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şi la chioşcul de la poarta G a Ministerului 
Transporturilor. Revista TIR este expediată 
gratuit tuturor membrilor UNTRR şi 
membrilor Asociaţiei Profesionale de 
Drumuri şi Poduri Bucureşti. Pentru 
abonamente vă puteţi adresa oricărui 
oficiu poştal din România. Toate textele 
care apar în rubrica “Let The Party Begin!” 
reprezintă pamflet şi vor fi tratate ca atare. 
Toate materialele publicate în această 
revistă reprezintă proprietatea grupului de 
presă Investigatorul şi sunt protejate de 
legile dreptului de autor. Reproducerea lor 
se poate face doar în baza unui accept în 
scris al companiei care editează revista. 

Revista TIR este 
semnatara 

Cartei Europene a 
Siguranţei Rutiere



4 I N V E S T I G A T O R U L ' S  T I R  |    A P R I L I E  2 0 1 9     |  w w w . t i r m a g a z i n . r o

UNTRR: “PARLAMENTUL EUROPEAN A APROBAT 
MăSURILE PROTECțIONISTE ALE ALIANțEI RUTIERE 

A STATELOR VEST-EUROPENE!” 

Parlamentul European a aprobat, pe 04 
aprilie 2019, cu o majoritate de voturi, 
cele 3 dosare controversate ale Pachetu-
lui Mobilitate 1. 
Potrivit UNTRR aceste dosare cuprind 
măsurile protecţioniste ale Alianţei Ru-
tiere a Statelor Vest-Europene, respec-
tiv: Propunerea de Lege specială pentru 
aplicarea Directivei detaşării nr. 71/1996 
la transporturile rutiere; Revizuirea Re-
gulamentului 561/2006 privind timpii de 
conducere şi de odihnă ai şoferilor pro-
fesionişti; Modificarea Regulamentului 
nr.1071/2009 privind accesul la profesie 
şi a Regulamentului 1072/2009 privind 
accesul la piaţa de transport rutier de 
marfă. 
Uniunea Naţională a Transportatorilor 
Rutieri din România (UNTRR) solicită 
Preşedinţiei Române a Consiliului UE 
să nu intre în jocul Europei de Vest şi să 
nu iniţieze procedura de trialog privind 
Pachetul Mobilitate 1, întrucât ar facilita 
astfel distrugerea transportului rutier de 
mărfuri din România. Solicităm Eurode-

putaţilor români să conteste măsurile de 
procedură ale Parlamentului European 
prin care a fost posibilă aprobarea celor 
3 dosare controversate ale Pachetului 
Mobilitate 1! 

“Solicităm autorităţilor române să aplice 
imediat măsuri administrative care să 
asigure reciprocitatea tratamentului apli-
cat în prezent de statele din Europa de 
Vest transportatorilor români.”, se spune 
într-un comunicat al Uniunii. 
UNTRR urmează să transmită ce amen-
damente au trecut în cadrul sesiunii 
plenare, întrucât au fost peste 1.300 de 
amendamente la dosarele Pachetului 
Mobilitate 1, iar votul s-a desfăşurat în 
bloc. Plenul PE de astăzi a fost prezidat 
de Rainer WIELAND, Vicepreşedinte PE 
(Germania). 
Raportul Ismail Ertug -Adaptarea la evo-
luţiile din sectorul transportului rutier, 
respectiv modificarea Regulamentului 
1071/2009 referitor la accesul la profe-
sie şi a Regulamentului 1072/2009 pri-

vind accesul la piaţa de transport rutier 
de marfă în UE a fost aprobat cu 371 de 
voturi pentru, 259 de voturi împotrivă şi 
13 abţineri, raportul Merja Kyllönen -Ce-
rinţe de control şi norme speciale privind 
detaşarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier a fost aprobat cu 317 
de voturi pentru, 302 de voturi împotrivă 
şi 14 abţineri, iar raportul Wim van de 
Camp -Perioadele de conducere zilnice 
şi săptămânale, pauzele minime şi peri-
oadele de repaus zilnic şi săptămânal şi 
poziţionarea prin intermediul tahografe-
lor, respectiv modificarea Regulamentu-
lui european 561/2006 a fost aprobat. 
Având în vedere evoluţiile negative din 
Parlamentul European de săptămâna 
aceasta, încă din 2 aprilie 2019, UNTRR 
a solicitat  Ministrului Transporturilor din 
România, Alexandru Cuc, ca, în calitate 
de Preşedinte al Consiliului de Transport 
UE, să nu iniţieze procedura de trialog 
pentru armonizarea poziţiilor celor 3 insti-
tuţii europene – Parlamentul European, 
Comisia Europeană şi Consiliul Euro-
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pean, în vederea aprobării textului fi-
nal al Pachetului Mobilitate 1, care ar 
afecta profund negativ industria trans-
porturilor rutiere de mărfuri din Româ-
nia -principala ramură contributoare 
la exportul de servicii al României în 
2017 şi 2018, conform datelor Băncii 
Naţionale a României. 

“Reamintim că măsurile cuprinse în 
pachetul mobilitate 1 au fost realizate 
pe fondul protecţionismului în creşte-
re al Statelor Membre din Vestul UE 
reunite în cadrul Alianţei Rutiere, iar 
transportatorii români şi est-europeni 
vor fi cei mai afectaţi de măsurile pro-
puse, care vor conduce la o creştere 
semnificativă a costurilor lor de ope-
rare şi la restricţionarea transporturilor 
rutiere internaţionale operate de aceş-
tia în cadrul UE. 
Atenţionăm că măsurile Pachetului 
Mobilitate 1 vor conduce la imposibili-

tatea de a opera transporturi rutiere in-
ternaţionale în Europa de Vest de către 
firme situate în România şi în Europa 
de Est. Deşi, în mod ipocrit, se susţine 
că regulile propuse de pachetul mobi-
litate 1 sunt egale pentru toţi jucătorii 
din piaţă, impactul acestor reguli va 
fi resimţit diferit de Statele membre, 
generând diviziuni profunde Est-Vest, 
Nord-Sud, Vechi-Nou –pe fondul actu-
alelor provocări legate de Brexit. 
Această abordare a Alianţei Rutiere a 
Statelor Vest-Europene privind pache-
tul mobilitate 1, adoptată de Consiliul 
Miniştrilor de Transport din decembrie 
2018 şi în Parlamentul European din 
04.04.2019 excedează zona trans-
porturilor rutiere, vizând legalizarea 
segregării Vest-Est în transporturile 
rutiere, cu impact economic major pe 
termen mediu şi lung, respectiv tran-
sferul companiilor şi personalului din 
ţările din est în ţările din vest, datorită 

costurilor de operare ridicate în mod 
artificial de Pachetul mobilitate 1 pen-
tru transportatorii din est. 
Reamintim că, similar, în data de 
14.02.2019, plenul Parlamentului Eu-
ropean a votat măsurile de liberalizare 
a transportului rutier de persoane în 
UE, respectiv modificarea Regulamen-
tului (CE) nr. 1073/2009, parte a Pa-
chetului Mobilitate 2 –iar Preşedinţia 
Română a Consiliului UE nu a iniţiat şi 
nici nu va iniţia procedura de trialog. 
UNTRR solicită Preşedinţiei Române 
a Consiliului de Transport UE să ac-
ţioneze similar şi în cazul Pachetului 
Mobilitate 1 şi să nu iniţieze procedura 
de trialog pentru armonizarea poziţiilor 
celor 3 instituţii europene –Parlamen-
tul European, Comisia Europeană şi 
Consiliul European. Nu distrugeţi in-
dustria transporturilor rutiere de măr-
furi din România!”, se spune în comu-
nicatul UNTRR. 

  

Publicitate
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“În data de 27.03.2019, Camera Comu-
nelor a respins, prin vot, toate cele opt 
”alternative” la Brexit, deşi până la sfârşi-
tul acestei săptămâni ar trebui să aprobe 
Acordul de retragere dintre Regatul Unit 
şi Uniunea Europeană dacă se doreşte 
ca termenul limită de ieşire a Marii Bri-
tanii din UE să fie prelungit până la ora 
00:00 din 23 mai 2019. Dacă nu se va 
întâmpla acest lucru, termenul limită va fi 
ora 00:00 pe 13 Aprilie 2019, fără acord.
Din păcate, în prezent, nu există încă in-
dicii clare că un scenariu ”fără acord” ar 
putea deveni ”cu acord” privind Brexit.
UNTRR prezintă un material cu reco-
mandări pentru a facilita pregătirea pen-
tru Brexit a industriei de transport rutier 
de marfă şi logistică în UE.

I. CONTEXT
Regatul Unit (Marea Britanie) nu mai 

este programat să părăsească Uniunea 
Europeană (UE) la ora 00:00, în ziua de 
30 martie 2019. În urma solicitării Guver-
nului britanic de a amâna termenul limită 
de ieşire din UE, şefii de stat ai UE au 
convenit la 22 martie 2019 să ofere Marii 
Britanii două opţiuni:
•Opţiunea 1: Camera Comunelor din Ma-
rea Britanie aprobă Acordul de retragere 
în săptămâna din 25-29 martie 2019. În 
acest caz, ieşirea Marii Britanii din UE 
este prelungită până la ora 00:00 din 23 
mai 2019. Apoi, o perioadă de tranziţie 
de cel puţin 19 luni va începe, timp în 
care Marea Britanie şi UE pot negocia şi 
conveni asupra unui viitor acord privind 
relaţiile dintre Marea Britanie şi Uniunea 
Europeană.
•Opţiunea 2: Camera Comunelor din 
Marea Britanie nu aprobă Acordul de re-
tragere în săptămâna din 25-29 martie 

2019. În acest caz, ieşirea Marii Britanii 
din UE este prelungită până la ora 00:00 
din 23 aprilie 2019, situaţie în care Ma-
rea Britanie ar putea părăsi UE fără un 
acord.
Este important de menţionat că şefii de 
stat ai UE au aprobat în mod oficial şi 
documentul de clarificare suplimentar 
pe care Guvernul britanic l-a convenit cu 
Comisia Europeană la Strasbourg săp-
tămâna trecută. Un Brexit “fără acord” 
prezintă implicaţii serioase pentru com-
paniile de transport rutier de mărfuri şi 
logistică din Regatul Unit, UE27 şi SEE 
(Spaţiul Economic European).
Având în vedere incertitudinea persisten-
tă în ceea ce priveşte natura ieşirii Marii 
Britanii din UE şi o posibilă relaţie post-
Brexit între UE şi Regatul Unit, furnizarea 
informaţiilor corecte pentru operatorii de 
transport rutier de marfă şi logistică ră-

UNTRR: BREXIT–ULTIMELE EVOLUŢII

Într-o analiză transmisă presei la 28 martie 2019, Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri 
din România face o serie de recomandări pentru industria de transport rutier după ce Camera 
Comunelor a respins, prin vot, ”alternativele” la Brexit:
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mâne o provocare. Scopul acestei infor-
mări este de a furniza informaţii cu privire 
la aspectele în care există deja certitudi-
ne şi de a atrage atenţia asupra even-
tualelor acţiuni suplimentare. Precauţia 
rămâne esenţială datorită incertitudinii 
situaţiei.
Încă de la sfârşitul anului 2018, Comi-
sia Europeană (CE) a sporit pregătirile 
pentru un potenţial Brexit “fără acord”. În 
19.12.2018,  a fost prezentat un plan de 
contingenţă care cuprinde o serie de pro-
puneri legislative în cazul în care Regatul 
Unit ar părăsi UE fără un acord. Planul 
şi propunerile legislative conţin măsuri 
unilaterale ale UE privind accesul la pia-
ţa UE a transportatorilor rutieri stabiliţi în 
Regatul Unit. Regulamentul final a fost 
adoptat la 19 martie 2019 şi va intra în 
vigoare în ziua ieşirii Marii Britanii din 
UE, în cazul în care nu există un acord. 
Regatul Unit intenţionează să adopte 
prin reciprocitate orice măsuri adoptate 
de UE27.
De asemenea, UE îşi intensifică activita-
tea contingentă în domeniul vamal. Gu-
vernul Regatului Unit şi mai multe state 
membre ale UE27 au luat, de asemenea, 
măsuri contingente pentru a permite 
continuitatea pe o perioadă de tranziţie 
într-un scenariu “fără acord” şi au publi-
cat informaţii suplimentare referitoare la 
procedurile vamale şi cerinţele privind 
transportul rutier de marfă şi logistică.

II. INFORMAŢII GENERALE
Operatorii de transport ar trebui să se 
pregătească din timp, în condiţiile în care 
multe aspecte sunt incerte?
În cazul în care nu se va ajunge la niciun 
acord până la 13 aprilie 2019, operatorii 
de transport rutier de marfă şi logistică 
din UE, SEE şi Regatul Unit vor fi obligaţi 
să respecte formalităţile vamale. Mărfu-
rile vor trebui declarate pentru import şi 
export. Operatorii de transport rutier de 
marfă şi  logistică nu sunt responsabili 
pentru acest lucru, dar vor trebui să se 
asigure că deţin documentaţia vamală 
şi declaraţia de export corespunzătoare 
pentru încărcătură înainte de plecarea în 
cursă. Vehiculele pot fi întoarse, ţinute la 
graniţă sau pot fi sancţionate în cazul în 
care documentaţia vamală este incom-
pletă.

Vor fi reintroduse autorizaţiile de trans-
port?
În cazul în care va fi convenit un acord 
de liber schimb UE-Regatul Unit, Regatul 

Unit ar dori să urmărească o conectivita-
te continuă şi un acces liberalizat, care 
să includă operaţiuni de transport de la 
un punct la alt punct (bilateral), tranzit, 
terţă ţară şi cabotaj, fără a fi nevoie de 
autorizaţii. Un astfel de acord devine din 
ce în ce mai puţin probabil pe termen 
scurt.
În data de 13 aprilie 2019, în cazul în 
care nu se va încheia un acord, Regatul 
Unit a confirmat că va continua să recu-
noască licenţa comunitară pentru a se 
asigura că operatorii de transport din UE 
şi SEE pot continua să transporte mărfuri 
spre şi din Regatul Unit. Pentru operatorii 
de transport rutier de marfă şi logistică 
stabiliţi în Regatul Unit, licenţele comu-
nitare şi copiile lor conforme eliberate de 
autorităţile competente din Regatul Unit 
pot fi utilizate în continuare în temeiul re-
gulamentului UE de contingenţă şi vor fi 
înlocuite cu un echivalent britanic după 
expirarea acestora.
REGULAMENTUL (UE) privind normele 
comune care asigură conectivitatea de 
bază a transportului rutier de mărfuri şi 
de persoane cu privire la retragerea Re-
gatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de 
Nord din Uniune, 
adoptat de Con-
siliu la 19 martie 
2019, asigură ac-
ces liberalizat pe 
termen scurt pen-
tru transportatorii 
stabiliţi în Regatul 
Unit până la 31 
decembrie 2019, 
în cazul în care nu 
va exista un acord 
între UE şi Marea 
Britanie. De ase-
menea, şi Regatul 
Unit va asigura, 
prin reciprocitate, 
acces liberalizat 
pentru transporta-
torii stabiliţi în UE 
şi SEE. Aceasta 
înseamnă că vor 
rămâne în vigoa-
re Regulamente-
le nr. 1071/2009, 
1072/2009, astfel 
încât transportatorii 
din UE care deţin o 
licenţă comunitară 
pot continua să îşi 
desfăşoare activi-
tăţile în Marea Bri-

tanie, inclusiv să efectueze operaţiuni de 
cabotaj şi tranzit, fără a avea nevoie de 
o autorizaţie de transport. La 13 aprilie 
2019, transportatorii din UE nu vor avea 
nevoie de autorizaţii CEMT pentru ope-
raţiunile de transport în Marea Britanie.

Vor exista controale la frontieră?
Autovehiculele grele de transport marfă 
care intră în Marea Britanie sau care ies 
din Marea Britanie sunt oprite la frontieră 
în vederea verificării identităţii şi, atunci 
când intră în Marea Britanie, se mai efec-
tuează şi controale împotriva migraţiei 
ilegale. Acestea din urmă sunt aleatorii, 
dar deja provoacă timpi de aşteptare 
mari la frontiere.
Provocările legate de criza migraţiei ile-
gale vor continua. Verificarea autovehi-
culelor în vederea depistării persoanelor 
clandestine vor continua să fie efectuate 
la frontierele din afara UE şi ar putea fi 
întărite aleatoriu. Transportatorii români 
sunt sfătuiţi să facă instructaje cu şofe-
rii pentru prevenirea incidentelor cu imi-
granţii atunci când conduc în Regatul 
Unit pentru că, în cazul în care sunt de-
pistate persoane clandestine în autove-
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hicul, amenzile sunt foarte mari.
Anumite mărfuri, cum ar fi fructele şi legu-
mele proaspete, carnea, peştele, florile, 
vor fi, de asemenea, supuse controalelor 
fitosanitare la frontiere şi ar putea necesi-
ta pregătirea unei documentaţii specifice. 
Alte tipuri de mărfuri, cum ar fi animale 
vii sau deşeurile, pot, de asemenea, să 
facă obiectul unor cerinţe suplimentare 
specifice. Operatorii de transport rutier 
de marfă şi de logistică ar trebui să ve-
rifice întotdeauna cu clienţii lor aceste 
aspecte referitoare la verificările care ar 
fi necesare şi dacă va fi disponibilă do-
cumentaţia necesară. Autovehiculele pot 
fi oprite în cazul în care documentele nu 
sunt complete. Regatul Unit a precizat că 
nu va impune verificări sistematice pen-
tru astfel de mărfuri.
Pe ambele părţi ale Canalului Mânecii 
sunt întreprinse diferite iniţiative în ve-
derea reducerii cozilor lungi de autove-
hicule de transport marfă la punctele de 
trecere a frontierei, prin construirea unor 
zone suplimentare de parcare pentru 
camioane şi prin testarea măsurilor de 

filtrare, pentru a se apropia, treptat, de 
punctele de control.
În cazul în care va fi un Brexit fără acord, 
se vor adăuga controale pentru mărfuri-
le provenite din ţări terţe. Regatul Unit a 
specificat deja că nu va introduce con-
troale vamale sistematice la graniţele 
sale într-un mod care interferează cu flu-
xul de trafic de marfă. Regatul Unit s-ar 
putea să direcţioneze mărfurile sensibile 
taxabile către anumite puncte pentru veri-
ficări (a fost menţionat Heathrow). UE nu 
a făcut un astfel de angajament. Trebuie 
remarcat faptul că procedurile pot varia 
în funcţie de punctul de ieşire din UE.

