după o perioadă 
atât de lungă în care am stat închiși 
în case, dorința de evadare va fi cu 
atât mai mare – să mergem la mare, 

la munte, să vedem orașe... să ne re -
luăm viața. Cu fiecare zi care trece, 
do rința devine și mai mare. 

Ce se întâmplă cu 
agențiile de turism? 
Agențiile de turism funcționează 

în online și call center. Răspundem la 
fiecare telefon și mesaj, pentru că sunt 
oameni îngrijorați, care cred că și-au 
pierdut banii... Noi trebuie să liniș tim 
pe toată lumea, să le arătăm că 
suntem activi, chiar dacă agențiile 
noastre nu mai sunt deschise. Suntem 
pre zenți și muncim pentru clienții 
noștri, tocmai pentru a le da garanția 
va canțelor care vor urma după aceas -
tă perioadă critică. 

Pentru moment, lipsite de încasări, 
agențiile trebuie să se concentreze 
pe reducerea costurilor. Astfel, multe 
chirii au fost suspendate și, în primul 
rând, discutăm despre malluri, care 
s-au închis. Practic, am suspendat tot 
ce s-a putut în zona cheltuielilor. Am 
căutat să facem economii la maxim, 
tocmai pentru a putea să ținem o mare 
parte din salariați, să nu apelăm la 
șomajul tehnic pentru un procent prea 
mare din angajații companiei. 

Bineînțeles, șomajul tehnic este o 
variantă, pentru că nu vrei să îți lași de 
iz beliște oamenii deja pregătiți și ca -
lificați și, dacă va dura o lună sau două 
toată această tevatură, să putem relua 
activitatea imediat, chiar de a doua zi. 

Ce se întâmplă cu 
transportul? 
Pe partea de transport, avem 

market place-ul, mementobus.com, 
unde colaborăm cu numeroși trans -
por tatori și punem în valoare rutele 
aces tora. Practic, le vindem biletele 
în online și offline, prin agențiile 
Christian Tour, TUI și revânzătorii 
noștri – peste 1.500 de agenții. La ora 
actuală, cea mai mare parte dintre 
transportatori și-au suspendat activi -
ta tea sau și-au redus-o aproape de 
mi nim.  

 
Estimez o reducere cu 
90% a activității de 
transport rutier de călători 
pe național, iar, 
la internațional, activitatea 
este complet oprită.  
 
Oricum, și pe rutele interne care 

încă funcționează mașinile sunt a -
proap e goale. 

Noi ne-am conservat mașinile, 
le-am parcat în autogară și încercăm 
să ne canalizăm pe una dintre diviziile 
MementoBUS – Memento Green. 
Este partea de turisme, care a lucrat 
pentru hoteluri și companii care au 
ne vo ie de servicii de transport de la 
hotel la ae roport, sau mașini la dispo -
zi ția clien tu lui câteva ore pe zi, sau 
di ferite trans feruri... Sunt din ce în ce 
mai pu ține solicitări în acest sens și, 
de ace ea, ne-am adaptat către zona 
de livrări la domiciliu – persoane care 
comandă mâncare și medicamente. 

Care este strategia pe 
care o aveți în vedere 
pentru a depăși această 
perioadă? 
Oamenii sunt cel mai prețios as -

pect. Am alergat, ani de zile, după șo -
feri și, acum, când ar trebui să înceapă 
sezonul, cu mii de turiști care să plece, 
nu avem ce să le dăm de lucru. Sun -
tem prinși într-un lanț de interde pen -
den ță între hoteluri, agenții, transpor -
tatori... 

La acest moment, toți încearcă să 
se conserve – să își amâne leasing-uri -
le, să reducă la maximum costurile, să 
pună mașinile în conservare... iar, când 

Realism și optimism 
în fața COVID-19
Transportul de călători și turismul s-au oprit aproape integral. 
Despre cum pot face față firmele de profil unei asemenea situații 
am discutat cu Mircea Fartais, general manager MementoBUS.
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vitatea. 

Este clar că este un an ratat, din 
punct de vedere al business-ului. Prin -
c ipalul este să reziști, să supravie țu -
iești, ca să poți reporni atunci când 
este cazul. 

 
Noi ne-am luat ca referință 
30 aprilie și, chiar dacă 
situația se va prelungi, totuși 
avem speranța că undeva în 
luna mai lucrurile se vor 
debloca.  
 
Un termen optimist ar fi 30 aprilie 

și unul pesimist 31 mai pentru reluarea 
activității. Suntem convinși că, în luna 
iunie, lucrurile vor intra, încet-încet, în 
nor mal. Bineînțeles, nu va fi la fel ca 
iunie anul trecut, dar vom porni acti -
vi tatea și lucrurile se vor mișca. 