III. PERIOADA IMEDIAT URMĂTOARE 
DUPĂ IEŞIREA MARII BRITANII DIN 
UE
Începând cu 13 aprilie 2019, în cazul în 
care nu există un acord, Marea Britanie 
va deveni o ţară terţă şi, dacă va ieşi fără 
un acord, vor fi introduse formalităţi va-
male. Regatul Unit a aderat la Convenţia 
privind regimul de tranzit comun (CTC). 
Carnetele TIR, de asemenea, se vor pu-

tea utiliza. În cazul unui Brexit fără acord, 
nu va exista o perioadă de tranziţie pentru 
respectarea procedurilor vamale care se 
vor aplica începând cu 13 aprilie 2019.
Operatorii de transport rutier din UE vor 
continua să transporte mărfuri în Regatul 
Unit cu licenţele comunitare existente iar 
CPC–ul va fi, în continuare, recunoscut. 
Pentru operatorii de transport britanici, 
va exista o perioadă de tranziţie pentru 
accesul la piaţa transportului rutier de 
mărfuri în cazul în care Regatul Unit va 
părăsi UE fără un acord. Transportatorii 
britanici vor beneficia de accesul la piaţa 
internă a UE până la 31 decembrie 2019, 
în cazul unui Brexit fără acord. Drepturile 
de acces includ transporturile bilatera-
le cu plecare şi destinaţie în UE sau în 
Regatul Unit, operaţiunile de tranzit, ca-
botaj şi transport terţă ţară între statele 
membre ale UE27. Pentru operaţiunile 
de cabotaj şi transporturile terţă ţară, în 
primele 4 luni, vor fi permise două opera-
ţiuni de transport în decurs de 7 zile îna-
inte de întoarcerea obligatorie în Regatul 
Unit. În cursul următoarelor 3 luni, doar 
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o singură operaţiune de transport va fi 
permisă în decursul unei perioade de 7 
zile. În această perioadă, o serie de nor-
me tehnice şi sociale ale UE vor continua 
să se aplice companiilor de transport cu 
sediul în Regatul Unit care activează în 
UE. Acestea includ regulile privind timpii 
de conducere şi de odihnă, tahograful, 
masele şi dimensiunile maxime admise, 
limitatorul de viteză şi regulile privind 
centura de siguranţă.

IV. PROCEDURI VAMALE
În absenţa unui acord de retragere şi a 
unei perioade de tranziţie, Regatul Unit 
va deveni o ţară terţă începând cu 13 
aprilie 2019, iar formalităţile vamale vor 
fi introduse deoarece Marea Britanie nu 
va mai fi membru al Uniunii Vamale UE. 
La rândul său, UE a subliniat că, în cazul 
unui Brexit “fără acord”, toată legislaţia 
UE relevantă privind mărfurile importate 
şi exportate se va aplica de la data re-
tragerii. Statele membre vor trebui să fie 
pregătite să aplice Codul Vamal al Uni-
unii şi normele relevante privind impo-
zitarea indirectă pentru toate importurile 
şi exporturile din şi către Regatul Unit. 
Acestea ar trebui să utilizeze posibilităţi-
le existente de a emite autorizaţii pentru 
măsurile de facilitare prevăzute în Codul 
Vamal al Uniunii. Statele membre vor uti-
liza mai multe documente pentru vămuire 
în şi dinspre Regatul Unit. Sistemul TIR 
va deveni, de asemenea, un instrument 
util de vămuire.

Vor trebui operatorii de transport să se 
ocupe de formalităţile vamale?
Aceasta este alegerea operatorului de 
transport rutier de mărfuri şi logistică care 
poate lăsa acest aspect la latitudinea cli-
entului sau poate apela la un reprezen-
tant, caz în care operatorul va trebui să 
verifice dacă toate documentele sunt dis-

ponibile şi completate corespunzător şi 
că toate formalităţile sunt respectate. În 
caz contrar, autovehiculul poate fi oprit.
În cazul în care operatorii de transport 
rutier de marfă şi logistică decid să se 
ocupe singuri de formalităţile vamale, 
aceştia vor trebui să solicite un Număr 
de Înregistrare şi Identificare a Operato-
rilor Economici (EORI) de la autorităţile 
vamale naţionale competente. Acest nu-
măr de identificare este necesar atunci 
când o companie doreşte să se ocupe de 
formalităţile vamale.
Chiar şi atunci când companiile utilizea-
ză un reprezentant, iar declaraţiile se fac 
în nume propriu, este necesar un număr 
EORI. În cazul unui Brexit fără un acord, 
companiile care se hotărăsc să se ocupe 
de formalităţile vamale ar putea fi obli-
gate să solicite mai mult de un număr 
EORI. Numerele EORI obţinute într-un 
stat membru UE27 vor permite numai ex-
portul din şi importul către UE. Un număr 
EORI din Regatul Unit va fi necesar pen-
tru exportul din şi importul către Regatul 
Unit. Partenerii pot fi solicitaţi să se ocu-
pe atât de importuri, cât şi de exporturi.
Companiile de transport rutier şi de lo-
gistică, alături de conducătorii auto, ar 
trebui să cunoască procedurile vamale 
pentru a evita timpii de aşteptare la fron-
tiere, atunci când nu au fost îndeplinite 
toate formalităţile.

Este necesar ca firmele de transport ruti-
er să obţină Statutul de Operator Econo-
mic Autorizat (AEO)?
În prezent, foarte puţini operatori de 
transport rutier de marfă au statutul de 
AEO, deoarece nu este necesar şi nece-
sită investiţii şi eforturi considerabile pen-
tru a-l obţine. Obţinerea AEO va oferi be-
neficii numai dacă o companie decide să 
se ocupe singură de formalităţile vamale. 
Pentru a putea beneficia de acest statut 

în UE şi în Regatul Unit, va fi necesar un 
acord de recunoaştere reciprocă între 
cele două părţi. Aceasta înseamnă că, în 
cazul unui Brexit fără un acord, va trebui 
să se solicite un statut AEO în UE27 şi 
în Regatul Unit, pentru ca operatorul să 
poată beneficia de acest statut pe ambe-
le părţi ale Canalului Mânecii.

Ce reguli se vor aplica combustibililor şi 
lubrifianţilor utilizaţi de autovehicule şi 
containere speciale?
În cazul în care nu se semnează un 
acord, Regatul Unit devine o ţară terţă la 
13 aprilie 2019, iar dispoziţiile Directivei 
2003/96/CE privind impozitarea produ-
selor energetice şi a electricităţii nu se 
vor mai aplica autovehiculelor înregis-
trate în Regatul Unit care intră în UE. În 
schimb, dispoziţiile Regulamentului (CE) 
nr. 1186/2009 de stabilire a unui sistem 
comunitar de scutire de drepturi vama-
le se vor aplica acestor autovehicule. 
Prezentul regulament specifică faptul că 
combustibilii şi lubrifianţii din rezervorul 
standard al vehiculului sunt scutiţi de 
taxe la intrarea în UE. Cu toate acestea, 
statele membre pot decide să limiteze 
scutirea la 200 de litri. Reguli speciale 
pot fi aplicate şi în zonele de frontieră si-
tuate la 25 km de graniţă.
Nu se cunosc încă mai multe detalii pri-
vind cerinţele ce se vor aplica autovehi-
culelor din UE 27 şi containerelor specia-
le care intră în Marea Britanie.

V. ACCESUL LA PIAŢĂ
Regulamentul european de contingenţă  
privind transportul rutier a fost aprobat 
de UE. Acest lucru înseamnă că, în cazul 
unui rezultat ”fără acord”, transportatorii 
britanici vor putea să realizeze operaţiuni 
de transport rutier spre, dinspre şi în inte-
riorul UE, precum şi operaţiuni de cabo-
taj limitat şi terţă ţară. Măsura va expira 
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la data de 31 decembrie 2019.
În cazul în care Marea Britanie va pără-
si UE fără un acord la data de 13 apri-
lie 2019, guvernul britanic a confirmat 
că va continua să recunoască o licenţă 
comunitară emisă în UE, măsură menită 
să faciliteze faptul că operatorii de trans-
port rutier şi logistică pot continua să 
transporte mărfuri către şi dinspre Ma-
rea Britanie. Regatul Unit a stabilit deja 
legislaţia necesară pentru a confirma 
acest lucru. Legislaţia continuă efectele 
Regulamentelor UE (CE) nr. 1071/2009 
şi nr. 1072/2009. Aceasta înseamnă că 
transportatorii rutieri din UE care deţin o 
licenţă comunitară vor putea continua să 
desfăşoare activităţi în Marea Britanie, 
aşa cum procedau şi înainte, fiind incluse 
cabotajul şi tranzitul, fără a fi necesară o 
autorizaţie CEMT.
Pentru firmele stabilite în Marea Britanie, 
licenţele comunitare şi copiile conforme, 
eliberate de către autorităţile din Regatul 
Unit, vor putea fi utilizate în continuare în 
cadrul regulamentului UE de contingen-
ţă şi vor fi înlocuite cu un echivalent din 
Regatul Unit.
Întrucât au fost adoptate măsurile UE, 
s-a redus utilizarea permiselor CEMT. 
Guvernul britanic a asigurat o alocare 
suplimentară a permiselor CEMT pentru 
a fi utilizate pentru transporturile care nu 
intră sub incidenţa regulamentului UE 
de contingenţă (în special operaţiunile 
care tranzitează UE către ţări din afara 
UE). Permisele CEMT permit operaţiuni 
de la un punct la celălalt (transport bila-
teral), tranzit şi terţă ţară. Cabotajul nu 
este permis în cadrul CEMT. În cadrul 
sistemului CEMT, şoferii trebuie să se în-
toarcă în ţara de origine a companiei în 
mod regulat. În plus, la bordul vehicule-
lor trebuie să se regăsească documente 
care să confirme standardul de emisii al 
vehiculului.
Totodată, şoferii vor trebui să aibă la bor-
dul vehiculelor o asigurare Carte Verde 
ca dovadă a asigurării RCA atunci când 
acesta se află într-o altă ţară. Marea Bri-
tanie face parte din ţările Carte Verde 
în virtutea apartenenţei la UE. UE tre-
buie să ia o decizie administrativă care 
să permită Regatului Unit să rămână în 
cadrul acestui sistem, iar Regatul Unit, 
desigur, îndeplineşte toate aceste cerin-
ţe. În cazul în care UE nu va lua această 
decizie în timp util înainte de ieşirea Re-
gatului Unit, este posibil să fie solicitată o 
asigurare Carte Verde atât în UE, cât şi 
în Marea Britanie.

Transportul neînsoţit va deveni mai 
atractiv?
Dacă accesul la piaţa transportului rutier 
de marfă se restricţionează, trimiterea de 
semiremorci sau remorci neînsoţite către 
şi dinspre Regatul Unit ar putea deveni 
o opţiune. Formalităţile vamale vor tre-
bui respectate. Capacitatea disponibilă 
pentru alte moduri de transport ar putea 
fi limitată. S-ar putea înregistra timpi de 
aşteptare şi întârzieri suplimentare, care 
ar putea avea un impact asupra obliga-
ţiilor contractuale. Ar trebui stabilite par-
teneriate pentru a se asigura preluarea 
unităţilor neînsoţite.
Operatorii de transport rutier de marfă 
şi de logistică ar trebui să discute acest 
lucru cu clienţii lor şi să informeze alţi 
furnizori de transport modal despre dis-
ponibilitatea şi formalităţile vamale care 
trebuie respectate în timp util. În cazul în 
care semiremorcile din Regatul Unit sunt 
tractate de vehicule înmatriculate în UE, 
semiremorcile din Regatul Unit ar trebui 
să aibă propriul număr de înmatriculare.

Se vor schimba regulile de acces la piaţă 
pentru transportul în cont propriu?
În prezent, transportul rutier de mărfuri 
în cont propriu poate fi efectuat fără ac-
ces la profesie şi la licenţa comunitară. 
Transportul în cont propriu este, de ase-
menea, în general scutit de cerinţa de a 
deţine o autorizaţie CEMT, însă multe 
state membre sunt rezervate cu privire 
la această situaţie. Încă nu este sigur în 
ce măsură transportul rutier de mărfuri în 
cont propriu va necesita o licenţă sau au-
torizaţii specifice în aceste ţări.

Ce reguli tehnice şi sociale se vor apli-
ca?
La 13 aprilie 2019, Marea Britanie va 
continua să aplice regulamentele AETR 
privind timpii de conducere şi odihnă şi 
tahografe. Trebuie remarcat că, la 15 
iunie 2019, tahograful inteligent va în vi-
goare pentru vehiculele nou înmatricula-
te. Acest lucru se va întâmpla în timpul 
perioadei de tranziţie în cazul în care 
Marea Britanie va primi una. Indiferent 
de scenarii, Regatul Unit va continua să 
introducă tahograful inteligent.
Se aşteaptă ca Regatul Unit să poată 
controla vehiculele înmatriculate în UE 
echipate cu un tahograf inteligent. Pe 
site-ul Agenţiei de Standarde pentru Şo-
feri şi Vehicule (DVSA), utilizatorii pot 
găsi deja informaţii despre introducerea 

tahografului inteligent. Cerinţele pentru 
obţinerea unui nou card au fost stabilite 
şi pot fi consultate oficial. Eliberarea car-
dului va începe la 15 martie 2019.

Certificatele şi atestatele vor rămâne va-
labile?
La 13 aprilie 2019, certificatele de com-
petenţă profesională ale managerilor 
de transport eliberate de autorităţile din 
Marea Britanie vor înceta să mai fi va-
labile în UE. Cu toate acestea, ele vor fi 
în continuare valabile pentru operatorii 
de transport rutier britanici atunci când 
vor efectua transporturi în conformita-
te cu regulamentul UE de contingenţă 
sau când vor utiliza o autorizaţie CEMT. 
Operatorii din UE care au CPC emis de 
Marea Britanie ar trebui să îl schimbe cu 
un CPC emis de statul membru relevant 
înainte de ziua ieşirii din UE a Regatului 
Unit. Autorităţile din Marea Britanie au 
declarat că certificatele emise de un stat 
membru al UE sau SEE vor fi acceptate 
în Regatul Unit.
Atestatele de conducător auto transport 
marfă (CPC) emise de autorităţile brita-
nice vor înceta, de asemenea, să fie va-
labile în UE. Cu toate acestea, ele vor fi 
valabile în continuare pentru şoferii care 
lucrează pentru operatorii britanici atunci 
când vor efectua transporturi în conformi-
tate cu regulamentul UE de contingenţă 
sau când vor utiliza o autorizaţie CEMT. 
Certificatele emise de un stat membru al 
UE sau SEE vor fi acceptate în Regatul 
Unit.
Şoferii din Marea Britanie sau din UE 
care lucrează pentru o companie stabili-
tă în UE27, dar care deţin CPC emise în 
Regatul Unit, ar trebui să le schimbe pen-
tru CPC emise de statul membru relevant 
înainte de ziua ieşirii din UE a Regatului 
Unit. În caz contrar, vor trebui să urmeze 
o formare profesională în statul membru 
UE27 în care îşi are sediul angajatorul. 
Mai multe informaţii se găsesc în ghidul 
guvernului britanic privind conducerea 
în spaţiul european după ieşirea din UE 
pentru şoferii de camioane şi vehicule de 
transport mărfuri.
 
Şoferii profesionişti din Regatul Unit care 
nu sunt rezidenţi pe termen lung în UE şi 
care sunt angajaţi la o companie stabilită 
în UE27 vor trebui să obţină un atestat 
de conducător auto transport marfă din 
ţările terţe de la autoritatea competentă 
din statul membru în care este stabilită 
societatea.
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Statele membre care sunt părţi contrac-
tante ale Convenţiei de la Viena din 1968 
privind traficul rutier sau ale Convenţiei 
de la Geneva din 1949 privind traficul 
rutier (cei care nu au ratificat pe cel ini-
ţial) vor avea un sistem de recunoaşte-
re reciprocă a permiselor de conducere 
cu permisul internaţional de conducere 
(IDP) şi a documentelor de înmatricula-
re a autovehiculelor. Regatul Unit a emis 
recomandări privind permisele internaţio-
nale de conducere atunci când cetăţenii 
călătoresc în UE şi în ţări terţe.
O viză nu va fi necesară pentru a intra 
în Marea Britanie sau pentru cetăţenii 
britanici pentru a intra în UE. Cu toate 
acestea, este recomandat ca şoferii pro-
fesionişti să folosească mai degrabă un 
paşaport decât un buletin de identitate 
pentru călătoriile spre şi dinspre Marea 
Britanie.

VI. CERINŢE SANITARE ŞI FITOSANI-
TARE
În absenţa unui acord de retragere şi a 
unei perioade de tranziţie, intrarea în UE 
a mai multor mărfuri şi animale care fac 
obiectul normelor sanitare şi fitosanita-
re va fi interzisă, cu excepţia cazului în 
care Regatul Unit este acceptat ca ţară 
terţă ”listată”. Regatul Unit va trebui să 
îndeplinească toate condiţiile aplicabile 
prevăzute de legislaţia veterinară a UE, 
pentru a permite intrarea animalelor vii şi 
a produselor de origine animală. Regatul 
Unit a iniţiat deja procedura de solicita-
re pentru a deveni o ţară ”listată”. Atunci 
când Regatul Unit va deveni o ţară ”lis-
tată”, vor fi necesare condiţii stricte de 
sănătate la importurile din ţările terţe, iar 
aceste importuri vor trebui supuse con-
troalelor sanitare şi fitosanitare de către 
autorităţile statelor membre la punctele 
de control la frontieră. Marea Britanie 

se aşteaptă ca acestea să fie finalizate 
imediat de UE sau foarte curând după 13 
aprilie. Noile puncte de control la frontie-
re şi cele existente care sunt extinse vor 
trebui aprobate de Comisia Europeană.
Regatul Unit a emis o notă care indică 
faptul că, în cazul unui Brexit fără un 
acord, nu ar exista nicio modificare ime-
diată a procedurilor actuale de import, 
în cazul în care mărfurile sau animalele 
provin direct din UE27.
Prin urmare, nu vor exista noi controale 
privind astfel de bunuri din UE. Cu toa-
te acestea, întreprinderile care importă 
mărfuri controlate din afara UE ar putea 
să nu poată utiliza locaţiile RoRo şi Eu-
rotunnel dacă Marea Britanie părăseşte 
UE fără un acord.
Produsele de origine animală din ţările 
care nu sunt membre ale UE şi care tran-
zitează UE spre Marea Britanie trebuie 
să intre în Regatul Unit printr-un BIP, iar 
produsele alimentare cu risc ridicat care 
nu sunt de origine animală provenite din 
ţările care nu sunt membre ale UE şi 
care tranzitează UE spre Marea Britanie 
trebuie să intre în Regatul Unit printr-un 
DPE.
În Regatul Unit, sunt disponibile urmă-
toarele ghiduri: importul de animale, pro-
duse de origine animală şi alimente şi 
furaje cu grad ridicat de risc care nu sunt 
de origine animală după ieşirea din UE; 
exportul de animale, produse de origine 
animală, peşte şi produse pescăreşti că-
tre UE după ieşirea din UE; importul şi 
exportul de plante şi produse vegetale în 
cazul în care Regatul Unit părăseşte UE 
fără un acord; comercializarea şi circula-
ţia speciilor pe cale de dispariţie proteja-
te de CITES, dacă nu există niciun acord 
de retragere.

VII. AMBALAJE DIN LEMN, INCLUSIV 

PALEŢI
La 13 aprilie 2019, în cazul în care nu 
se va semna un acord, Marea Britanie va 
deveni o ţară terţă. Acest lucru va avea 
impact asupra ambalajelor din lemn, in-
clusiv paleţii, utilizate pentru a transporta 
mărfuri din Regatul Unit în UE, deoarece 
normele privind ambalajele din lemn pro-
venite din ţări terţe sunt mai stricte decât 
cele utilizate pentru comerţul intracomu-
nitar.
Legislaţia UE specifică faptul că toate 
ambalajele din lemn care provin din ţări 
terţe trebuie să fie tratate termic sau prin 
fumigare, trebuie să aibă 3 însemne cu 
codul ISPM15 şi simbolul IPPC. Există 
câteva excepţii: dacă lemnul are o gro-
sime de 6 mm sau mai puţin; materialul 
este realizat în întregime din lemn pre-
lucrat, folosind lipici, căldură şi presiune; 
materialul este utilizat pentru comerţul 
intracomunitar.
Regatul Unit s-a angajat să păstreze nor-
mele actuale privind importul de paleţi şi 
nu intenţionează să schimbe legislaţia 
privind controlul ambalajelor din lemn.
VIII. TRANSPORTUL MĂRFURILOR 
PERICULOASE - ADR
Acordul european privind transportul 
rutier de mărfuri periculoase (ADR) va 
continua să se aplice tuturor transportu-
rilor rutiere de mărfuri periculoase în şi 
dinspre Marea Britanie în orice scenariu 
post-Brexit. Regatul Unit a modificat nor-
mele de punere în aplicare a Acordului 
ADR pentru a elimina deficienţele care 
vor apărea după ieşirea din UE. Normele 
modificate vor intra în vigoare în ziua în 
care Regatul Unit va părăsi UE”.



1 2 I N V E S T I G A T O R U L ' S  T I R  |    A P R I L I E  2 0 1 9     |  w w w . t i r m a g a z i n . r o

UNTRR: ANALIZă PRIVIND RAPOARTELE 
ADOPTATE DE PARLAMENTUL EUROPEAN ÎN 

“jOIA NEAGRă”

În data de 04.04.2019, Parlamentul European 
(PE) a adoptat rapoartele la prima lectură pri-
vind propunerile Comisiei Europene care intro-
duc o lex specialis pentru aplicarea normelor 
privind detaşarea lucrătorilor în transporturile 
rutiere şi modificarea regulilor privind accesul 
la profesie şi accesul pe piaţa transportului ru-
tier de mărfuri. Toate rapoartele au fost adop-
tate cu majoritate largă de voturi.

Lex specialis privind detaşarea lucrătorilor 
în transportul rutier:
Principalele amendamente adoptate prevăd 
următoarele dispoziţii:
Transportul bilateral şi tranzitul sunt exceptate 
de la normele privind detaşarea lucrătorilor. 
În timpul unui transport bilateral de la statul 
membru de reşedinţă, este permisă o operaţi-
une de cross-trade. În cazul în care se referă 
la un transport tur-retur, este permisă o ope-
raţiune de cross-trade în timpul transportului 

spre destinaţie şi una în timpul transportului 
spre ţara de origine. Aceste operaţiuni de cro-
ss-trade vor fi, de asemenea, exceptate de 
la regulile privind detaşarea lucrătorilor. De la 
intrarea în vigoare a celei de-a doua generaţii 
a tahografelor inteligente, numai companiile 
care operează vehicule echipate cu astfel de 
tahografe vor putea beneficia de aceste de-
rogări.
Prima şi ultima etapă ale unei operaţiuni de 
transport combinat vor fi, de asemenea, ex-
ceptate de la normele privind detaşarea lu-
crătorilor, cu condiţia ca acestea să respecte 
definiţia transporturilor bilaterale.  Operatorii 
de transport stabiliţi în ţări terţe nu ar trebui să 
beneficieze de avantaje faţă de operatorii sta-
biliţi într-un stat membru al UE.  Statele mem-
bre ar trebui să ia măsurile necesare pentru a 
include dispoziţii privind aplicarea normelor de 
detaşarea lucrătorilor în acordurile lor bilatera-
le privind transportul rutier. 

Statele membre ar trebui să furnizeze infor-
maţii transparente privind condiţiile de angaja-
re pe teritoriul lor, inclusiv remuneraţia. Opera-
torii de transport nu pot fi sancţionaţi dacă nu 
sunt furnizate astfel de informaţii. 
Statele membre sunt obligate să utilizeze 
norme şi proceduri specifice pentru a pune în 
aplicare regulile privind detaşarea lucrătorilor 
în transportul rutier. Accentul va fi pe punerea 
în aplicare/controlul la sediul companiei; va fi 
stabilit un formular electronic pentru pre-de-
claraţie; schimbul de informaţii între statele 
membre se va realiza prin intermediul Siste-
mului de informare al pieţei interne (IMI). 

Accesul la profesie şi la piaţa transportului 
rutier de mărfuri: 
Principalele amendamente adoptate prevăd 
următoarele dispoziţii: 
Utilizarea vehiculelor cu o capacitate între 2,4 
şi 3,5 tone pentru transportul internaţional în 

Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) a realizat o analiză asupra ra-
poartelor adoptate de Parlamentul European (PE), privind detaşarea lucrătorilor în transportul ru-
tier, accesul la profesie şi la piaţa transportului rutier de mărfuri şi timpii de conducere şi odihnă.
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Costuri mici 
pentru planuri MARI!
Alege oferta de finanþare pentru vehicule comerciale grele, 
noi ºi rulate, de la Raiffeisen Leasing [i beneficiezi de:

 0% avans;
 Asistenþã rutierã cu doar 12 Euro/lunã;
 CASCO [i RCA cu posibilitatea plãþilor în rate lunare;
 Posibilitatea facturãrii ratelor în Euro.

0%
avans

email: partener.raiffeisen@evwholding.ro
www.evwholding.ro; www.raiffeisen-leasing.ro

Publicitate

cont propriu este inclusă în sfera de aplicare a 
regulilor privind accesul la profesie şi la piaţa 
transportului rutier de mărfuri. 
Întoarcerea obligatorie a vehiculului în ţara de 
stabilire a societăţii cel puţin o dată la patru 
săptămâni este inclusă în cadrul regulilor. 
Numai vehiculele echipate cu un tahograf in-
teligent vor putea să efectueze transporturi 
internaţionale.
Cabotajul nelimitat va fi permis pentru o peri-
oadă de trei zile într-un stat membru gazdă. 
Ulterior, nu va mai fi permis un alt cabotaj de-
cât după  ”o perioadă de aşteptare” în ţara de 
stabilire (60 de ore) şi după o operaţiune de 
transport internaţional din ţara de stabilire a 
firmei, pentru a se evita practicarea ”cabota-
jului sistematic”. Aceleaşi condiţii se vor aplica 
şi în cazul primei şi ultimei porţiuni domestice 
a unei operaţiuni de transport combinat.
Reguli privind responsabilitatea comună se 
vor aplica atât clienţilor, cât şi intermediarilor.
Regulile privind controlul operaţiunilor de ca-
botaj ar trebui să fie integrate pe deplin în po-
litica generală de control a statelor membre. 
Atunci când sunt efectuate controale în alte 
scopuri, precum controale pentru respectarea 
timpilor de conducere şi de odihnă, trebuie să 
se efectueze şi controale privind respectarea 
regulilor privind cabotajul.

Paşii următori şi apreciere preliminară:
Pot demara negocierile în trialog dintre Co-
misia Europeană, Parlamentul European şi 
Consiliu pentru aprobarea Pachetului Mobili-
tate 1.
După începerea trialogurilor, nu există nicio 
certitudine că va exista un acord între cele trei 
instituţii înainte de sfârşitul lunii aprilie 2019. 
Totul va depinde de cât de diferite sunt pozi-
ţiile instituţiilor în cauză. O examinare prelimi-
nară arată că există asemănări între poziţiile 
Consiliului şi PE. Dar există şi unele diferenţe 
semnificative şi sensibile. Etapa de trialog nu 
va fi uşoară.
Dacă nu se va ajunge la un acord între cele 
trei instituţii înainte de sfârşitul lunii aprilie 
2019, rapoartele PE vor servi în continuare 
drept bază pentru poziţia de negociere a PE 
în următoarea legislatură, atunci când trialogul 
se va relua.

Plenul Parlamentului European a adoptat 
raportul privind timpii de conducere şi 

de odihnă. Vă prezentăm alăturat o anali-
ză sintetică cu privire la principalele aspecte 
adoptate în şedinţa plenară a Parlamentului 
European din 04.04.2019, cu privire la regulile 
referitoare la timpii de conducere şi de odihnă 
(amendamentele 346 la 422).
 
1. Perioada de referinţă de 4 săptămâni sau 
de 2 săptămâni 
a) Abordarea generală a Consiliului: 
Posibilitatea de a efectua două repausuri 
săptămânale reduse într-o perioadă de 4 
săptămâni, iar compensarea să se efectueze 
înainte de sfârşitul celei de-a treia săptămâni, 
pentru transportul internaţional.   
Posibilitatea de a efectua două repausuri 
săptămânale reduse consecutive, caz în care 
compensarea  trebuie să fie ataşată perioadei 
de repaus săptămânal normale care urmează 
după utilizarea celor două repausuri reduse 
consecutive. 
Statele membre au dreptul să introducă o peri-
oadă de referinţă de 2 săptămâni pentru trans-
porturile exclusiv naţionale (regulile actuale). 

b) Prima lectură din Parlamentul European 
Parlamentul a favorizat (amendamentul 379) 
menţinerea regulilor actuale (perioada de re-
ferinţă de două săptămâni, cu două perioade 

de repaus săptămânal normale  sau o perioa-
dă de repaus săptămânal normală şi o perioa-
dă de repaus săptămânal redusă);
 
2. Posibilitatea ca şoferii să se întoarcă 
acasă în fiecare perioadă de 4 săptămâni 

a) Abordarea generală a Consiliului 
Întoarcerea la “unul dintre centrele operaţio-
nale din statul membru de stabilire al angaja-
torului sau la locul de reşedinţă al şoferului” în 
fiecare perioadă de patru săptămâni consecu-
tive, rămâne o alegere a şoferului (“şoferul are 
posibilitatea de a alege acest lucru”). 

b) Prima lectură a Parlamentului European 
Obligaţia firmei de transport (amendamentele 
384 şi 385) de a organiza activitatea şoferilor 
astfel încât aceştia să poată să îşi efectueze 
perioada de repaus săptămânal normală sau 
o perioadă mai lungă la domiciliu sau într-un 
alt loc la alegerea şoferului, înainte de sfârşitul 
fiecărei perioade de patru săptămâni conse-
cutive. 
“Domiciliu” este definit (amendamentul 377) 
ca “rezidenţa înregistrată a conducătorului 
auto într-un stat membru”.
 
3. Efectuarea perioadei de repaus săptă-
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mânal normală în cabina autovehiculului
 a) Abordarea generală a Consiliului 
Doar perioadele de repaus săptămânal redu-
se şi perioadele zilnice de odihnă sunt permi-
se să se efectueze în cabina autovehiculului, 
dacă sunt disponibile facilităţi adecvate de 
dormit (fără obligaţia de a se efectua într-o 
zonă de parcare sigură şi securizată certifica-
tă pentru camioane). Este strict interzisă efec-
tuarea perioadei de repaus săptămânal nor-
male în cabina autovehiculului (fără excepţii, 
hotărârea CEJ este codificată). Operatorii de 
transport trebuie să acopere cheltuielile de ca-
zare ale şoferului în afara vehiculului. Nu mai 
există anexe cu privire la standardele care să 
fie aplicate cabinei şi zonelor de parcare a ca-
mioanelor, pentru ca acestea din urmă să se 
califice drept “zone de parcare sigure şi secu-
rizate pentru camioane”. 

b) Prima lectură a Parlamentului European 
Nu se poate efectua perioada de repaus săp-
tămânal normală în cabina autovehiculului 
(amendamentul 382). Trebuie să se efectueze 
“într-un spaţiu de cazare de calitate şi adaptat 
atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, în afara 
cabinei, cu spaţii de dormit şi instalaţii sanitare 
adecvate”. Nicio schimbare pentru efectuarea 
perioadei de repaus săptămânal reduse. 
Pe de altă parte, poziţia Parlamentului privind 
zonele de parcare dedicate este extrem de 
puternică şi preia toate propunerile anterioa-
re făcute de raportorul Wim van de Camp, 
inclusiv anexa, cu standardele care se aplică 
acestor parcări.
 
4. Ataşarea compensării pentru odihna 
săptămânală redusă numai la odihnă săp-
tămânală normală 
a) Abordarea generală a Consiliului 
Din abordarea generală a Consiliului nu este 
clar dacă rămâne obligaţia propusă de Comi-
sie, respectiv compensaţia pentru perioada 
de repaus săptămânal redusă să fie ataşată 
exclusiv unei perioade de repaus săptămânal 
normală, în special în cazul menţinerii situaţiei 
actuale numai pentru transportul intern. Totuşi, 
aşa se va întâmpla în practică, atunci când se 
utilizează posibilitatea efectuării, consecutiv, 

a două repausuri săptămânale reduse, atâta 
timp cât compensaţia va trebui să fie ataşată 
la perioada de repaus săptămânal normală.
 
b) Prima lectură a Parlamentului European 
Parlamentul (amendamentul 381) susţine pro-
punerea Comisiei, solicitând ca întotdeauna 
să se compenseze perioada de repaus săp-
tămânal redusă împreună cu o perioadă de 
repaus săptămânal normală.
 
5. Păstrarea foilor de înregistrare la bordul 
autovehiculelor pentru 56 de zile
 
a) Abordarea generală a Consiliului 
Consiliul a menţinut această dispoziţie (56 de 
zile), în ciuda faptului că motivele acesteia 
(posibilitatea de a controla unele variante an-
terioare de detaşare/cabotaj) nu au fost reţinu-
te în abordarea generală a Consiliului.
 
b) Prima lectură a Parlamentului European 
Parlamentul susţine, de asemenea, (amenda-
mentele 420, 421, 422) dispoziţia de a păstra 
foile de înregistrare la bordul autovehiculului 
timp de 56 de zile.
 