Nu cred în minuni, lucrurile vor 
crește ușor și vom reconstrui tot ce am 
pierdut în aceste luni. Creșterea gra -
dua lă are în vedere și reticența la călă -
torii pe care o vor avea mulți oameni. 
În plus, sunt multe companii care își 
țin angajații acasă astăzi și urmează 
o perioadă în care este de anticipat 
că angajatorii nu îi vor mai lăsa să 
plece în concediu, pentru a recupera 
pe rioada de oprire a activității. 

 
Sunt convins că, anul acesta, 
nu vom realiza profit deloc. 
Sper ca pierderea să fie cât mai 
mică, însă estimez că acesta va 
fi de 10-20%, cel puțin.  
 
Iar diminuarea cifrei de afaceri va 

fi semnificativ mai mare. Va fi ca și 
cum ne întoarcem cu câțiva ani în 
urmă – un restart pentru toți. 

Scapă toate firmele din 
această situație? 
Nimic nu este pe viață. Totul este 

efemer. Principalul lucru este să fii 
optimist, să îți dorești și, dacă ești pu -
ternic și te bazezi pe experiența acu -
mu lată în anii trecuți, ar trebui să poți 
să reiei activitatea de la început ori -
când. Nu este un capăt de viață sau 
de lume. 

Firmele nu se puteau pregăti pen -
tru un asemenea scenariu. Dacă ve -
nea o criză ca în 2009 era altceva – 
aveai arme și experiența acumulată în 
trecut. Însă, acum, a fost ceva brusc, 
care te obligă să reiei lucrurile aproape 
de la zero. Va fi ca și cum începem 
un business nou și nu vom mai fi la 
fel – vom gândi și vom simți altfel. 

 
Preocuparea cea mai 
mare este cum să facem 
să trecem cu bine întreaga 
echipă peste această 
perioadă.  
 
Dacă am ajuns atât de departe cu 

MementoBUS, principalul merit este 
al echipei. Cău tăm variantele cele mai 
bune – reducerea timpului de lucru, 
șomaj tehnic, suspendare de contract 
pe ter men determinat (prin rotație)... 
Trebuie să utilizăm toate posibilitățile, 
pentru că, în această perioadă, bani 
nu se mai încasează, doar cheltuim. 
Am re dus cheltuielile la maxim și, în 
con ti nua re, ne gândim la posibilitatea 
de a contracta credite la bănci, pentru 
a putea să ne plătim angajații. În plus, 
ne ajutăm și ne sprijinim reciproc cu 
toți colaboratorii noștri – companii de 
transport și nu numai. 

 
Trebuie să fim solidari, să 
avem un restart pozitiv, pentru 
că lucrurile vor merge bine. 
Pentru cine stăpânește acest 
fenomen și o face cu pasiune, 
plăcere și dăruire, nu are cum 
să nu iasă. 

Ce așteptări aveți de la 
statul român? 
Nu știu dacă statul român are posi -

bi litatea să ajute firmele și cu alte mă -
suri decât cele deja anunțate. Dacă 
eram într-o țară mai bogată, poate era 
alt ceva. Cred că firmele românești tre -
buie să se bazeze doar pe propriile 
forțe. Sigur, orice sprijin din partea 
sta tului este binevenit, mai ales că 
mo to rul economiei este reprezentat 
de toate firmele private care au mili -
oa ne de angajați și care plătesc impo -
zite statului, pentru ca acesta să poată 
funcționa. 

 
Radu BORCESCU 

radu.borcescu@ziuacargo.ro

Mircea Fartais, general manager MementoBUS: 
„În primul rând, trebuie să ne vindecăm și, apoi, vom merge mai departe. Sunt 
convins că vor apărea oportunități de dezvoltare și, probabil, prețurile vor fi 
mai atractive, în perioada următoare.”
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CIRIL COM 

Varianta simplă... 
dar eficientă

C ompania are, astăzi, un parc 
de 60 de mașini și 120 de 
angajați, iar cifra de afaceri 

pentru toate companiile depășește 
14 milioane de euro. 

„Ciril Com a fost înființată, în 1991, 
de către tatăl meu, și în 2005 am pre -
luat activitatea. Inițial a fost vorba doar 
de un magazin, însă, în timp, activi -
ta tea s-a dezvoltat”, a arătat Marius 
Cazacu, director general Ciril Com.  

Pe partea de transport, Ciril Com 
des fășoară transport regulat județean 
și interjudețean, transport de convenție 
și, de curând, transport turistic. 

„Transportul turistic se desfășoară 
în țară, dar și internațional – avem 
două autocare noi Temsa și colaborăm 
cu MementoBUS. Autocarele lucrează 
opt luni pe an, iar acest segment 
asigură 15% din veniturile firmei pe 

zona de transport”, a precizat Marius 
Cazacu. 

Flota Ciril Com este adaptată acti -
vi tății desfășurate, fiind alcătuită atât 
din mijloace de transport noi, cât și 
unele mai vechi.  

„Avem Setra 315 – mașini ideale 
pentru transportul pe curse speciale. 
Trituro este, de asemenea, o mașină ex -
tra ordinară și avem 14 asemenea auto -
ve hicule, iar, în rest, microbuze în confi -
gu rația 19+1”, a explicat Marius Cazacu. 