6. Utilizarea tahografelor inteligente
 
a) Abordarea generală a Consiliului 
Tahografele inteligente vor deveni obligatorii 
pentru toate transporturile internaţionale la 
sfârşitul lui 2024 (însă o întârziere de un an 
a fost deja acumulată în discutarea MP1). 
Se solicită Comisiei să pregătească actul de 
punere în aplicare (printr-o decizie în comi-
tologie) pentru tahograful inteligent 2 (cu în-
registrarea automată a trecerii frontierei) la 
un an de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament. Prin urmare, se preconizează că 
actul de punere în aplicare a tahografului in-
teligent 2 va intra în vigoare în iunie 2022 (= 
toate vehiculele noi să fie echipate cu tahograf 
inteligent 2 după această dată; cu întârzierea 
acumulată, probabil că această dată va trebui 
să fie amânată cu un an). 
Tahograful inteligent 2 trebuie, de asemenea, 
să aibă o funcţie suplimentară, şi anume să 
înregistreze de fiecare dată când vehiculul 

efectuează încărcarea sau descărcarea (dis-
cutabilă din punct de vedere tehnic, dar a fost 
solicitată şi de Parlament). Este adăugată o 
opţiune suplimentară la lista elementelor care 
urmează să fie descărcate în mod automat de 
ofiţerii de control de pe şosea, şi anume “de-
păşirea timpului de conducere şi de odihnă”.
 
b)  Prima lectură a Parlamentului Euro-
pean 
Parlamentul a menţinut propunerea iniţială 
“van de Camp” (amendamentele 403, 404, 
405), care diferă uşor de abordarea Consiliu-
lui, respectiv introducerea în etape; şi se pare 
că şi Comisia Europeană favorizează o abor-
dare etapizată pas cu pas pentru introducerea 
tahografului inteligent, după cum urmează: 
-3 ani de la data intrării în vigoare a regula-
mentului de modificare, toate vehiculele (în 
trafic internaţional)  echipate cu un tahograf 
analog şi versiunile 1 şi 2 ale tahografului 
digital (Anexa IB la Regulamentul (CEE) nr. 
3821/85 al Consiliului, aplicabilă până la 30 
septembrie 2011 şi începând cu 1 octombrie 
2011) trebuie să fie echipate cu un tahograf 
inteligent; 
-4 ani de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament de modificare, pentru versiunea 3 
a tahografului digital (Anexa IB la Regulamen-
tul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului, aplicabilă 
începând cu 1 octombrie 2012) sunt dotate cu 
un tahograf inteligent; 
-5 ani de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament de modificare, pentru tahograful 
inteligent de primă generaţie (Anexa IC la Re-
gulamentul UE de punere în aplicare al Comi-
siei nr. 2016/799) sunt dotate cu un tahograf 
inteligent. 
Cronologic, abordarea privind versiunea 2 a 
tahografului inteligent pare destul de similară 
cu cea adoptată de Consiliu.

7. Înregistrarea manuală a trecerii frontie-
rei 

a)Abordarea generală a Consiliului 
Să fie efectuată la cea mai apropiată oprire 
sau după trecerea frontierei. 

b)Prima lectură a Parlamentului European 
Să fie efectuată (am. 417) “la primul loc de 
oprire posibil şi disponibil” după trecerea fron-
tierei.

8.Alte amendamente foarte relevante 
Am. 373 (includerea vehiculelor de transport 
rutier de marfă peste 2.5 tone); am. 387+400 
(Zone de Parcare Dedicate); am. 389 (posibi-
litatea de a extinde derogarea “feribot/tren” la 
repausul săptămânal normal atunci când călă-
toria durează timp de 12 ore sau mai mult ); 
am. 391 (posibilitatea de a conduce mai mult 
cu 2 ore pentru a ajunge la centrul operaţional 
al angajatorului; Art. 12); am. 397 (Comisia să 
evalueze şi să raporteze referitor la utilizarea 
sistemelor de conducere autonomă).
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Ce este tehnologia REGENION?

                                                        

CARACTERISTICILE BENZII DE RULARE EVOLUTIVE A ANVELOPEI

 

PROFIL?
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Colaborarea dintre cele două compa-
nii de prestigiu a fost anunţată oficial în 
cadrul unui eveniment care a avut loc la 
Sibiu, pe 26 martie 2019.
Jurnaliştii revistei TIR Magazin au fost 
prezenţi la eveniment şi au realizat 
scurte interviuri.

Alina Anton-Pop, Director Marketing 
& PR revista TIR: De ce asamblarea în 
România este atât de importantă pentru 
parteneriatul MHS-Ziegler?

Rene Pol, CSO Albert Ziegler GmbH: 
Cel mai important este să fim aproape de 

clienţi, deci foarte aproape de piaţă, foar-
te aproape de prietenii noştri pompierii. 
Pentru aceasta este nevoie ca principa-
lele componente să fie din Germania. 
Asamblarea locală, pentru piaţa româ-
nească, ne oferă flexibilitate, bazată pe 
componente de înaltă calitate care sunt 
produse în Germania.

Alina Anton-Pop, Director Marketing & 
PR revista TIR: De ce Grupul MHS este 
interesat de acest parteneriat cu Ziegler 
?
Gerd Schneider, Director MHS
Holding: Grupul MHS are în România 

service-uri MAN. Suntem şi importatori 
MAN. MAN este cel mai folosit şasiu pen-
tru echipamente de pompieri şi, în acest 
sens, credem că suntem un partener ex-
celent pentru Ziegler. Avem o reţea de 
service în toată ţara, care poate asigura 
mentenanţa maşinilor de pompieri.

Alina Anton-Pop, Director Marketing & 
PR revista TIR: Care este scopul parte-
neriatului MHS-Ziegler? 

Erdinc Akbay, CEO MHS Ziegler: După 
cum ştiţi, există o nevoie foarte mare în 
România pentru a moderniza flota de ve-

ZIEGLER - PARTENERIAT EXCLUSIV
CU MHS HOLDING

La începutul acestui an, MHS Holding a înfiinţat un parteneriat cu Grupul ZIEGLER, în vederea 
colaborării pentru activitatea de vânzare şi service, precum şi pentru asamblarea şi producţia 
suprastructurilor ZIEGLER pentru stingerea incendiilor. 
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hicule pentru pompieri. Ştim că sunt mul-
te vehicule care au o vechime de peste 
30 de ani. Experienţa firmei Ziegler, de 
peste 125 de ani, combinată cu forţa şi 
competenţa MHS Holding, ne arată foar-
te pregătiţi pentru a veni în întâmpinarea 
nevoilor de modernizare în România.

Nivel ridicat de experienţă
Scopul acestui parteneriat este oferirea 
de vehicule pentru stingerea incendiilor, 
concepute pe baza celor mai noi tehnolo-
gii germane de înaltă calitate, pentru pia-
ţa din România precum şi cea din Europa 
de Sud Est.  

Prin înfiinţarea acestui parteneriat, s-a 
realizat un pas important în vederea sa-
tisfacerii cu succes a cerinţelor moderne 
ale României în industria pentru stinge-
rea incendiilor. Atât ZIEGLER cât şi MHS 
Holding au un nivel ridicat de experienţă 
în pieţele în care activează, putând astfel 
oferi împreună foarte uşor soluţiile com-
plete necesare.  

ZIEGLER: We provide security
Grupul ZIEGLER este un furnizor inter-
naţional de vehicule pentru stingerea 
incendiilor, protecţie civilă şi poliţie, pre-
cum şi de accesorii şi tehnologii pentru 

stingerea incendiilor. Cu peste 20.000 
de camioane de pompieri produse, fiind 
parte a Grupului CIMC, ZIEGLER are 
cele mai bune perspective pentru viitor. 
Peste 1.300 de angajaţi din toată lumea 
(dintre care 650 la sediul central din 
Giengen/Brenz, Germania) lucrează 
pentru ZIEGLER, pentru a fabrica gama 
completă de produse. Aceasta include 
echipamente pentru stingerea incendi-
ilor, sisteme de pompare şi sisteme de 
stingere a incendiilor extrem de special-
izate, precum şi toate tipurile de vehicule 
de urgenţă. 
“Oferim securitate“ – promisiunea bran-
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dului ZIEGLER arată clar care este mi-
siunea acestuia. De aceea clienţii din 
întreaga lume se bazează pe produsele 
ZIEGLER.

Peste 125 de ani de competenţă şi 
parteneriat
ZIEGLER lucrează continuu cu departa-
mentele pentru stingerea incendiilor de 
peste 125 de ani. Astfel, ZIEGLER utili-
zează constant experienţa sa vastă pen-
tru a oferi inovaţii practice, transformând 
astfel munca pompierilor într-o activitate 
simplă şi sigură. Protecţia pentru mediul 
înconjurător şi responsabilitatea faţă de 
angajaţi şi societate reprezintă principiile 
pe care se bazează compania. 

Tehnologii inovative
Tot ceea ce oferă ZIEGLER se bazează 
pe promisiunea mărcii: “Oferim securi-
tate”. Inovaţiile ZIEGLER setează stan-
dardele pentru siguranţă. 
Inovaţii precum sistemul de suprastructuri 
ALPAS, considerat un punct de referinţă 
în industria pentru stingerea incendiilor, 
sistemul de pompare patentat TROKO-
MAT, precum şi sistemul de airbag şi 
centură de siguranţă Z-Protec reprezintă 
doar câteva exemple ale tehnologiilor de 
primă clasă ZIEGLER.
ZIEGLER este un trendsetter al indus-
triei pentru stingerea incendiilor, care 
stabileşte în mod constant noi standarde 
datorită ingineriei germane. 

Calitate de la o singură sursă
De la cel mai mic camion pentru stinge-
rea incendiilor, până la gigantul ARFFV, 
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ZIEGLER oferă o gamă completă de ve-
hicule. Şi, dacă decizia este în favoarea 
ZIEGLER, întotdeauna veţi primi pache-
tul complet: cabină, suprastructură, pom-
pe, încărcarea completă şi service-ul de 
la o singură sursă. Calitatea certificată 
ZIEGLER este testată în mii de aplicaţii. 

Calitate germană pentru piaţa româ-
nească
MHS Holding este unul dintre cele mai 
mari şi mai performante grupuri automo-
tive din Europa de Sud Est, cu 25 de ani 
de experienţă pe piaţa auto din Româ-
nia. 
MHS Holding a încheiat anul precedent 
cu o cifră de afaceri de 387 milioane euro 
şi 7.641 unităţi vândute, autoturisme noi 
şi rulate, precum şi autovehicule comer-
ciale uşoare şi grele, noi şi rulate.
De asemenea, MHS Holding oferă locuri 
de muncă pentru 1.150 de angajaţi în 
România şi Germania. 
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DAF Trucks şi-a prezentat în premieră 
la Malaga, în Spania, la începutul luniii 
aprilie 2019, noua gamă de camioane 
destinate segmentului de construcţii 
şi altor aplicaţii profesionale.

Pentru a veni întâmpinarea cerinţelor 
specifice ale operatorilor din sectorul con-
strucţiilor, DAF Trucks îşi extinde gama 
de vehicule pentru a include o serie de 
configuraţii noi ale vehiculului, inclusiv un 
8x4 tridem rigid, tandem cu dublă acţio-

nare şi punte spate de direcţie. 
DAF introduce, de asemenea puntea 
din faţă pentru 10 tone şi o nouă axă de 
tracţiune complet imobilă (non-steered) 
pentru 7,5 tone. Noile evoluţii subliniază 
ambiţia DAF de a-şi extinde prezenţa în 
segmentul profesional -în special în sec-
torul construcţiilor.

Cu prilejul acestui eveniment, mai 
mulţi oficiali DAF Trucks au avut ama-
bilitatea să ne ofere în exclusivitate 
scurte interviuri:

ROB APPELS, DIRECTOR CORPORA-
TE COMMUNICATIONS, DAF TRUCKS: 

DAF - NOUA GAMă DE CAMIOANE PENTRU 
CONSTRUCțII 
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DAF o duce foarte bine. Am devenit al 
doilea mare producător de camioane din 
Europa, cu cea mai mare cotă de piaţă în 
7 ţări europene. Suntem lider de piaţă în 
Mare Britanie, Belgia, Olanda, Polonia, 
Ungaria, Cehia şi Bulgaria. Avem o po-
ziţie foarte bună şi în România. În plus, 
DAF este liderul pieţei de capete tractor 
şi acest eveniment e destinat promovă-
rii gamei noastre complete de camioane 
vocaţionale şi rigide. Suntem lider pe pia-
ţa de capete tractor şi credem că putem 
deveni şi liderul pieţei pe segmentul de 
rigide.
 
RAOUL WIJNANDS, MANAGER TES-
TING, DAF TRUCKS:
La acest eveniment de presă suntem 
aici pentru a vă prezenta gama noastră 
de construcţii. Această gamă are câteva 
noi inovaţii. Prima este FAW, cum o nu-
mim la DAF, este un camion rigid 8x4. Ce 

este special în legătură cu el este că, în 
loc de o axă de direcţie dublă, are o axă 
de direcţie simplă, dar o axă de direcţie 
pe tracţiune. Şi, prin aceasta, raza de 
bracaj este mult mai scurtă. Acesta este 
secretul din spatele său. Este un camion 
uşor manevrabil. În special în zona de 
construcţii, unde acest lucru este foarte 
important.
În al doilea rând, am prezentat aici noile 
punţi faţă pentru 10 tone, într-o aplica-
ţie de direcţie single, necesară în cazul 
supraîncărcării, încărcării parţiale sau în 
cazul unei macarale în spatele cabinei.
De asemenea, am prezentat noua noas-
tră axă de trancţiune sigle. E o axă de 
tracţiune pentru 7,5 tone, foarte uşoară, 
foarte rigidă, cu o capacitate statică de 
încărcare de 26 de tone. 

WIL CHRISTIANNS, HEAD OF MAR-
GETING SALES OPERATIONS, DAF 

TRUCKS: Bine aţi venit la evenimentul 
de presă din Spania, Malaga. Suntem 
aici pentru două săptămâni, cu 13 ve-
hicule, unele dintre cele mai frumoase 
modele de vehicule multiaxe pe care le 
avem disponibile. Le conducem în zona 
Malaga, împreună cu jurnalişti din întrea-
ga Europă. În aceste două săptămâni 
avem 14 sesiuni, cu aproximativ 25 de 
oameni pe sesiune, conducând frumoa-
sele noastre vehicule în încântătoarea 
zonă a Malaga.          

Serviciile DAF oferă operatorilor din 
sectorul construcţiilor o eficienţă ma-
ximă a transportului.
„2018 a fost un an istoric pentru DAF”, a 
declarat Richard Zink, Director de Mar-
keting şi Vânzări şi membru al Consiliului 
de Administraţie al DAF Trucks. „Am în-
cheiat anul în calitate de al doilea cel mai 
mare brand de camioane din Europa, cu 
o cotă de piaţă de 16,6% în clasa grea. 
Am fost lider de piaţă în nu mai puţin de 
şapte ţări, am produs un număr record, 
de 67.000 de camioane, şi am fost, din 
nou, cel mai mare brand de import din 
Germania -cea mai mare piaţă de cami-
oane din Europa. În plus, DAF a fost lide-
rul incontestabil în segmentul cap tractor 
din Europa”, a spus el.
Compania are planuri de creştere. 
“Acesta este motivul pentru care intenţi-
onăm să devenim un competitor şi mai 
important în segmentul vehiculelor de 
construcţii”, continuă Zink. “Acesta este 
un segment cu un potenţial de creştere 
considerabil pentru DAF. Oferim o gamă 
largă de şasiuri şi axe puternice, transmi-
sii eficiente şi cabine confortabile.”, afir-
mă Director de Marketing şi Vânzări DAF 
Trucks. DAF oferă cel mai bun camion 
pentru fiecare aplicaţie.
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Noi axe
DAF dezvoltă şi fabrică propriile axe în-
cepând din 1958. În consecinţă, aceste 
axe sunt perfect adaptate la numeroase-
le variante de şasiu pe care le oferă com-
pania. Axele DAF se caracterizează prin 
nivelul ridicat de fiabilitate şi durabilitate, 
frecare internă redusă şi greutate redusă 
- toate acestea conducând la costuri de 
operare scăzute şi sarcini utile mari.

Nou: punte faţă de 10 tone
În plus faţă de axele frontale existen-
te de 7,5, 8 şi 9 tone, DAF va oferi şi o 
versiune de 10 tone pentru camioanele 
CF şi XF. Acest lucru se va petrece din a 
doua jumătate a acestui an. Acest lucru 
prezintă un interes deosebit pentru apli-
caţiile din segmentul de construcţii, unde 
încărcăturile pe puntea din faţă sunt un 

fapt obişnuit -de exemplu, atunci când o 
macara grea este montată chiar în spa-
tele cabinei. 
Noua punte faţă de 10 tone prezintă 
suspensie parabolică cu arcuri şi reduce 
riscul de supraîncărcare. Această punte-
faţă de 10 tone este disponibilă pentru 
configuraţiile CF şi XF care au o singură 
punte faţă şi sunt alimentate de motoare-
le PACCAR MX-11 sau MX-13.

Nou: Axă tractoare imobilă de 7,5 tone 
pentru o singură roată 
DAF introduce, de asemenea, o nouă 
punte de tracţiune de 7,5 tone pentru 
o singură roată. Dispune de o carcasă 
nou construită, care oferă o rigiditate mai 
mare şi este chiar mai robustă, în timp ce 
greutatea sa a fost redusă cu 10 kilogra-
me. Capacitatea de încărcare statică a 
fost mărită cu nu mai puţin de 25%, până 

la 26 tone.
Pentru aplicaţiile de construcţie, noua 
axă de 7,5 tone este ideală şi în aplicaţii 
mai puţin dificile, cum ar fi sistemele de 
livrare a containerelor şi pentru transpor-
tul materialelor de construcţie. În Ger-
mania, acest tip de osie purtătoare este, 
de asemenea, montată pe camioanele 
cu sisteme de carosaj „swap BDF”, care 
sunt predominante în ţară. Noua axă 
este utilizată şi pe unitatea de cap tractor 
FTR a variantelor CF şi XF - o configura-
ţie ideală pentru lucrările cu încărcătură 
joasă, de exemplu, de peste 44 de tone.

Axă tandem cu dublă acţionare pentru 
CF şi XF
Pentru camioanele CF şi XF 6x4 şi 8x4 
care sunt conduse în mod regulat off-
road sau care necesită o tracţiune su-
plimentară, DAF oferă o gamă largă de 
tandemuri cu dublă acţionare şi cu între-
ţinere redusă.
Primul este SR1132T, un tandem de 19 
tone, cu suspensie şi frâne cu disc sau 
tambur. Este ideal pentru aplicaţii sen-
sibile la sarcina utilă, cum ar fi cele din 
gama uşoară  6x4 şi 8x4, şi este deosebit 
de popular în Marea Britanie şi Irlanda.
Pentru aplicaţii mai grele, DAF oferă 
variante de 21 şi 26 tone ale SR1360T, 
echipat cu frâne cu disc şi suspensie 
pneumatică. Acesta este oferit pe cap-
tractoarele cu trei şi patru axe rigide.
În plus, DAF oferă HR1670T, care poate 
fi echipat cu suspensie cu aer şi cu frâne 
cu tambur. Acest lucru nu este ideal pen-
tru transportul greu, ci pentru aplicaţiile 
off-road.
Un factor important pentru economia op-
timă a combustibilului este disponibilita-
tea de a avea cel puţin zece opţiuni pen-
tru raportul osiilor din spate (de la 3,46: 
1 la 7,21: 1). Cele mai rapide rapoarte 
de transmisie au ca rezultat, chiar şi la 
viteze mai mici ale motorului, o eficienţă 
optimă a consumului de combustibil.

Gama de şasiu extinsă
În plus faţă de nouă serie de osii, DAF 
adaugă o serie de configuraţii de axe noi 
în gama sa.
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Nou: CF şi XF 8x4 tendem cu acţiona-
re dublă şi axă spate de direcţie
O nouă configuraţie în gama deja extinsă 
de camioane cu patru osii, cu unitate sin-
gle şi dublă este FAW, care va fi disponi-
bilă în cursul acestui an. 
Noul şasiu FAW de 8x4 are un MMTA 
tehnic de 37 de tone şi, datorită axei de 
tracţiune controlate, poate fi manevrat cu 
mare precizie. 
FAW-ul 8x4 este ideal pentru transportul 
încărcăturilor mari sau grele pe şantiere-
le de construcţii unde există un spaţiu re-
lativ mic. Noul şasiu se pretează perfect 
pentru betoniere, pentru caroserii cu ma-
cara sau pentru o combinaţie a unei ma-
carale cu un sistem de ridicare cu cârlig

Nou: CF 10x4
Proiectat special pentru lucrări grele, 
DAF -în colaborare cu compania olande-
ză Estepe- oferă acum, pe pieţe specifice 
cum ar fi Olanda, o basculantă de 10x4 
CF cu osie frontală de 10 tone, contro-
lată hidraulic. Volumul util net al acestei 
variante “speciale” -care va fi utilizat în 
principal pentru transportul încărcăturilor 
grele de nisip, pietriş şi piatră- este de 
aproximativ 30 de tone, cu o MMTA de 
49 de tone. În ciuda numărului de osii, 
modul în care a fost „împachetat” inteli-
gent asigură un spaţiu suficient pentru un 
rezervor de combustibil de 350 de litri.

XF FTM: cap tractor de 8x4 cu tridem
Ultima generaţie a cap-tractorului XF 
FTM de transporturi grele nu a fost pre-
zentată anterior presei internaţionale. 
Acest FTM este un cap tractor 8x4 cu ax 
dublu SR1360T sau HR1670T. Impresi-
onantul XF este ideal pentru transportul 
greu şi aplicaţiile de transport excepţio-
nale, unde greutăţile combinate pot adă-
uga până la 120 de tone. Utilizarea unei 
singure axe frontale şi a trei axe spate 
înseamnă că întreaga capacitate a osiei 
poate fi exploatată pe deplin fără a depă-
şi sarcini autorizate în mod legal.
Şasiul modelului XF FTM se caracteri-
zează printr-o construcţie relativ com-
pactă şi o MMTA tehnică de 41 de tone. 
Acest lucru oferă avantaje semnificative 
în ceea ce priveşte manevrabilitatea şi 
poziţia pe tambur, ceea ce este impor-

tant în cazul operării cu remorci pentru 
transporturi specializate.
XF FTM este un cap tractor cu patru axe, 
care vine în diferite variante. Primul are o 
axă frontală de 8 tone, ideală pentru un 
masă maximă totală admisă a vehiculu-
lui de 34 de tone. Cel de-al doilea model 
are o punte de 9 tone. Încărcarea maxi-
mă netă pentru ambele variante este de 
aproximativ 24 de tone.

Nou: XF 8x2 rigid cu două axe frontale 
faţă direcţionale
FAX este o componentă rigidă 8x2 cu 
două osii frontale direcţionale (8 sau 9 
tone) şi o punte spate direcţională (7,5 
tone). Această versiune este deja dispo-
nibilă ca CF şi poate fi acum comandată 
şi ca XF. La fel ca şi CF, XF, FAX oferă 
MMTA-uri de până la 37 de tone. Este 
ideal în cazul distribuţiei materialelor de 

construcţie şi, de exemplu, în cazul mon-
tării unei macarale în spatele cabinei.

LF şi CF pentru construcţii
DAF va continua să ofere variante de 
construcţie pentru LF şi CF, în special 
pentru camioanele care sunt conduse în 
mod regulat off-road. Dispune de o bară 
de protecţie şi o grilă special concepu-
tă şi o gardă generoasă de la sol de 32 
(LF) sau 40 (CF) centimetri, pentru a se 
potrivi funcţionării pe un teren neuniform. 
În plus, toate modelele DAF Constructi-
on sunt echipate cu o placă de oţel cu 
grosimea de 3 milimetri pentru a proteja 
radiatorul.
Gama CF Construction este disponibilă 
ca un cap-tractor FTT 6x4 şi 6x4 FAT 
şi 8x4 FAD. Versiunile CF Construction 
sunt echipate cu un mod special off-road 
al transmisiei TraXon ca standard, pentru 
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o performanţă optimă pe un teren dificil. 
Schimbările cutiei de viteze sunt extrem 
de rapide şi sunt efectuate la viteze mari 
ale motorului pentru a asigura o tracţiune 
maximă pe teren greu.
LF Construction este disponibilă cu un 
şasiu de 19 tone. Este de la sine înţeles 
că LF Construction oferă aceleaşi avan-
taje ca toate modelele LF: de exemplu, o 
sarcină utilă mare, datorită greutăţii redu-
se, manevrabilitate excelentă, vizibilitate 
excelentă.

Transmisiile DAF: puternice şi efici-
ente
Cuplul maxim al motoarelor robuste 
PACCAR MX-11 de 10,8 litri şi PACCAR 
MX-13 de 12,9 litri puse la DAF CF şi XF 
(cu o putere de 220 kW/299 CP până 
la 390 kW/530 CP) se comportă bine 
la turaţiile motorului de sub 1,000 rpm. 
În combinaţie cu cele mai noi generaţii 
de cutii de viteze automate cu 12 şi 16 
trepte TraXon, acest lucru garantează o 
performanţă excelentă în toate circum-
stanţele. Recunoscând preferinţa ope-
ratorului în anumite sectoare, cum ar fi 
construcţia şi transportul greu, DAF oferă 
de asemenea o cutie de viteze manuală 
cu 16 trepte, în combinaţie cu motoarele 
PACCAR MX-11 şi MX-13. DAF CF este 
disponibil şi cu motorul PACCAR PX-7 
de 6,7 litri cu o putere cuprinsă între 172 
kW/234 CP şi 239 kW/325 CP.
Vehiculele din seria LF sunt propulsate 

de motoarele în patru cilindri PACCAR 
PX-4  de 3,9 litri, PACCAR PX-5 de 4,5 
litri şi de motoarele PACCAR PX-7 de 6,7 
cilindri, cu o putere de 115 kW/156 CP la 
239 kW/325 CP. Gama extinsă de cutii 
de viteze este impresionantă: cu opţiuni 
de 5, 6, 9 sau 12 trepte, manuale, au-
tomatizate sau complet automatizate: se 
poate specifica o transmisie optimă pen-
tru toate scopurile.

PTO pentru fiecare aplicaţie
O gamă largă de prize (PTO) pentru a 
conduce în bune condiţii autocamioane, 
mixere şi macarale este extrem de impor-
tantă pentru segmentul de construcţii.
DAF oferă un priză de putere a motoru-
lui poziţionat la ora 1 pe ambele motoare 
MX-11 şi MX-13.  

Instalare uşoară a corpului ca stan-
dard
DAF oferă o gamă largă de module de 
ataşare a caroseriei (BAM). Acest lucru 
permite constructorului să instaleze rapid 
şi eficient un sistem de transport, fie că 
este cu macarale grele, basculante sau 
containere. Montarea rapidă şi uşoară 
reduce costurile şi asigură intrarea rapi-
dă în funcţiune.

Servicii
Operatorii din domeniul construcţiilor 
se bazează pe vehiculele lor încercând 
să le ofere o durată de funcţionare cât 
mai mare. DAF a dezvoltat, prin urmare, 
servicii specifice cum ar fi contractele de 
reparaţii şi întreţinere DAF MultiSupport 
pentru vehiculele de construcţii. A fost in-
clus şi un pachet avansat “Uptime”. Ope-
ratorii care optează pentru acest pachet 
îmbunătăţit beneficiază de o reducere de 
până la 5%  din contractul total MultiSup-
port.
Vehiculele care au pachetul Uptime au 
disponibilitate garantată. Aceasta în-

seamnă că un camion care se confruntă 
cu probleme tehnice va reveni pe drum 
în termen de opt ore sau, în caz contrar, 
va fi oferită o compensaţie financiară de 
300 euro pe zi pentru fiecare zi pentru 
care vehiculul nu este disponibil.
DAF oferă, de asemenea, servicii su-
plimentare, în special pentru sectorul 
construcţiilor. Academia DAF a dezvoltat 
cursuri de pregătire specială pentru şo-
feri, acordând o atenţie deosebită funcţii-
lor off-road ale camioanelor. 
Sistemul de management al vehiculelor 
DAF Connect le permite transportatorilor 
să monitorizeze performanţele flotelor 
online în orice moment, pentru a asigura 
o eficienţă maximă. Acest lucru permite 
ca lucrările de întreţinere să fie progra-
mate proactiv. O altă caracteristică utilă 
pentru operatorii din segmentul de con-
strucţii este aceea că aceştia au întot-
deauna o imagine de ansamblu exactă 
a modului în care se utilizează utilajul de 
transport. Acest lucru poate ajuta la re-
ducerea costurilor şi la creşterea timpului 
de funcţionare.

Gama de axe extinsă
* Noua punte faţă de 10 tone:
- Evită suprasolicitarea;
- Pentru utilizarea cu macarale grele direct 
în spatele cabinei.

* Axă de tracţiune nouă, de 7,5 tone:
- Carcasă pentru osii, ultra-rigidă;
- Greutate redusă;
- Capacitate de încărcare statică de 26 de 
tone.

Configuraţii noi pentru vehicule
* CF şi XF 8x4 FAW tridem rigid cu tracţi-
une dublă:
- Tracţiune maximă pentru funcţionarea pe 
on/off road;
- Încărcătură utilă brută de până la 27 de 
tone;
- Manevrabilitate excelentă.

* CF 10x4 rigid tandem cu dublă acţionare 
şi axă de direcţie cu tracţiune:
- Şasiu de basculantă pentru utilizare in-
tensă;
- Conversia de către Estepe;
- MMTA de 49 de tone;
- Sarcina utilă netă de aproximativ 30 de 
tone.

* 8x2 rigid, cu două osii frontale direcţiona-
te şi o axă de tracţiune, acum disponibilă 
şi pe XF
- MMTA de 37 de tone.

 Cap Tractor XF 8x4 FTM pentru trans-
porturi excepţionale
* Greutăţi combinate de până la 120 de 
tone
* MMTA tehnic de 41 de tone.
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CONTROALELE
ISCTR: UN TOTAL
DE PESTE
2.191.000 DE 
VIZUALIZARI

NUMAI
7 EPISOADE

CONTROALELE ISCTR este un reality show 
gândit special pentru internet, care este postat 

Episoadele primului reality 
show din transporturile 
românești
"CONTROALELE ISCTR" 
au devenit virale imediat 
după lansare și au 
acumulat peste un
milion 
de vizualizări pe 
Facebok. 
Cel mai vizionat a fost 
episodul 07, care a 
ajuns la peste
1.167.000 de vizualizări. 
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F-MAX, cel bun camion din istoria 
companiei Ford Trucks, prezentat anul 
trecut în cadrul târgului de vehicule 
comerciale IAA Hanovra, Germania, a 
ajuns în România, în cadrul European 
Roadshow, turneu ce va acoperi opt 
ţări europene. Caravana F-MAX se va 
afla în România în perioada 11–19 apri-
lie 2019, iar evenimentele de tip open 
days vor avea loc în Bucureşti, Suceava 
şi Timişoara. Prezenţi la evenimentul din 
Bucureşti, jurnaliştii revistei TIR au cules 
câteva opinii legate de manifestare.

Alina Anton-Pop, Director Marketing 
& PR revista TIR: Care sunt concluziile 
celor două zile ale evenimentului „F-Max 
Open Days” din Bucureşti?
Stefano Albarosa, CEO Cefin Trucks: 
Evenimentele „Open Days” sunt eve-
nimente frumoase, pentru că ne oferă 
oportunitatea să stăm alături de clienţii 
noştri, într-o atmosferă mai festivă şi mai 
relaxată, mai puţin de business.
Aceste evenimente sunt foarte importan-

te pentru că F-Max este un produs nou, 
pe care nu toată lumea l-a văzut. Prin 

evenimente de acest gen, ne propunem 
ca posibilii clienţi nu doar să le vadă, dar 
să le şi testeze. Aceste zile din Bucureşti 
sunt primele două dintr-un tur, care o să 
continue în Suceava şi se va încheia în 
Timişoara. 

Alina Anton-Pop, Director Marketing & 
PR revista TIR: Sunteţi un utilizator de 
camioane Ford Trucks. Ce părere aveţi 
despre F-Max?

Florin Popa, Director General Luxor-
comp: La sfârşitul anului trecut, am 
achiziţionat două unităţi low-tractor cu 
care efectuăm transporturi pe relaţia 
România-Italia, tur-retur. Şoferii care le 
utilizează ne-au dat un feed-back foarte 

bun legat de comportamentul camionului 
în trafic, consum, fapt pentru care inte-
resul nostru pentru achiziţionarea noului 
model F-Max este ridicat. Ne gândim ce 
număr de unităţi vom comanda! 

PORŢİ DESCHİSE PENTRU F-MAX DE LA 
FORD TRUCKS, ÎN ROMÂNİA
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Alina Anton-Pop, Director Marketing & 
PR revista TIR: Ce părere aveţi despre 
F-Max, noul model al Ford Trucks?
Gabriel Magearu, Director Transport 
Crival Trans: Ford Trucks este vizibil pe 
piaţă, cel puţin în judeţul Călăraşi, unde 
eu fac transport de mărfuri generale, de 
cereale.

Ford F-Max se încadrează foarte bine 
pe zona noastră şi nu numai. Sper ca ur-
mătoarele maşini ale mele să fie F-Max, 
pentru că un vehicul superb. Pe mine 
m-a convins că merită să mergem mai 
departe cu această maşină. E ieftină şi 
bună!

Vizită în trei oraşe
Dezvoltat pentru pieţele internaţiona-
le, cu o putere de 500 CP şi o cabină 
cu înălţimea de 2,50 m, F-MAX se evi-
denţiază prin standardele sale de con-
fort şi eficacitate, economie de com-
bustibil, costuri reduse de întreţinere 
şi exploatare şi prin caracteristicile lui 
tehnologice de ultimă generaţie.
F-MAX, care a devenit un element cheie 
al expansiunii globale a Ford Trucks, prin 
caracteristicile sale care redefinesc nive-
lul de concurenţă în industria de transport 
internaţional, porneşte la drum într-un tur-
neu european ce va acoperi opt ţări, cu o 
oprire de nouă zile în România. F-MAX 
va vizita trei oraşe din ţara noastră până 
pe 19 aprilie, fiind prezentat clienţilor în 
timpul evenimentelor F-MAX Open Days 
din Bucureşti, Suceava şi Timişoara.
“Noul F-MAX, conceput şi dezvoltat de 
Ford Trucks de la zero, a câştigat o im-
portantă recunoaştere şi popularitate pe 
scena mondială. F-MAX a fost proiectat 
să răspundă la maxim aşteptărilor şi ce-
rinţelor clienţilor şi flotelor Ford Trucks. 
Cum ne place să spunem, <<The New 
Big is in town>>”, declară Selim Yazici, 
Managing Director pentru Europa de 
Sud-Est şi Balcani, Ford Trucks.
“Suntem mândri că am fost prima ţară 
la nivel internaţional care a lansat ofi-
cial noul Ford Trucks F-MAX, pe piaţa 
din România, în luna octombrie a anului 
trecut. Imediat după lansarea cu succes 
de la Bucureşti, am continuat o serie de 
evenimente locale, dedicate în particular 
managerilor companiilor de transport. 
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Astfel, în luna noiembrie am făcut un mi-
ni-maraton şi am vizitat încă şase oraşe 
(Braşov, Suceava, Timişoara, Arad, Cluj-
Napoca, Baia Mare), unde ne-am întâlnit 
cu peste 2.000 de clienţi. Evenimentele 
de tip open days pe care le organizăm în 

această lună sunt dedicate tuturor: atât 
managerilor de flote, partenerilor noştri, 
dar şi şoferilor, care şi-au exprimat în re-
petate rânduri dorinţa de a testa noul cap 
tractor. Ne dorim şi ne bucurăm să venim 

în întâmpinarea dorinţelor lor într-o at-
mosferă festivă, plină de surprize şi voie 
bună”, spune Alexandra Siminiuc, Direc-
tor Marketing şi Operaţiuni Cefin Trucks, 
unic importator şi distribuitor al brandului 
Ford Trucks în România.