Firma desfășoară transport de 
convenție în județul Ialomița, iar acest 
segment asigură aproximativ 30% din 
venituri. Transportul regulat interjude -
țean asigură aproximativ 10% din cifra 
de afaceri și cel județean restul, adică 
aproximativ 45%. 

Situația de incertitudine provocată 
de pandemia coronavirus este de aș -

teptat să producă efecte negative 
importante. 

„Anul acesta, ne așteptăm la scă -
deri importante în turism și abia la 
anul vom putea vorbi despre relan sa -
rea acestuia. Transportul județean 
trece, de asemenea, prin momente 
di ficile, din punct de vedere al pro -
fitabilității, în condițiile în care salariile 

Ciril Com desfășoară activități în mai multe domenii. Pe lângă 
transportul de călători, a dezvoltat activități în agricultură, 
zootehnie, procesare miere, restaurant, comerț cu produse 
petroliere... Practic, discutăm de un grup de 8 firme care au 
același proprietar, toate fiind profitabile.

Marius Cazacu, 
director general 

Ciril Com: 
„Fenomenul de creare și lărgire a 
zonelor metropolitane în jurul 
marilor orașe și asigurarea 
transportului de către companiile de 
transport local (care, în general, 
aparțin consiliilor locale) riscă să 
distrugă transportul privat.”
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au crescut și, totodată, amortizarea 
flo tei (destul de nouă) are un impact 
im portant”, a precizat directorul ge ne -
ral Ciril Com. 

Cel mai vechi microbuz al firmei 
este din 2013, însă majoritatea au 2-3 
ani de zile. 

Adaptare la trafic 
Ciril Com are 42 de șoferi și utili -

zea ză flota în funcție de nevoile de 
trans port. De exemplu, șoferii pleacă 
în prima cursă, mai aglomerată, cu 
au tobuze și, apoi, pentru următoarele 
curse, utilizează microbuze. Practic, 
un șofer operează două mașini. Astfel, 
pe un traseu cu șase curse, două sunt 
operate cu autobuzul și patru cu 
microbuzul. 

Microbuzele parcurg, lunar, între 
4.000 și 11.000 de km, iar, la auto bu -
ze, media este de 3.500 km pe lună. 

Compania dispune de propriile 
autogări, în Slobozia și Urziceni. 

Soluție modernă 
de ticketing 
Încă de acum cinci ani, firma a im -

plementat o soluție de ticketing, care 
include și case de marcat fiscale. 

Astfel, toate abonamentele sunt 
pe card, iar cardul este scanat la bor -

dul mașinii. Pe tableta existentă în fie -
care mașină, apare inclusiv fotografia 
posesorului abonamentului și, astfel, 
sunt evitate orice posibile fraude. Dacă 
abonamentul este valid, conturul foto -
gra fiei este verde, iar, dacă a expirat, 
conturul se înroșește. 

Totodată, mașinile sunt dotate cu 
GPS și, atunci când un călător urcă, 
șoferul nu trebuie decât să selecteze 
stația unde acesta va coborî, iar biletul 
va fi emis automat. 

„Soluția este foarte eficientă și 
oferă o vizibilitate foarte bună asupra 
activității. În plus, putem verifica șoferii 
cu ușurință – data și ora sunt speci -
fi ca te pe bilet, iar soluția ne oferă infor -
mații în timp real despre numărul de 
călători care ar trebui să se găsească 
în mașină, la un anumit moment”, a 
spus Marius Cazacu. 

Biletele sunt vândute de către șo -
feri, iar abonamentele se încarcă în 
autogări. 

Cu ajutorul soluției implementate, 
managementul Ciril Com știe, în timp 
real, câți călători sunt în fiecare mași -
nă și câți dintre aceștia călătoresc cu 
abonament și câți cu bilet și, implicit, 
câți bani a încasat șoferul. Astfel, con -
trolul se realizează cu mare ușurință, 
iar echipajele de control nu trebuie 
decât să confirme faptul că numărul 
călătorilor din mașină corespunde cu 

informația oferită de soluția IT. Firma 
are patru oameni implicați în acti vi ta -
tea de control. 

Chiar dacă are la dispoziție acest 
sistem, conducerea Ciril Com este con -
știentă de faptul că frauda nu a dis -
părut, ci doar s-a diminuat sem ni fi cativ. 

„Realizăm analize comparative și, 
de exemplu, scăderi ale încasărilor pe 
un anumit traseu atrag controale mai 
atente. Putem ajunge inclusiv la asigu -
ra rea unui însoțitor permanent, care nu 
face altceva decât să stea în mașină și 
să supravegheze activi ta tea”, a comple -
tat directorul general Ciril Com.  

Interesant este faptul că nu s-a 
căutat doar depistarea fraudelor, dar 
și evitarea situațiilor în care concedie -
rea șoferilor ar fi unica soluție posibilă. 