Cu obiectivul de a fi prima alegere pentru 
transportatorii care îşi doresc să îşi maxi-
mizeze profitabilitatea, Cefin Trucks esti-
mează că 2019 va însemna o extindere 
substanţială a cotei de piaţă pe segmen-

tul capete de tractor. Creşterea va fi ge-
nerată în primul rând de prezenţa în por-
tofoliul său a F-MAX, un produs de top în 
segmentul de transport internaţional. 
Serviciile livrate de Cefin Trucks clienţilor 
săi le asigură acestora o ofertă completă, 
pe lângă activitatea propriu-zisă de vân-
zare de vehicule noi Ford Trucks. Cefin 
Trucks oferă servicii de asistenţă tehnică 
de top prin centrele sale din Bucureşti, 
Braşov, Deva şi Arad şi prin reţeaua sa 
de parteneri de service, în Constanţa, 
Craiova, Bacău, Suceava, Baia Mare, 
Oradea, Timişoara şi Cluj. Compania 
oferă servicii de finanţare internă şi ex-
ternă complexe, incluzând şi servicii de 
trade in sau buy back. Camioanele Ford 
Trucks sunt livrate echipate standard cu 
sisteme de monitorizare prin GPS oferite 
de grupul Viasat. 

Mai multe despre F-MAX 
F-MAX, dezvoltat pentru a furniza pu-
terea şi performanţa pe care utilizato-
rii o caută în condiţii provocatoare, a 
fost testat pe parcursul a peste 5 mili-
oane de kilometri în 11 ţări de pe patru 
continente. Conceput pentru cerinţe 
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diverse ale pieţei, noul F-MAX a tre-
cut cu succes testele efectuate în cele 
mai dificile climate şi terenuri.
F-MAX oferă confort şi lux prin noua 
sa cabină de 2,5 m, cu un design mo-
dern şi abordarea orientată spre şo-
fer. Designul tabloului de bord în stilul 
cockpit asigură un spaţiu ergonomic, în 
care toate funcţiile sunt uşor accesibile. 
Chiar şi detaliile minore sunt create pen-
tru a spori plăcerea experienţei de con-
ducere. Cheia este sentimentul de spaţiu 
generos oferit de cabină.
F-MAX oferă toate acestea cu o podea 
plană care asigură o înălţime de 2160 
mm între înălţimea de la podea la tavan 
şi o ajustare a scaunelor de 260 mm. În 
plus, modelul F-MAX le oferă şoferilor un 
spaţiu de stocare patentat în stil avion şi 
un pat superior inovativ revoluţionar, cu 
un unghi de pliere de 90 de grade. Noul 
vehicul oferă chiar o senzaţie de frânare 
asemănătoare cu cea a unei maşini. În 
plus, garantează o foarte bună silenţiozi-
tate interioară, datorită torsiunii şi rigidi-

tăţii cabinei –cele mai bune din clasa sa, 
zgomotului scăzut al motorului şi desig-
nului care asigură reducerea zgomotului 
în timpul mersului.
F-MAX oferă o gamă de spaţii de depo-
zitare generoase şi uşor accesibile. Su-
prafaţa de depozitare supradimensiona-
tă în stil avion, spaţiile de depozitare de 
deasupra capului şi zonele de depozitare 
exterioare de pe ambele părţi ale vehicu-
lului sunt uşor de utilizat şi uşor de cură-
ţat. Unghiul de deschidere al uşii pe trei 
niveluri garantează că, atunci când vine 
vorba de a intra şi de a ieşi din cabină, 
F-Max se poziţionează printre liderii din 
categoria sa. Treptele de acces complet 
etanşe la apă şi praf îi fac pe şoferi să 
se simtă ca şi cum ar intra în propriilelor 
case.
Dispozitivele interne de iluminare din 
zona patului şi a compartimentului şo-
ferului, sistemele automate de control 
a climatizării şi caracteristicile de regla-
re a volanului oferă un confort sporit în 
cabină. Un mini-frigider şi filtru de cafea 

incluse la unele modele oferă un plus de 
confort şoferilor.
F-MAX oferă, de asemenea, un pat su-
perior pliabil la 90 de grade, un cadru 
înclinat al capului pentru patul inferior, 
saltele mari şi confortabile, o unitate de 
control de la distanţă în apropierea pa-
tulului, care oferă o zonă ideală pentru 
şoferi, unde se pot relaxa atunci când 
fac o pauză. Scaunul şoferului F-MAX 
oferă un confort maxim. Acest scaun de 
ultimă generaţie, cu o gamă de ajustare 
de până la 260 mm, cu tapiţerie din ma-
terial respirabil de înaltă calitate şi design 
ergonomic, oferă support lombar optim, 
atunci când şoferul conduce.

Putere şi eficienţă
Costul Total de Proprietate (Cost of 
Ownership) este un factor cheie pen-
tru noul F-MAX.
F-MAX acoperă cele trei domenii ale 
costului de proprietate. Producţia şi 
dezvoltarea produsului, combinate cu 
creşterea integrării verticale, fac ca 
Ford Trucks să aibă un avantaj com-
petitive în ceea ce priveşte preţul.
Noul F-MAX are un motor de înaltă 
performanţă cu o putere de 500 CP, 
2500 Nm şi 400 kW putere de frânare. 
Aerodinamica superioară, calibrarea 
sistemului de propulsive şi caracte-
risticile tehnice asigură de asemenea 
performanţe remarcabile în ceea ce 
priveşte consumul de combustibil, cu 
o marjă de îmbunătăţire de 6% faţă de 
modelele anterioare. Caracteristici-
le tehnice includ tehnologia E-APU, 
funcţia eco-roll, cruise control predictiv 
(Max Cruise). Datorită costurilor scăzute 
de mentenanţă şi intervalelor lungi între 
servisări, noul F-MAX aduce o economie 
de până la 7% la costurile de întreţinere. 
Motorul Ecotorq al F-MAX oferă perfor-
manţe maxime şi consum minim de car-
burant în orice condiţii de drum.
Transmisia automată ZF cu 12 trepte şi 
diferite moduri de condus, cum ar fi mo-
dul Eco şi cel Power, ajută la optimizarea 
consumului de combustibil. Noul F-MAX 
este, de asemenea, îmbunătăţit de un 
turbocompresor cu geometrie variabilă, 
o pompă de apă şi un compresor cu vi-
teze multiple de lucru, putere de frânare 
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de 400 kW pentru motorul care atinge 
puterea totală de 1000 KW cu opţionalul 
intarder.

Tehnologie de vârf
Cu noul F-MAX, Ford Trucks lansează 
“ConnecTruck” -o tehnologie revolu-
ţionară. ConnecTruck oferă beneficii 
la scară largă care include monitori-
zarea de la distanţă a vehiculului, fo-
losind software-ul de diagnosticare la 
distanţă şi software-ul “over-the-air”. 
Harta Topografică Specială înseamnă 
că F-MAX este capabil să analizeze 
condiţiile rutiere, permiţând vehiculu-
lui să conducă la viteze optime, redu-
când astfel consumul de combustibil 
cu până la 4%. Integrarea FMS per-
mite Modulului ConnecTruck şi Ford 
Trucks cloud să acţioneze ca un cumul 
de date pentru un terţ, având acces de 
la distanţă la datele selectate pentru acel 
vehicul.
Noul F-MAX oferă asistenţă de nepreţuit 
şoferului la drum, prin sisteme precum 
Adaptive Cruise Control, Predictive Crui-
se Control (Max Cruise), system avansat 
de frânare de urgenţă (Advanced Emer-
gency Brake System), asistenţă la porni-
re în rampă (Hill Launch Assist), sistem 
de avertizare privind încălcarea benzii 
(Lane Departure Warning), dispozitiv li-
mitator de viteză reglabil şi control elec-
tronic al stabilităţii (Electronic Stability 
Control).
Displayul color TFT cu ecran de 8” per-
mite afişarea tuturor funcţiilor vehiculului, 
de la presiunea anvelopelor, temperatura 
din exterior, până la funcţiile de evaluare 
a stilului de condus al şoferului. Comuta-
toarele de control amplasate pe volanul 
din piele îi permit şoferului să navigheze 
între diferitele aplicaţii. Sistemul de na-
vigaţie specific încorporat, link-ul web şi 
implementarea Apple CarPlay, la fel ca 
şi funcţiile de conectare Bluetooth sunt 
prezentate pe ecranul multimedia tactil 
LCD de 7,2”.
Designul spectaculos al farurilor F-MAX 
optimizează vizibilitatea pe timp de noap-
te, luminând mai puternic drumul, asigu-
rându-vă că nici un detaliu nu scapă din 
traiectoria de mers a şoferului. Design-ul 
atractiv al iluminatului de asistenţă la ma-
nevre de parcare, luminile de zi cu LED-
uri şi iluminarea cu LED opţională îmbu-
nătăţesc sistemul de lumini standard al 
vehiculului.
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Cefin Trucks, unic importator şi distri-
buitor al brandului Ford Trucks în Ro-
mânia, anunţă livrarea primului F-MAX 
către VESNA GS.

Modelul este un F-MAX 1850 T automat, cu 
intarder, kit de basculare şi climă în staţio-
nare. Compania care se ocupă cu comerţul 
şi distribuţia de acumulatori auto, VESNA 
GC din Cluj-Napoca, are în plan achiziţia a 
două noi vehicule similare, în viitorul apro-
piat. 
“Lansarea F-MAX în România, în octombrie 
2018, a adus pieţei româneşti vârful de lan-
ce existent în segmentul de capete tractor 
la nivel internaţional. Mai mult decât atât, 
pentru a veni în sprijinul clienţilor noştri, F-
MAX are cel mai accesibil preţ de pe piaţă 
şi este disponibil, în varianta standard, cu 
toate opţionalele de confort pentru şofer, în 
valoare de aproximativ 4500 de euro”, spu-
ne Stefano Albarosa, fondator şi CEO Cefin 
Trucks. “De la lansare şi până acum, am 
înregistrat deja 30 de unităţi contractate, 
iar livrarea către VESNA GC din Cluj inau-
gurează drumul către success al F-MAX în 
România. Performanţele sale recunoscute 
au făcut să avem un bilanţ atât de bun al 
comenzilor în doar patru luni de prezenţă a 
sa pe piaţa locală, în contextul în care de-
cizia de cumpărare a fost făcută pe baza 
prezentării de produs şi a vizionării statice a 
vehiculului, la evenimentele de prezentare 
a acestuia, neavând unitaţi pe stoc sau dis-
ponibile pentru demo în această perioadă”.
“Colaborarea noastră cu Cefin Trucks a în-
ceput în vara lui 2018, când am comandat 
şi ne-a fost livrat primul nostru model marca 
Ford, 1848T XHR. Ne-a fost clar, încă din 
acel moment, că avem în echipa Ford un 
partener de încredere, pe termen lung, care 

ne poate susţine în planurile de dezvoltare 
a afacerii şi de livrare a unor servicii la cel 
mai înalt nivel de calitate şi promptitudine. 
În decembrie 2018, când ne-am dorit com-
pletarea flotei noastre, ne-a convins deta-
şat configuraţia F-MAX cu un număr impor-
tant de opţionale incluse în preţ şi leasingul 
operaţional cu UCL FM”, declară Robert 
Szekely, administratorul Vesna GC. 
F-MAX vine cu o cabină spaţioasă, de 2,5 
m lăţime, podea complet plată şi înălţime 
internă de 216 cm. Bordul are un design de 
tip cockpit, toate funcţiile fiind uşor accesi-
bile. Sentimentul de spaţiu generos oferit 
de cabină este completat de câteva soluţii 
inovatoare, precum dulapuri de stocare cu 

capace stil avion sau patul de sus cu un 
unghi de pliere de 90 de grade. Noua ca-
bină este foarte silenţioasă, iar treptele de 
acces sunt complet etanşe la apă şi praf. 
Scaunul şoferului are o gamă de ajustare 
de până la 260 mm, tapiţerie din material 
respirabil de înaltă calitate şi design ergo-
nomic pentru un suport lombar optim. 
Noul F-MAX este echipat cu un motor Eco-
torq de 500 CP şi 2500 Nm, cuplat la o 
transmisie automată ZF cu 12 trepte, care 
dispune şi de moduri de condus, precum 
Eco şi Power. Aerodinamica superioară, 
calibrarea sistemului de propulsie şi carac-
teristicile tehnice asigură o reducere a con-
sumului de 6% faţă de modelele anterioare. 
Costurile de întreţinere sunt şi ele mai mici 
cu până la 7%.
F-MAX oferă o gamă generoasă de siste-
me de asistenţă, printre care se numără 
Adaptive Cruise Control, Predictive Cruise 
Control (Max Cruise), Advanced Emergen-
cy Brake System, Hill Launch Assist, Lane 
Departure Warning sau Electronic Stability 
Control.
Cu performantul F-MAX în portofoliu, Cefin 
Trucks îşi propune, pentru 2019, o creştere 
importantă a cotei de piaţă şi a segmentului 
de cap tractor pentru transport internaţional, 
care reprezintă peste 75% din vânzările to-
tale pe piaţa românească. Pentru a doua 
oară în istoria companiei, Cefin Trucks pro-
mite să devină în acest an unul dintre cei 
mai mari jucători din piaţa camioanelor gre-
le, obiectivul său fiind să ajungă, în 2019, 
la un minim de 450 de vehicule vândute, în 
creştere cu peste 28% faţă de 2018 şi să 
devină, astfel, prima alegere pentru trans-
portatorii care îşi doresc să îşi maximizeze 
profitabilitatea. 

FORD TRUCKS LIVREAZă PRIMUL F-MAX
DIN ROMÂNIA
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Noua semiremorcă cu prelată pentru 
piaţa scandinavă: S.CS UNIVERSAL 
cu varianta de echipament KP+ oferă o 
încărcătură sporită de până la 18 tone. 

În Scandinavia, combinaţiile de camioa-
ne-remorci lungi permit transportul unor 
greutăţi totale mai mari decât cele din re-
stul Europei. Acest lucru se întâmplă de 
mai mulţi ani pe drumurile din regiune. În 

Danemarca, dimensiunea longitudinală a 
camioanelor este limitată la valorile euro-
pene uzuale - 18,75 m pentru cap tractor 
cu remorcă şi 16,5 m pentru vehicule ar-
ticulate. Cu toate acestea, greutăţile tota-
le mai mari sunt permise.
Semiremorca cu prelată S.CS UNIVER-
SAL cu echipament KP+ (King Pin Plus), 
Schmitz Cargobull prezintă un şasiu care 
poate suporta o greutate totală admisă 
de până la 50 de tone.
Noua semiremorcă cu prelată S.CS UNI-
VERSAL cu KP+ creşte eficienţa flotei 
şi îmbunătăţeşte manevrabilitatea şi 
siguranţa. Datorită structurii îmbunătăţi-
te a şasiului, este posibilă o sarcină pe 
cilindru de până la 18 tone. Acest lucru 
creşte sarcina utilă şi oferă o mai mare 

flexibilitate la încărcarea parţială, deoa-
rece există un risc mai mic de supraîn-
cărcare a axei. 
Sistemul S.CS UNIVERSAL cu KP+ 
creşte, de asemenea, flexibilitatea flotei. 
Datorită principiului designului modular 
al Schmitz Cargobull, reparaţiile sunt 
simplificate: componentele individuale 
pot fi schimbate rapid şi uşor.
Noul pachet de echipamente KP+ este 
disponibil şi pentru vehiculele platformă. 
Aceasta oferă şi posibilităţi pentru trans-
portul de bunuri extra-largi şi voluminoa-
se, materiale de construcţii şi alte mărfuri 
care nu au nevoie de protecţie împotriva 
efectelor vremii.

REMORCI CARE SUPORTă O GREUTATE TOTALă DE PÂNă LA 50 DE TONE
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Totul a început cu un simplu pavilion 
de birouri şi un container folosit ca de-
pozit de piese de schimb în Padborg 
în 1989. Astăzi, 30 de ani mai târziu, 
Schmitz Cargobull este lider de piaţă 
în Danemarca. 

Ţara scandinavă joacă adesea un rol de 
pionierat în tehnologie şi servicii.
“Inovaţiile legate de produs, cum ar fi 
şasiul zincat, unitatea cu axă proprie şi 
cea mai recentă inovaţie - o unitate de 
răcire proprie, au fost întotdeauna foar-
te bine primite de către clienţii noştri 
danezi”, afirmă Gregor Rein, directorul 
Northwest Europe. Industria daneză de 
transport joacă adesea un rol de pionie-
rat şi în domeniul telematicii. “Deschide-
rea pentru noi tehnologii şi servicii este 
o parte esenţială a succesului nostru pe 
piaţa daneză”, explică Tim Warmeling, 
Managing Director al Schmitz Cargobull 
Danemarca 

Lider de piaţă
Cu ocazia Târgului de Transporturi 2019 
din Herning, Schmitz Cargobull va sărbă-
tori cea de-a 30-a aniversare a compani-
ei naţionale de vânzări din Danemarca.
“Astăzi suntem liderul detaşat de piaţă, 
cu peste 2.500 de remorci vândute pe an 
şi o cotă de piaţă de 40%”, spune Rein, 
care rezumă realizările companiei.
Echipa de vânzări pentru Danemarca a 
început activitatea la Lejrvejen, în Pad-
borg, în 1989. Semiremorca frigorifică 
S.KO cu corp FERROPLAST şi şasiu 
scurt (1992) şi semiremorca cu prelată 
S.CS cu înălţime variabilă (1993) au fost 

primele produse disponibile. În 1994, 
pentru prima oară au fost vândute anual 
mai mult de 100 de remorci. Doar trei ani 
mai târziu, echipa de vânzări a mărit cifra 
anuală de afaceri la mai mult de 500 de 
remorci. Creşterea a determinat reloca-
rea la Europavej, în Padborg. Alte borne 
importante de-a lungul drumului au fost 
introducerea cutiei de viteză ROTOS 
(1998) şi a şasiului MODULOS (1999), 
precum şi dezvoltarea reţelei de service 
partenere şi introducerea contractelor 
Full Service (2001). În 2003, centrul din 
Danemarca a fost extins pentru a include 
un loc de depozitate a vehiculelor second 
hand de 35.000 de metri pătraţi, iar cifra 
de afaceri anuală a depăşit pentru prima 
dată 1.000 de remorci noi.