„Nu sunt derapaje mari și trebuie 
găsit un echilibru, pentru a ține șoferii 
la firmă și a asigura o atmosferă bună 
de lucru”, a explicat Marius Cazacu. 

Soluția IT a simplificat mult și acti -
vi tatea de back office – practic, a dis -
părut munca laborioasă de verificare 
a biletelor. La finalul zilei, managemen -
tul firmei știe cu exactitate câți bani tre -
buie să predea șoferul. 

Și partea de consum carburant 
este monitorizată cu atenție. 

„Avem consumuri normate pentru 
toate mașinile din flotă, iar furnizorul 
de carburant este o altă companie din 
grup – folosim bazine de incintă. 
Săptămânal, se întocmește un raport 
de consum pe fiecare mașină. În cazul 
depășirilor de peste 10%, mașinile 
sunt verificate în service-ul propriu”, 
a declarat Marius Cazacu. 

Ciril Com are propriul service, care 
include vulcanizare și spălătorie și, 
până la finalul anului, va deschide și 
o stație ITP.  

„Alimentările se realizează doar 
pe bază de carduri, iar, pentru kilo -
metrii parcurși, avem un dublu control 
– kilometrii de la bordul mașinii și 
GPS”, a explicat Marius Cazacu. 

Viitorul este incert, mai ales în con -
textul situației provocate de corona -
virus.  

„Mizam pe turism, în contextul în 
care nivelul de trai a crescut constant 
în ultimii ani. Și tocmai acest segment 
este cel mai afectat. Aveam inclusiv 
un proiect de rent-a-car pentru vehicu -
le de 8+1 locuri, pe care l-am oprit, 
pen tru moment. 2020 este un an de 
aș teptare”, a concluzionat directorul 
ge neral Ciril Com. 

 
Radu BORCESCU 

radu.borcescu@ziuacargo.ro

Există camere de luat vederi 
montate în toate locurile unde se 
desfășoară activitățile firmei, 
inclusiv în mijloacele de transport.



60 .................................................................................................................................................. martie 2020

P
IA

Ț
Ă

 Ș
I 

C
O

M
PA

N
II

DUCODAN 

Specialist 
pe convenție
F irma a apărut în 1993 și, inițial, 

a realizat transport de mărfuri. 
Însă, o dată cu apariția și dez -

vol ta rea companiilor multinaționale, a 
cres cut nevoia de transport pentru an -
ga jați. 

„Ne-am apucat de transport că -
lători, datorită unei conjuncturi favo -
ra bile – în anii 1997-1998, au apărut 
com paniile multinaționale și am înce -
put să lucrăm pentru ei. Inițial, cu un 
singur microbuz și, apoi, în decurs de 
câteva luni, am achiziționat și alte 
microbuze. Însă aceste companii 
aveau nevoie de flote mari de auto -
bu ze. Astfel, noi am rămas cu părticica 
noastră, iar mare parte din transport 

a fost preluat de alte firme. Însă, în 
timp, am crescut...”, a povestit Dan 
Lazăr, director general Ducodan. 

Astăzi, primul client (companie 
americană) lucrează cu două firme pe 
zona de transport angajați, iar Ducodan 
este cea mai mare dintre acestea. 

Compania timișoreană de trans -
port are, la acest moment, în portofo -
liu, peste 20 de firme multinaționale 
cu care colaborează.  

Ducodan a decis o dublă specia -
li zare, atât din punct de vedere al seg -
mentului accesat – transport angajați, 
cât și al regiunii deservite. 

„Ne-am dezvoltat doar în județul 
Timiș și nu am avut gânduri de expan -

siu ne. Concurența este foarte mare 
și în alte părți ale țării și toți mâncăm 
o pâine albă. Nu am dorit să ne băgăm 
peste alții, chiar dacă am avut cereri 
de la clienți, care și-au deschis fabrici 
și în alte zone ale țării. În plus, activi -
ta tea de transport este greu de ges -
tionat de la distanță”, a precizat Dan 
Lazăr. 

Ecuația câștigătoare 
Transportul de convenția a cu nos -

cut o puternică dezvoltare în vestul 
țării, însă și concurența este una puter -
nică. Astfel, „ecuația” pe care trebuie 
să o respecte transportatorii este una 

Costuri ținute sub control, o organizare precisă și multă 
seriozitate – Ducodan a ajuns una dintre companiile mari 
din România, specializându-se pe transportul de convenție.
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provocatoare – un parc cât mai nou, 
respectarea strictă a programului și, 
în același timp, costuri reduse, pentru 
a putea oferi tarife competitive. 

Printre condițiile clienților se numă -
ră: un parc auto ce nu poate fi mai 
vechi de zece ani, mașini dotate cu 
sistem de climatizare, scaune turistice 
(rabatabile și cu suport pentru brațe), 
in stalație auxiliară de încălzire, preci -
zie la minut, un plan clar de mente -
nan ță și reparație a mașinilor, res pec -
tarea normelor legale... Iar penalitățile 
pentru nerespectarea contractului pot 
fi consistente. 

În aceste condiții, nu este de mira -
re că Ducodan a obținut mai multe 
cer tificate ISO (managementul calității, 
mana gementul mediului, mana ge -
mentul sănătății și securității ocu pa -
ționale). 

Aplicație dedicată 
Ducodan a implementat o aplicație 

prin care se poate monitoriza cu ușu -
rin ță programul de lucru al fiecărui șo -
fer, câți kilometri a parcurs în fiecare 
lună, cât carburant a consumat... 

Astfel, consumul fiecărei mașini și 
cos turile legate de service sunt cunos -
cute cu precizie. 

„Monitorizăm, zilnic, consumul de 
carburant și identificăm eventualele 
depășiri. Regula noastră este ca ali -
men tările să se realizeze de la plin la 
plin – utilizăm carduri. Toate alimen -
tă rile sunt introduse în aplicația pe 
care am implementat-o și, astfel, pu -
tem vedea consumurile fiecărei mașini 
în parte, în corelare cu kilometrii par -
curși. În plus, pe autocare, au fost 
mon tate sonde litrometrice și primim 
alerte în cazul unor scăderi bruște ale 
nive lu lui de motorină în rezervor”, a 
ex pli cat directorul general Ducodan. 

Aplicația a fost dezvoltată pentru 
activitatea Ducodan și asigură inclusiv 
generarea fișelor de activitate zilnică 
și monitorizarea intervențiilor în ser -
vice, pentru fiecare autovehicul. 

Ducodan are propriul service și, 
cu ajutorul aplicației, se ține o gestiune 

clară asupra fiecărei piese cumpărate 
și a persoanei care a montat-o. 

„Tot cu ajutorul aplicației, putem 
mo nitoriza facturile pe care le emitem. 
Astfel, putem avea o imagine clară 
asupra profitabilității pe fiecare client 
în parte și pe fiecare mașină. Practic, 
aplicația este structurată pe trei zone 
– economică, transport și service. Și 
a fost proiectată special pentru activi -
tatea noastră”, a completat Dan Lazăr. 

Toate mașinile sunt dotate cu GPS 
și, astfel, sunt gestionate cu ușurință 
eventualele plângeri legate de întâr -
zieri și, totodată, având istoricul depla -
să rilor, se pot identifica kilometrii în 
plus, nejustificați. 

Program adaptat 
pentru șoferi 
„Am lăsat șoferii să meargă acasă 

cu microbuzele. În ceea ce privește 
au tocarele, am căutat locuri de par -
care potrivite și plătite, cât mai aproa -
pe de domiciliul șoferilor. Ținta a fost 
ca șoferul să nu facă mai mult de 15 
minute de la domiciliu la mașină, pen -
tru a-i lăsa cât mai mult timp de odihnă 
noaptea”, a explicat Dan Lazăr. 

O parte dintre șoferii Ducodan vin 
din localități mai îndepărtate, iar pentru 
aceștia a fost creat un program special 
– o săptămână lucrează și alta stau 
acasă. Este un sistem agreat de către 

șoferi, unii dintre ei lucrând astfel deja 
de câțiva ani. 

Pentru acești șoferi, firma asigură 
ca za rea pe perioada în care lucrează. 

„Un alt instrument folosit a fost să 
achităm noi școala de șoferi și obți -
ne rea atestatului, iar respectivii șoferi 
au obligația contractuală de a lucra 
trei ani la Ducodan”, a completat Dan 
Lazăr. 

Toate firmele/clienți ai Ducodan lu -
crează în trei schimburi și, astfel, pro -
gra mul de transport este organizat în 
corelare, iar mașinile au curse plin/plin 
întreaga zi. 

Ducodan are 120 de angajați, iar 
flota este alcătuită din 70 de autove -
hi cule, 50 fiind autocare. 

Măsurile coronavirus 
Ducodan realizează dezinsecția și 

dezin fecția mijloacelor de transport cu 
aju torul unei firme avizate de către 
Minis terul Sănătății.  

„Este vorba despre grija noastră și 
a clienților noștri pentru sănătatea per -
soa nelor transportate. În plus, faptul 
că realizăm acest lucru și am afișat 
inclusiv în autocare informații în acest 
sens crește încrederea pasagerilor, 
care se urcă mai liniștiți în mijloacele 
de transport. Am montat în mașini 
inclusiv dispersoare pentru dezin fec -
tarea mâinilor – utilizate de șofer și 
pasageri. 

Furnizorul cu care lucrăm se ocu -
pă inclusiv de sterilizarea sălilor de 
operații și dezinfectarea avioanelor. 
Procesul pe care îl utilizăm poartă de -
nu mirea de nebulizare cu ceață 
uscată”, a arătat Dan Lazăr. 

Permanenta înnoire a parcului auto 
se numără printre planurile Ducodan, 
care țintește reducerea la ma ximum a 
incidentelor tehnice. 