Ţară-pilot
Începând cu anul 2004, Danemarca a 
fost, de asemenea, una dintre ţările pi-
lot pentru sistemul telematic TrailerCon-
nect®, precum şi pentru compania Car-
gobull Finance. Scandinavii au fost im-
plicaţi încă de la început în introducerea 
următoarelor inovaţii: SPEED CURTAIN 
(2011), unitatea de răcire Schmitz Car-
gobull S.CU (2012) şi prelatele S.CS cu 
şasiu GENIOS (2015) şi POWER CUR-
TAIN 2017).
“Am înfiinţat atelierul propriu de service şi 
un depozit pentru piese de schimb origi-
nale la sediul nostru. Aici oferim clienţilor 
danezi de transport conceptul de succes 
one-stop-shopping”, arată Warmeling. 
“La Europavej, angajăm acum o echipă 
de 40 de persoane care oferă partene-
rilor noştri de afaceri cel mai bun sprijin 

posibil, în fiecare zi.”
La expoziţia comercială din Herning au 
fost prezentate semiremorca frigorifică 
S.KO COOL SMART cu sistemul telema-
tic TrailerConnect® montat ca standard 
în 2018, precum şi un şasiu cu o sarcină 
pe cilindru de 18 tone şi o greutate totală 
de remorcare de 50 de tone care a fost 
dezvoltată special pentru piaţa scandina-
vă.
Clienţii sunt capabili să se concentreze 
pe principalele lor afaceri, deoarece se 
pot baza pe soluţiile eficiente de trans-
port Schmitz Cargobull şi pe serviciile 
complete. Rein adaugă: “În strânsă cola-
borare cu clienţii, dezvoltăm, de aseme-
nea, soluţii specifice ţării, în întregime ca 
răspuns la cerinţele acestora”.

SCHMITZ CARGOBULL: TREI DECENII DE 
SUCCES ÎN DANEMARCA 

Schmitz Cargobull la târgul de transport 
din Herning/DK, de la stânga: Boris 

Billich, CSO Schmitz Cargobull AG, Tim 
Warmeling, Managing Director Schmitz 
Cargobull Danmark A/S, Gregor Rein, 

Director Region Northwest Europe, 
Schmitz Cargobull AG.
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2018 a reprezentat un an de creştere 
continuă şi de recorduri în multe do-
menii, în timp ce Scania a realizat cea 
mai mare tranziţie industrială din istoria 
companiei.

Rezumatul întregului an 2018.
• Venitul operaţional a fost de 13.832 mili-
oane SEK. 
• Vânzările nete au crescut cu 11%, ajun-
gând la 137.126 mii SEK. 
• Începând cu exerciţiul financiar 2018, pre-
zentarea raportului de venit a fost ajustată 
pentru a se alinia grupului Volkswagen (in-
clusiv perioadele comparative).

Explicaţiile lui Henrik Henriksson, preşedin-
te şi CEO
“2018 a fost un an de creştere continuă şi 
de recorduri în multe domenii, în timp ce 
am realizat cea mai mare tranziţie indus-
trială din istoria companiei. Livrările de ca-
mioane, autobuze şi autocare, precum şi 
motoarele au atins cele mai mari niveluri 
din istorie, la fel şi volumul de servicii. Vân-

zările nete ale companiei Scania au fost de 
137,1 miliarde SEK, o creştere de 11% faţă 
de anul precedent. Câştigurile au crescut la 
13.832 m SEK, ceea ce ne-a oferit o marjă 
de operare de 10,1%. 
Volumul mai mare al vânzărilor de vehicule 
şi al serviciilor a avut o contribuţie pozitivă, 
în timp ce costurile de producţie mai mari şi 
întreruperile din lanţul de aprovizionare au 
afectat negativ câştigurile. Odată cu muta-
rea producţiei în America Latină, în primul 
trimestru al anului 2019, vom fi terminat 
tranziţia globală la noua generaţie de ca-
mioane a Scania. Această etapă finală va 
duce la anumite limitări în ceea ce priveşte 
flexibilitatea şi capacitatea sistemului nos-
tru global de producţie. În general, există o 
cifră de cost mai mare decât cea normală 
pentru producţia noii generaţii de camioa-
ne. Au fost introduse măsuri de normalizare 
a nivelului costurilor.
Serviciile oferite de Scania sunt îmbună-
tăţite în mod continuu cu ajutorul datelor 
provenite de la peste 360.000 de vehicule 
conectate. Veniturile din servicii au crescut 

cu 12% în 2018, până la un record record 
de 26,6 miliarde SEK. Serviciile Financiare 
au raportat venituri la un nivel record.
Ordinele de rezervare pentru camioane 
au scăzut cu 12% în 2018 faţă de nivelul 
din perioada anterioară anului. Cererea în 
Europa rămâne la un nivel bun. În America 
Latină, redresarea Braziliei progresează. 
În Asia, rezervările au scăzut în 2018 faţă 
de anul trecut, datorită Orientului Mijlociu. 
Cererea, în Eurasia, rămâne puternică, 
chiar dacă ordinele de rezervare au scăzut 
într-o oarecare măsură în Rusia spre sfâr-
şitul anului. Autobuzele şi autocarele sunt, 
de asemenea, afectate negativ de un aport 
mai mic de ordine în Orientul Mijlociu, dar 
ordinele de rezervare sunt în general în 
concordanţă cu anul trecut. În domeniul de 
activitate al motoarelor, cererea este puter-
nică pe toate segmentele. În 2018, rezervă-
rile pentru comenzi au fost afectate pozitiv 
de un efect de pre-cumpărare în Europa “.

RAPORTUL ANUAL SCANIA:
IANUARIE-DECEMBRIE 2018

Publicitate
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Roberta Trans Sprint este numele fir-
mei de transport marfă a cărei angajaţi 
au fost prinşi într-o parcare din Franţa 
în timp ce furau motorină de la un alt 
camion.
 
Camionul Volvo Trucks cu numărul de 
înmatriculare AG13HWF aparţine fimei 
Roberta Trans Sprint SRL, care are 
sediul social în judeţul Argeş, comuna 
satul Zărneşti. Autovehiculul a obţinut 
ultima dată o copie conformă de la Au-
toritatea Rutieră Română la data de 6 
februarie 2019.
Roberta Trans Sprint are licenţă de 
transport valabilă pe perioada 2015-
2025 şi ca administrator pe Andreea 
Ungurean.
Dorina Morun a fost în acte manager 
de transport al firmei, până la data de 
19 februarie 2019. După expirarea 
contractului managerului de transport, 
firma a prezentat la ARR o decizie ile-
gală de continuare a colaborării cu Do-
rina Morun.
Doi şoferi români de TIR au fost legaţi 
lângă camion, în Franţa, după ce au 
fost prinşi la furat de motorină. Cei doi 
au încercat să dea lovitura într-o par-
care de camioane din Strasbourg, din 
apropierea supermarket-ului Auchan, 
dar au fost prinşi de alţi şoferi şi imobi-
lizaţi chiar în faţa camionului lor.
Fotografiile cu cei doi şoferi români 
care conduceau un camion înmatricu-
lat în Argeş au fost făcute publice mai 
întâi pe un grup de şoferi din Bulgari, 
apoi au început să circule şi pe grupu-
rile de Facebook ale şoferilor români.
Cei doi şoferi români au fost surprinşi 
noaptea, când trăgeau motorină din 
rezervorul altui camion. Se pare că 
mai mulţi camionagii, posibil bulgari, 
i-au imobilizat şi i-au legat cu mâinile 
la spate, în faţa caminului lor, apoi au 
chemat poliţia.
Agenţii i-au găsit pe cei doi stând jos, 
alături de ei fiind uneltele folosite la 
furtul de motorină, bidoane şi un furtun 
special.

HOŢII DE MOTORINă ROMÂNI PRINşI ÎN 
FRANŢA SUNT DE LA ROBERTA TRANS SPRINT 
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Compania de transport din Berlin, 
BVG, operează acum cu autobuzul 
Mercedes-Benz eCitaro complet elec-
tric, pentru un transport public fără 
emisii poluante, la nivel local. Primul 
dintre cele 15 autobuze urbane a fost 
predat oficial pe 27 martie.

Mercedes-Benz eCitaro deschide un 
nou capitol al mobilităţii fără emisii în 
Berlin
Till Oberwörder, Director General al Daim-
ler Buses, a înmânat cheia primului eCi-
taro către Dr. Sigrid Nikutta, preşedinte al 
consiliului de administraţie şi membru al 
consiliului operativ al companiei de trans-
port BVG din Berlin. Oberwörder: „Sun-
tem încântaţi că autobuzul nostru eCitaro 
„energizează” acum Berlinul. Cu eCitaro, 
BVG a deschis un nou capitol în direcţia 
mobilităţii ecologice. De o importanţă de-
osebită pentru mine este faptul că oferim 
clienţilor noştri servicii de consultanţă şi 
de personalizare a pachetelor de service, 
pe măsură ce fac trecerea la electromo-
bilitate.”
Dr. Sigrid Nikutta: „Noi îmbunătăţim calita-
tea vieţii în Berlin. În prezent, avem apro-
ximativ un miliard de pasageri anual, iar 
două treimi dintre ei beneficiază deja de 
transport electric cu metroul, tramvaiul şi 
feriboturile alimentate cu energie solară. 
Aceste prime autobuze de serie marchea-
ză începutul schimbării flotei noastre cu 
autovehicule ecologice, cu motor elec-
tric.”

eCitaro: fără emisii, extrem de eficient, 
cu un design exclusivist
Mercedes-Benz eCitaro este ideal pentru 
Berlin deoarece rulează fără emisii locale 
şi este silenţios. Autobuzul eCitaro stabi-
leşte un nou standard pentru autobuzele 
urbane şi impresionează prin randamen-
tul energetic excelent, ce se bazează pe 
un sistem unic de management al tempe-
raturii cu pompă de căldură pentru a în-
călzi compartimentul pasagerilor, precum 

şi pentru a menţine temperatura acumula-
torilor şi a sistemelor anexe. Multe dintre 
acestea au fost puse la dispoziţie încă de 
la lansarea eCitaro. Designul său exclusi-
vist este derivat din cel al popularului au-
tobuz Mercedes-Benz Citaro, dar în ace-
laşi timp are un aspect distinctiv - eCitaro 
este un model special de Citaro.

Dotări opţionale pentru eCitaro în Ber-
lin
Autobuzele eCitaro comandate de BVG 
sunt configurate cu dotări suplimentare. 
Pasagerii beneficiază de un sistem de aer 
condiţionat, 15 porturi duble USB pentru 
dispozitivele proprii şi trei monitoare pen-
tru informaţii prezentate în timpul călători-
ei. Pentru călătorii cu probleme locomoto-
rii, autobuzele eCitaro au spaţii generoase 
pentru scaune cu rotile şi cărucioare, pre-
cum şi mânere tactile, cu suprafaţa striată 
pentru aderenţă, amplasate pe uşi. Şoferii 
au la dispoziţie o cameră video exterioară 
pentru a supraveghea bicicliştii şi pietonii. 
Pentru siguranţa pasagerilor, în interiorul 
autobuzului sunt camere de supraveghe-
re şi un sistem de avertizare a închiderii 
uşilor cu bandă cu LED-uri roşii.
Mercedes-Benz eCitaro este dotat cu 
zece celule de acumulatori, care asigură 
o capacitate totală de 243 kWh şi garan-
tează o autonomie de aproximativ 150 de 
kilometri, chiar şi în condiţii dificile. În con-
diţii ideale, eCitaro poate parcurge distan-
ţa de 250 km fără a fi reîncărcat. Bateriile 
celor 15 autobuze eCitaro destinate BVG 
vor fi încărcate la prizele din depou.
BVG şi Mercedes-Benz: un parteneriat 
extins
În toamna anului 2018, BVG a comandat 

950 autobuze Mercedes-Benz Citaro cu 
emisii reduse, fiind cea mai mare coman-
dă de la un singur cumpărător pentru cel 
mai bine vândut autobuz urban din Euro-
pa. În aceeaşi perioadă, BVG a comandat 
şi 15 autobuze eCitaro complet electrice.

Daimler Buses investeşte în Berlin 
Daimler Buses îşi extinde serviciile pen-
tru autobuze în Berlin. Liderul de piaţă 
german în segmentele de autocare şi 
autobuze urbane investeşte câteva milio-
ane de euro într-o nouă facilitate, parte a 
operaţiunii BusWorld Home, confirmând 
astftel angajamentul faţă de capitala Ger-
maniei. Prin acest proiect extins de con-
strucţie, Daimler Buses va fi mai bine re-
prezentat pentru a face faţă provocărilor 
viitoare şi solicitărilor tot mai numeroase 
de autocare, inclusiv cu sisteme de pro-
pulsie electrice. Noua construcţie, întinsă 
pe 16.000 m², va oferi, printre altele, locuri 
de muncă specializate pentru cei care lu-
crează cu sisteme de înaltă tensiune. 

MERCEDES-BENZ eCITARO, LIVRAT ÎN BERLIN 
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NOUL IVECO DAILY: VEHICULUL COMERCIAL 
CARE „SCHIMBă PERSPECTIVA AFACERII TALE”

Noul Iveco Daily stabileşte noi stan-
darde în ceea ce priveşte experienţa la 
bordul vehiculului şi cea de conducere 
a acestuia şi face paşi importanţi spre 
conducerea autonomă şi caracteristi-
cile de siguranţă îmbunătăţite.

Noul vehicul Daily duce conectivitatea 
la un nou nivel, deblocând o lume a ser-
viciilor personalizate, adaptate perfect la 
utilizarea reală a vehiculului de către cli-
ent, pentru a oferi o soluţie completă de 
transport care va schimba modul în care 

îşi îndeplineşte cerinţele de transport.
Noul vehicul Daily este primul vehicul 
din segmentul său care respectă stan-
dardele de emisii Euro 6D/Temp, oferind 
durabilitate, precum şi mai multă putere 
şi economie de combustibil, în beneficiul 
profitabilităţii clienţilor.
Industria vehiculelor comerciale se con-
fruntă cu schimbări la o rată fără prece-
dent, condusă de tendinţe masive, cum 
ar fi digitalizarea, automatizarea, elec-
trificarea şi progresul în domeniu. Noul 
vehicul Daily abordează aceste tendinţe, 
transformându-le în oportunităţi pentru 
clienţi. În 40 de ani de succes, Daily a de-
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venit un brand recunoscut pentru unicita-
tea sa şi linia de top în segmentul său.
Astăzi, noul vehicul Daily se bazează 
pe punctele forte ale acestui patrimoniu 
pentru a oferi performanţe şi durabilitate, 
care vin împreună cu eficienţa consumu-
lui de combustibil şi costul total scăzut 
al proprietăţii, acest aspect fiind benefic 
pentru rentabilitatea clienţilor. Acest fapt 
ridică standardul privind Conectivitatea, 
deblocând o lume a noilor servicii pentru 
a furniza un pachet complet adaptat la 
utilizarea de către clienţi a vehiculului şi 
la afacerile acestora. Oferă un set com-
plet de sisteme avansate de asistenţă 
a şoferilor şi caracteristici sporite de 
siguranţă, asigurând în acelaşi timp un 
confort sporit la bord şi cea mai bună ex-
perienţă de conducere din clasa sa.
Gerrit Marx, preşedintele Vehicule-
lor comerciale şi speciale, a declarat: 
„Avem un traseu clar pentru viitor, o vizi-
une strategică care abordează principa-
lele tendinţe ce conduc industria noastră. 
IVECO este în mod clar aici pentru a 
rămâne, a concura şi a câştiga în toate 
segmentele în care operează astăzi - de 
la camioane uşoare la camioane grele, 
autobuze şi vehicule speciale. Noul ve-
hicul Daily reprezintă perfect viziunea 
noastră: cu o evoluţie revoluţionară, ră-
mâne loial patrimoniului său, îndeplineş-
te aşteptările actuale şi cele mai înalte 
ale clienţilor şi este deja pregătit pentru 
progresele viitoare prin conectivitatea sa. 
Va schimba perspectiva afacerii tale”.