Service-ul va fi, de asemenea, 
dez voltat, urmând să fie lansată și o 
stație ITP. 

 
Radu BORCESCU 

radu.borcescu@ziuacargo.ro

Dan Lazăr, director 
general Ducodan: 

„Modul în care ne-am organizat și 
gestionăm activitatea a fost 
influențat și de solicitările și 
așteptările clienților. Ne-au făcut 
să gândim sănătos și corect.” 
 
„Siguranța pasagerilor este 
prioritară și nu riscăm nimic la 
acest capitol. În acest sens, 
autobuzele Ducodan sunt 
echipate cu sistem de măsurare 
a alcoolemiei și, în plus, am 
achiziționat un etilotest, șoferii 
fiind testați în fiecare dimineață.”
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Volkswagen e-Bulli, 
punte peste jumătate 
de secol

E chipat cu componentele siste -
mu lui de propulsie prezente 
pe cele mai recente vehicule 

electrice Volkswagen, conceptul se 
ba zează pe un (Transporter) T1 
Samba Bus, produs în 1966 și restau -
rat complet. Premiera mondială (pre -
zen tarea) ar fi trebuit să se desfășoare 
la Techno Classica 2020, eveniment 
amânat. 

Transpunerea 
în realitate 
Partenerul VW Vehicule Comer -

cia le (VWCV), eClassics, intenționea -
ză să ofere conversii T1 și vehicule 
com plete T1 în stilul noului e-Bulli. 
Acesta oferă conversia T1, alături de 
punți față și spate redesenate, înce -
pând de la 64.900 de euro. Sunt posi -
bile conversii și pentru modelele T2 și 

T3, tot de la eClassics. De asemenea, 
compania oferă dealerilor calificați un 
kit de piese gata de montat. 

Influența electrică 
Motorul boxer cu patru cilindri, de 

44 CP, a „cedat” în favoarea unui 
motor electric Volkswagen, silențios, 
care produce 83 CP și un cuplu maxim 
de 212 Nm, o forță de două ori mai 
mare față de originalul T1, ce avea 
102 Nm. Cuplul maxim este, tipic pen -
tru motoarele electrice, livrat instant, 
fapt ce schimbă mult abordarea. 

Transmisia este asigurată cu aju -
to rul unei cutii de viteze cu o singură 
treaptă. Sistemul de acționare este 
cuplat cu maneta de viteze poziționată 
între șofer și scaunul pasagerului din 
față. Setările selectorului de transmisie 
automată (P, R, N, D, B) sunt afișate 

lângă manetă. În poziția B, șoferul 
poa te varia gradul de recuperare a 
ene rgiei la frânare. E-Bulli atinge o vi -
te ză maximă de 130 km/h (limitată 
elec tronic), în timp ce modelul clasic 
putea atinge maxim 105 km/h. 

La fel ca motorul boxer al mode -
lului T1 din 1966, propulsorul electric 
este în partea din spate și transmite 
puterea tot către puntea spate.  

Încărcarea 
și autonomia 
O baterie litiu-ion de înaltă ten siu -

ne este responsabilă de alimentarea 
cu energie. Capacitatea de utilizare a 
bateriei este de 45 kWh. Încărcarea se 
face cu o priză de sistem de încăr care 
com binată (CCS), ce face posi bi lă 
utilizarea de curent alternativ sau direct. 
Cu rent alternativ – bateria se încar că 

Volkswagen Vehicule Comerciale a prezentat conceptul unui vehicul 
cu aspect clasic, din 1966, echipat cu cea mai nouă tehnologie de 
propulsie electrică din 2020 și cu zero emisii. eClasics oferă 
conversii pentru modelele T1 în stil e-Bulli (Transporter 1).
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prin intermediul unui încăr că tor de cu -
rent alternativ, cu o putere de încărcare 
de 2,3 până la 22 kW, în funcție de 
sursa de electricitate. Curent continuu 
– prin CCS, bateria poate fi încărcată 
și la punctele de în căr care rapidă de 
curent continuu, cu o putere de 
încărcare de până la 50 kW (până la 
80%, în 40 de minute). Au tonomia, cu 
o încărcare completă a bateriei, este 
de peste 200 de kilo metri. 

Mai mult decât 
electric 
A fost conceput un șasiu nou, pen -

tru un plus de confort, siguranță spo -
rită și manevrare mai dinamică. Față 
de T1, călătoria în e-Bulii se simte com -
plet diferit. La acest lucru contri buie 
noua structură mașinii: axe fron tale și 
spate, brațe multi-link, amor ti zoare re -

gla bile, plus un nou sistem de direcție 
cu raft și pinion și frâne cu discuri ven -
tilate intern (pentru toate cele 4 roți).  

Evoluția designului 
Chiar dacă păstrează aspectul 

clasic, e-Bulli a primit un update de 
design, atât interior cât și exterior. În 
paralel cu electrificarea, un concept 
interior a fost creat pentru e-Bulli, care 
este atât elegant, cât și avangardist. 
Designerii au modernizat exteriorul 
vehiculului iconic, cu sensibilitate și 
fine țe, oferindu-i un finisaj în două 
tonuri, „Energetic Orange Metallic” și 
„Golden Sand Metallic Matte”. 

Afară, remarcăm noile faruri LED 
ro tun de, cu lumini de zi, prin care 
trans formarea este „semnalată” în 
exterior. În spate, există și indicatoare 
de încărcare LED, ce arată șoferului 
care se deplasează spre mașină ni -
ve lul de încărcare al bateriei, înainte 
de a ajunge la vehicul. 

Abia când te uiți prin ferestre în in -
teriorul cu opt scaune, observi că unele 
lucruri nu sunt așa cum ai putea crede 
că sunt într-un T1. Designerii VWCV au 
creat interiorul fără a pierde din ve dere 
conceptul inițial. Locurile pa sagerilor 
sunt una dintre noile carac teristici. În 
con formitate cu cele două teme de 
exterior, și interiorul este oferit în două 
culori, „Saint Tropez” și „Saffrano 
Orange”. Selec to rul transmisiei auto -
ma te este pozi țio nat într-o consolă aflată 

între șofer și pasagerul din față, unde 
este inte grat și butonul de pornire/oprire 
a mo to rului. Lemnul solid, sub aspectul 
punții unei nave, este utilizat pentru toată 
po deaua. Astfel, acest Samba Bus elec -
trificat capătă o atmosferă maritimă, im -
presie accentuată puternic de acoperișul 
mare, pliant și pano ramic. 

Cockpitul 
Noul vitezometru se bazează pe 

cel original, în timp ce un afișaj format 
din două cifre integrat creează legă tu -
ra cu era modernă. Acest afișaj di gital 
în vitezometrul analog oferă șo ferului 
o varietate de informații, inclusiv despre 
autonomie. De asemenea, martorii 
LED din bord indică dacă, de exemplu, 
frâna de mână este „trasă” sau conec -
to rul de încărcare este mufat. Informații 
suplimentare sunt afișate pe tabletă 
integrată în consola de plafon. 

E-Bulli poate accesa, printr-o apli -
cație de smartphone, informații online 
precum timpul de încărcare rămas, au -
tonomia, distanța parcursă, timpul de 
con ducere, consumul și recu pe ra rea de 
energie. Acustic, e-Bulli a primit un ra -
dio în stil retro, cu aspect au ten tic, echi -
pat cu tehnologie de ultimă oră (DAB+, 
Bluetooth și USB). Radioul este co nectat 
la un sistem de sunet pre mium, având 
inclusiv un subwoofer activ. 

 
Alexandru STOIAN 

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Hummer-ul a 
fost electrificat

D upă zece ani în care s-a pus 
pra ful pe iconicul model ame -
ri can, anul acesta, a fost dez -

vă luită o versiune electric al masto -
don tului. 

Având la bază vehiculul militar 
Humvee ce făcea parte din echiparea 
armatei Statelor Unite ale Americii, 
Hummer-ul și-a construit o imagine 
de mașină exclusivistă, în anii ’90 și 
2000. 

Istorie 
Capabilitățile off-road, consumul 

mare de combustibil și autonomia 
redusă au fost caracteristici asociate 
mo delului Hummer. Primul model a 
de butat în 1992, sub umbrela celor 
de la AM General, acesta fiind cel care 
a lăsat guri căscate și în jurul căruia 
s-a creat „legenda”. La apariția aces -
tu ia a contribuit din plin actorul austria -
co-american Arnold Schwarzenegger, 
care a fost cel care a făcut lobby ca 
vehiculul de armată să capete și o 
hai nă civilă și să poată fi disponibil 
publicului larg. În 2006, AM General 
a anunțat că producția Hummer H1 
va fi sistată din luna iunie, din cauza 
unei noi legi privind emisiile pentru 
ve hi culele cu motorină, care a intrat 
în vigoare în 2007. Ultimul model de 
H1 din 2006 a avut cel mai puternic 

Brandul Hummer fost „scos din dulap” de către General Motors. 
Vehiculul a fost updatat, electrificat, iar producția ar fi 
programată să înceapă în toamna lui 2021, în timp ce livrarea 
către clienți, în 2022.

Hummer H2

Hummer H3
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motor și o eficientizare a consumului 
de combustibil (mediu – 24 l/100 km).  

Generația a doua a fost fabricată 
câțiva ani în paralel cu H1, perioada 
în care acest model s-a produs fiind 
între anii 2002 și 2009. Hummer H2 
este un SUV mare, care a fost comer -
cia lizat și construit tot de AM General, 
bazat pe un GMT820 Chevrolet 2500, 
mo dificat substanțial, însă. O versiune 
de camionetă cu patru uși a fost intro -
dusă, în 2005, sub denumirea de H2 
SUT (utilitar sport). 

Fratele cel mic, H3, a avut o durată 
de viață scurtă, între 2005 și 2010, 
fiind produs, de data aceasta, de către 
General Motors, companie ce a achi -
zițio nat, între timp, drepturile de a pro -
du ce vehicule cu emblema legendară. 
H3-ul a fost oferit ca SUV cu 5 uși 
sau camionetă cu 4, aceasta din urmă 
având indicativul H3T. La baza aces -
tuia a stat modelul GMT355 modificat, 
care a servit ca bază pentru camione -
te le cu accent pe tractare (vehicule, 
re morci, bărci etc.) – Chevrolet Colora -
do și GMC Canyon. 

Deși a existat o legătură mecanică 
cu Colorado și Canyon, GM a susținut 

că doar 10% din componentele lor au 
fost comune cu H3-ul, șasiul fiind mo -
di fi cat și consolidat pentru sarcini gre -
le, de teren. 

Upgrade-ul la EV 
Noul Hummer EV va fi disponibil 

în două variante, SUV și camionetă 
(SUT). Vehiculele au fost pre zentate 
pu blicului printr-o serie de tea sere, în -
cepând cu 30 ianuarie 2020, iar prima 
apariție „live” s-a reali zat în timpul 
Super Bowl LIV (finala campionatului 
de fotbal american), din 2 februarie 
2020.  

Beneficiind de renumele mărcii 
Hummer și de rețeaua de distribuție a 
GM, modelul relansat va fi un vehicul 
electric ecologic (EV), o încercare a 
grupului General Motors de a pătrunde 

pe o nișă pe care nu era prezentă, 
ace ea a camionetelor propulsate elec -
tric. Vehiculul va fi comercializat și vân -
dut prin intermediul dealerilor GMC. 

Abordarea tehnică 
Din datele anunțate de către ofi -

ciali, Hummer EV va fi echipat cu un 
grup propulsor ce va produce echiva -
len tul a 1.000 CP, generând un cuplu 
de 15.592 Nm, din trei motoare electri -
ce. Vor exista mai multe variante, cu 
unul, două sau trei motoare, iar, în con -
fi gu rația de camionetă, va fi dispo ni -
bilă atât tracțiunea intergrală (AWD) 
cât și cea doar pe puntea spate (RWD). 

Ca gabarit, a fost anunțat că di men -
siunile vor fi asemenea modelului GMC 
Sierra iar, din punct de vedere al perfor -
manței, va putea atinge 100 km/h în trei 
secunde. Ambele variante de caroserie 
vor avea un plafon de tip „targa”, 
detașabil (asemenea mo de lului Jeep 
Wrangler), care poate fi de po zitat în 
portbagaj, și anvelope mari, de 35 inch. 
În interior, Hummerul EV are în dotare 
un ecran tactil ridicat de 15 inch, o planșă 
de bord elect ro ni că, de 12 inch, un volan 
agresiv și un schim bător al treptelor de 
viteză im pu nător. Stilul tematic abordat 
la interior a fost descris ca „rezistent la 
apă” ase menea Jeep-ului Wrangler. 
Suspensia pe aer va fi disponibilă pentru 
variantele superioare de echi pare. 

Îl așteptăm! 
 

foto: wikipedia 
Alexandru STOIAN 

alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Hummer EV va fi produs la uzina 
GM din Detroit – Hamtramck 
Assembly din Michigan, unde 
compania a investit recent 2,2 
miliarde de dolari pentru a adapta 
linia de producție pentru 
vehiculele electrice.

Hummer H1

Cei trei „frați” Hummer, H3, H1 și H2
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Spune-ți părerea! 
Despre șoferi,  
în vreme de pandemie
Care este principala provocare a șoferilor, în această perioadă?

Puteți răspunde  
la întrebarea lunii,  

vizitând www.ziuacargo.ro.

1. Lipsa predictibilității privind traseul, inclusiv ca urmare a timpilor de 
așteptare în frontieră. 

2. Teama de îmbolnăvire și perspectiva riscului care planează asupra 
familiilor. 

3. Posibilități reduse de a asigura igiena (toalete și dușuri închise) și de a 
cumpăra mâncare.
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R omânia este una dintre țările codașe la capitolul 
„doamne șoferi profesioniști”. Cum am putea 
îmbunătăți această situație? Este întrebarea lunii 

martie, iar cei care au răspuns au optat, în mod covârșitor 
(75%), pentru varianta potrivit căreia principala modalitate 
de majorare a numărului doamnelor care aleg să fie 
conducători auto profesioniști constă în creșterea securității 

pe șosele și în parcări (mai multe parcări păzite). 13% 
dintre respondenți consideră oportun accentul pus pe 
calitatea dialogului în industria transporturilor, pentru a 
diminua violența verbală. În timp ce câte 6% așază în prim 
plan un program predictibil, care să le permită să stea mai 
mult acasă, sau existența a mai multe doamne în dispecerat 
și management.

Securitatea pe șosele și în parcări, esențială în 
decizia doamnelor pentru a deveni șofer profesionist