Tehnologia aflată în serviciul şoferului 
prin conducere asistată şi siguranţa 
sporită
Noul vehicul Daily introduce o gamă com-

pletă de sisteme avansate de asistenţă 
a şoferilor (Advanced Driver Assistan-
ce Systems), care îi permit conducătoru-
lui auto să se concentreze asupra muncii 
sale, ceea ce necesită un grad sporit de 
rezolvare de sarcini multiple şi sporeşte 
siguranţa acestuia. În dezvoltarea aces-
tor caracteristici, IVECO s-a concentrat 
pe funcţionalităţile care vizează în mod 
special să ajute şoferii în misiunile urba-
ne.
Sistemul avansat de frânare de ur-
genţă (Advanced Emergency Braking 
System) şi City Brake PRO previn co-
liziunile la viteze mai mici de 50 km/h şi 
atenuează impactul la viteze mai mari. 
Detectează în mod autonom potenţialul 
de coliziune şi frânează în mod cores-
punzător dacă şoferul nu intervine, ofe-
rindu-i siguranţă acestuia.
Noul vehicul Daily merge chiar mai de-

parte cu City Brake PRO, care funcţio-
nează pentru a preveni accidentele chiar 
şi atunci când vehiculul este condus cu 
viteză de 5 km/h.
De asemenea, noul vehicul Daily utili-
zează tehnologia pentru a reduce nivelul 
de stres al şoferului. În misiunile urbane, 
ce implică deseori un trafic intens, asis-
tenţa în trafic intens (Queue Assist) va 
face o mare diferenţă, conducând vehi-
culul înainte în trafic intens până la un 
moment de oprire, eliminând stresul de 
pornire şi oprire în trafic.
Noul vehicul Daily este primul vehicul de 
7,2 tone care oferă funcţionalităţile de 
asistenţă în trafic intens (Queue As-
sist) şi City Brake PRO.
Mai mult decât atât, controlul de croa-
zieră adaptabil (Adaptive Cruise Con-
trol), în combinaţie cu asistenţa în trafic 
intens (Queue Assist), menţine viteza 
setată şi distanţa de siguranţă faţă de 
vehiculul din faţă, în timp ce asistenţa 
proactivă de menţinere a benzii (Pro-
Active Lane Keeping Assist) împiedică 
autovehiculul să se îndepărteze involun-
tar de bandă, având un suport activ de 
direcţie.
În cazul rafalelor laterale de vânt, asis-
tenţa de vânt lateral (Crosswind As-
sist) ajută şoferul să menţină stabilitatea 
vehiculului pe banda corespunzătoare.
Noul vehicul Daily reduce oboseala şi 
îmbunătăţeşte productivitatea cu frâna 
electrică de parcare (Electric Parking 
Brake), care se cuplează automat atunci 
când autovehiculul este parcat şi se de-
cuplează atunci când şoferul este pregă-
tit să se îndepărteze. În misiunile urbane 
cu multe opriri, cum ar fi livrarea colete-
lor, această caracteristică reduce discon-
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fortul cauzat la nivelul braţelor ca urmare 
a mişcărilor repetitive şi se estimează că 
se economisesc până la 5 ore pe lună, 
îmbunătăţind atfel productivitatea condu-
cătorului auto. Această caracteristică are 
avantajul suplimentar de a avea ca re-
zultat un spaţiu liber mai mare pentru ca 
şoferul să se poată deplasa cu uşurinţă 
peste cabină, deoarece maneta de frână 
de mână a fost eliminată.
Noile faruri cu LED-uri au un fascicul 
mult mai clar, care luminează mai depar-
te, îmbunătăţind vizibilitatea şi percepţia 
obstacolelor cu 15%, sporind astfel sigu-
ranţa în condiţii de iluminare scăzută.
City mode îmbunătăţeşte servo-direcţia, 
reducând astfel efortul de rotire a vola-
nului cu până la 70%, ceea ce uşurează 
manevrarea pe străzile din oraş.
De asemenea, noul vehicul Daily ajută 
şoferul în condiţii dificile de condus cu 
caracteristici precum controlul coborâ-
rii (Hill Descent Control), care îl ajută 
să coboare încet şi în siguranţă pe pan-
tele lungi şi abrupte şi o caracteristică de 
tracţiune suplimentară (Traction Plus), 
ce oferă o aderenţă fermă pe suprafeţe 
alunecoase, cum ar fi nisip, noroi sau ză-
padă. Noul vehicul Daily este primul ve-
hicul din clasa sa care oferă aceste două 
caracteristici pe modelele cu tracţiune pe 

spate.
Conectivitatea maximizează timpul de 
funcţionare şi deblochează o lume a unor 
noi servicii
Noul vehicul Daily revoluţionează încă o 
dată nivelul de conectivitate, ca parte 
a unei căi largi de transformare digitală 
începută în 2016 cu aplicaţia Daily Busi-
ness UP, care pentru prima dată a intro-
dus o opţiune de conectivitate inteligentă 
pentru vehiculele utilitare uşoare şi a fost 
îmbogăţită în următorii ani datorită cola-
borării de lungă durată între Microsoft 
şi IVECO. Parteneriatul cu Microsoft are 
drept scop redefinirea lumii vehiculelor 
industriale printr-o platformă alimentată 
de cloud-ul Microsoft Azure, oferind 
servicii de valoare adăugată pentru o 
mai mare eficienţă, o întreţinere predic-
tivă mai uşoară şi beneficii generale de 
productivitate.
Ca parte a acestei strategii, noul vehicul 
Daily conduce acum conectivitatea spre 
un nivel complet nou, în calitate de fur-
nizor al unei întregi game de servicii noi. 
Este mai mult decât un vehicul: este un 
pachet complet care se potriveşte foarte 
bine cu cerinţele de funcţionare şi de afa-
ceri ale fiecărui client.
Conectivitatea noului vehicul Daily aduce 
vehiculul în contact direct cu camera de 

control a IVECO, furnizând date în timp 
real. Acest lucru permite specialiştilor 
IVECO să maximizeze timpul de funcţio-
nare a vehiculului, efectuând diagnostice 
proactive şi întreprinzând acţiuni preven-
tive, planificând întreţinerea şi interven-
ţiile de service în mod eficient pentru a 
optimiza numărul de vizite la atelier, mi-
nimizând astfel întreruperile.
În plus, serviciul inovator de asistenţă 
la distanţă face posibilă efectuarea de 
schimbări de seturi de date, sesiuni de di-
agnosticare şi chiar încărcări de softwa-
re de la distanţă (Over The Air), evitând 
opririle la atelierul dealerului. Acest lucru 
are ca rezultat beneficii semnificative 
pentru timpul de funcţionare al vehiculu-
lui şi afacerea clientului.
Datele în timp real oferite de vehiculul 
Daily permit, de asemenea, IVECO să 
dezvolte noi oferte de finanţare persona-
lizate. Aceste planuri iau în considerare 
fluctuaţiile operaţiunilor clientului, ceea 
ce poate însemna că vehiculul este uti-
lizat mai puţin decât se aşteptau iniţial şi 
ajustează corespunzător plăţile. Datele 
permit, de asemenea, IVECO să facă 
previziuni precise privind utilizarea vehi-
culului şi să dezvolte contracte de între-
ţinere care să corespundă cât mai bine 
operării de către client.
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Conectivitatea noului vehicul Daily oferă 
şi soluţii telematice pentru a ajuta pro-
prietarii-şoferi şi managerii de flote să-şi 
optimizeze eficienţa. Portalul MyDaily, 
accesibil şi prin intermediul aplicaţiei 
MyDaily, permite proprietarilor de vehi-
cule să îşi monitorizeze vehiculul Daily 
de pe computerul lor sau în mişcare de 
pe dispozitivul mobil. Aceştia pot analiza 
performanţa şi consumul de carburant, 
precum şi stilul de conducere al şoferului. 
Vehiculul Daily va trimite, de asemenea, 
rapoarte inteligente periodice despre pa-
rametrii cheie ai vehiculului, cu sugestii 
privind îmbunătăţirea stilului de condu-
cere pentru a economisi combustibil. De 
asemenea, clienţii pot planifica interven-
ţiile de mentenanţă a vehicului Daily pen-
tru o eficienţa maximizată.
Pentru administratorii flotei, noul vehicul 
Daily oferă gestionarea flotei IVECO de 
către Verizon Connect, o soluţie care 
îi va ajuta să reducă cheltuielile flotei 
printr-o navigare mai bună, vizibilitate a 
flotei, diagnosticare avansată a motorului 
şi raportarea în timp real a kilometrajului. 
Funcţionalităţile sale multiple pot ajuta la 
gestionarea întârzierilor, adaptarea pro-
gramelor de livrare şi o reacţie mai rapi-

dă la solicitările clienţilor, îmbunătăţirea 
planificării întreţinerii şi a siguranţei flotei, 
monitorizarea orelor de condus şi multe 
altele. Clienţii care au deja propriul sis-
tem de gestionare a flotelor pot primi toa-
te datele referitoare la noul vehicul Da-
ily prin intermediul interfeţei API Web, 
care poate interacţiona fără probleme cu 
acesta.

Noul vehicul Daily oferă performanţe 
şi sustenabilitate de top în fiecare mi-
siune
Noul vehicul Daily este loial reputaţiei pe 
care a câştigat-o pentru poziţia sa: este 
singurul vehicul din segmentul său care 
pune la dispoziţie două motoare optimi-
zate pentru a oferi cele mai bune perfor-
manţe în fiecare misiune.
Motorul F1A de 2,3 litri este disponibil 
atât în omologare light, cât şi în heavy-
duty, cu puteri nominale cuprinse între 
116 şi 156 CP.
Motorul F1C de 3,0 litri de sarcină mare 
oferă trei puteri nominale, cu o perfor-
manţă sporită de la 160 la 210 CP, pre-
cum şi versiunea Natural Power alimen-
tată cu gaz natural comprimat.
Noul vehicul Daily se află încă o dată în 
frunte în ceea ce priveşte durabilitatea, 
fiind primul vehicul din segmentul său 
care respectă standardele de emisii Euro 
6D/Temp (WLTP & RDE) şi Euro VI D.

Economii de combustibil de până la 10% 
în misiunile urbane şi reducerea cu până 
la 10% a costurilor de întreţinere
Noul vehicul Daily iese în evidenţă prin 
economia de combustibil, realizată 
printr-o serie de caracteristici, pornind 

de la sistemul Start & Stop, disponibil 
acum ca standard pentru toate modele-
le care rulează motorul F1A de 2,3 litri, 
inclusiv pentru Daily Hi-Matic. Noua tur-
bină cu geometrie variabilă controlată 
electronic nu este doar mai receptivă 
în condiţii tranzitorii, ci şi mai eficientă. 
În plus, anvelopele de clasă A cu rulare 
redusă Super Eco, proiectate special 
pentru vehiculul Daily şi noul alternator 
220A (12V), contribuie la eficienţa zilnică 
a consumului de combustibil.
Aceste caracteristici, împreună cu îm-
bunătăţirile tehnice introduse de noul 
vehicul Daily, ajută la economisirea de 
până la 10% pentru consumul de com-
bustibil. De asemenea, noul autovehicul 
Daily oferă un nou sistem de monitoriza-
re a presiunii în anvelope, ceea ce duce 
la monitorizarea presiunii în anvelope în 
timp real, astfel încât acesta să fie întot-
deauna la un nivel optim, îmbunătăţind 
în continuare eficienţa consumului de 
combustibil şi siguranţa vehiculului. Este 
singurul vehicul din clasa sa care oferă 
această caracteristică atât pentru mode-
lele cu roată simpla şi pentru cele echi-
pate cu roată dublă.
De asemenea, noul vehicul Daily ajută la 
realizarea de economii semnificative 
în ceea ce priveşte costurile de între-
ţinere, care pot fi cu până la 10% mai 
scăzute în misiunile urbane ca urmare a 
îmbunătăţirilor produselor şi a intervale-
lor mai lungi de schimbare a uleiului.
În plus, noua baie de ulei mai mare, ce 
a fost proiectată pentru misiunile pe dis-
tanţe mari, prelungeşte intervalele de 
service până la 60.000 km.

Cele mai bune condiţii la bordul vehiculu-
lui şi cea mai bună experienţă de condu-
cere din clasa sa
Întregul sistem de direcţie a fost reproiec-
tat, astfel încât şoferul să poată efectua 
ajustări axiale şi unghiulare ale volanului 
pentru a stabili o poziţie perfectă de con-
ducere. Volanul multifuncţional mai mic, 
din piele, oferă o gamă largă de comenzi 
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la îndemână şi lasă mai mult spaţiu pen-
tru picioare, oferind astfel un plus de 
confort general. De asemenea, vehiculul 
Daily oferă un nou sistem de servo-di-
recţie, care este foarte precis şi reacţi-
onează imediat la comenzile şoferului, 
minimizează vibraţiile şi compensează 
dezechilibrele cauzate de schimbarea di-
recţiei şi de roţi, oferind o experienţă de 
conducere fără probleme şi un sentiment 
de stabilitate şi control.
Noul grup de instrumente are un afişaj 
color TFT de înaltă rezoluţie, care oferă 
o interfaţă foarte intuitivă şi prietenoasă, 
beneficiind de toate setările şi funcţiona-
lităţile cheie ale vehiculelor.
Noul vehicul Daily oferă condiţii confor-
tabile la bordul acestuia şi experinţa de 
conducere a unei maşini de pasageri. 
Noul sistem de informare Hi-Connect cu 
recunoaştere vocală îi permite şoferului 
să conecteze dispozitivul mobil cu Apple 
Car Play şi Android Auto™ şi să utili-
zeze aplicaţiile acestora în condiţii de si-
guranţă în timpul conducerii. Dispune de 
un ecran de 7”, radio DAB, afişaj pentru 
camera din spate şi sistem de navigaţie 
TOM TOM pentru autoturisme şi camioa-
ne şi sistemul de evaluare a stilului de 
conducere IVECO, care oferă sfaturi în 
timp real.
Designul funcţional oferă beneficii de 
confort, siguranţă şi costuri
Vehiculul Daily este uşor de recunoscut 
pentru designul său, care a devenit parte 
din identitatea sa puternică. Cel mai im-
portant aspect este că fiecare element 
de design al vehiculului Daily are un scop 
clar: de la noile roţi din aliaj uşor care 
contribuie la optimizarea încărcăturii uti-
le, la luminile LED care durează o viaţă 
şi astfel îmbunătăţesc siguranţa şi reduc 
costurile, deoarece nu trebuie să fie înlo-
cuite de-a lungul întregii durate de viaţă a 
vehiculului. Grila frontală nouă a fost mă-
rită pentru a creşte ventilaţia, protejând 
în acelaşi timp motorul şi radiatorul. De 
asemenea, este extrem de dură şi dura-
bilă ca urmare a procesului de ştanţare la 
cald folosit pentru a-o produce.
Elementele de proiectare contribuie, de 
asemenea, la scăderea costului total al 
noului vehicul Daily: noua bară de pro-
tecţie este împărţită în 3 secţiuni, astfel 
încât, în cazul unui accident minor, care 
este mai frecvent în misiunile urbane, 
trebuie înlocuită doar piesa deteriorată 
în locul întregii bare de protecţie. Acest 
lucru are ca rezultat costuri de reparare 
semnificativ mai mici - mai ales că acest 
lucru se întâmplă în proporţie de 90% din 
timp, conform statisticilor IVECO.

Noul vehicul Daily: campania „Schimbă 
perspectiva afaceri tale”
Noul vehicul Daily a construit o reputa-
ţie puternică în ceea ce priveşte inova-
ţia, puterea şi satisfacţia deosebită a 
clienţilor în cei 40 de ani de succes. Cu 
acest ultim produs, ridică din nou nivelul 
de performanţă şi se îndreaptă spre o 
nouă lume a serviciilor, pentru a oferi o 
soluţie completă, personalizată, care se 
potriveşte exact cu utilizarea de către cli-
ent a vehiculului şi a activităţilor acestuia 
- schimbând modul în care este prezen-
tată achiziţionarea acestuia: nu doar un 
vehicul, ci un pachet complet.
Noul vehicul Daily va schimba, de ase-
menea, viaţa de zi cu zi a şoferului cu 
toate tehnologiile privitoare la eliminarea 
stresului şi oferirea unui plus de siguran-
ţă şi prin cea mai bună experinţă la bor-
dul vehiculului şi de conducere a acestuia 
din clasa sa, oferindu-le o nouă perspec-
tivă asupra muncii acestora. Acesta este 
modul în care noul vehicul Daily promite 
să vă „schimbe perspectiva de afaceri”, 
astfel cum este exprimată în campania 
de publicitate care prezintă vehiculul din 
puncte de vedere neobişnuite.

Fabricare şi inginerie la clasă mondială 
la cele mai înalte standarde
Noul vehicul Daily este realizat în cadrul 
fabricilor de producţie ale IVECO din 
Suzzara, Italia şi Valladolid, Spania, 
care sunt dedicate în întregime acestei 
clase de produse. Cele două facilităţi 
aplică metodologia de fabricare la nivel 
mondial (World Class Manufacturing-
WCM) la cele mai înalte nivele: Vallado-
lid a primit medalia de aur, la data de 3 
aprilie 2019, ca recunoaştere a celor mai 

bune standarde în ceea ce priveşte fabri-
carea pentru gestionarea integrată a fa-
bricilor şi proceselor, în timp ce Suzzara 
este una dintre primele fabrici din cadrul 
CNH Industrial ce a obţinut certificarea 
de medalie de argint în 2012.
World Class Manufacturing îşi propune 
să creeze procese fără erori pentru a 
obţine zero defecte, zero deşeuri şi zero 
accidente. Este un proces de îmbunătăţi-
re continuă care se axează pe implicarea 
fiecărui operator implicat în producţie.
Această abordare a fost extinsă şi la pro-
cesele zilnice de dezvoltare şi inginerie a 
produselor Daily prin introducerea meto-
dologiei World Class Manufacturing, care 
porneşte de la cerinţele clientului de a 
dezvolta cel mai bun produs care să co-
respundă acestora.
Proiectul noului vehicul Daily a fost în 
centrul atenţiei echipelor de inginerie 
şi de producţie ale fabricii în ultimii trei 
ani şi a implicat peste 900.000 de ore de 
inginerie, 800 de teste virtuale şi fizice, 
200 de prototipuri şi peste 3,5 milioane 
de kilometri de testare de durabilita-
te şi fiabilitate. Proiectul a avut ca scop 
realizarea unui pas în ceea ce priveşte 
comportamentul calităţii produselor şi 
eficienţa proceselor. Un domeniu cheie 
pentru proiect a fost reducerea comple-
xităţii produselor şi a proceselor în timpul 
extinderii în continuare a gamei extinse 
de produse şi a caracteristicilor cheie ale 
vehiculului Daily.



I N V E S T I G A T O R U L ' S  T I R  |   A P R I L I E  2 0 1 9     |  w w w . t i r m a g a z i n . r o 4 1

Pentru a oferi clienţilor o eficienţă a con-
sumului superioară, Volvo Trucks pre-
zintă Volvo FH cu I-Save. 

Prin combinarea unui nou motor, D13TC, 
cu noi caracteristici de economisire a 
combustibilului, această nouă soluţie 
poate reduce costurile cu combustibi-
lul cu până la 7%, pentru operaţiuni de 
transport de cursă lungă, fără a compro-
mite manevrabilitatea.
Adaptat pentru transporturile solicitante 
de cursă lungă, noul Volvo FH cu I-Sa-
ve este autocamionul cu cel mai eficient 
consum oferit de Volvo Trucks până în 
prezent. Prin combinarea noului motor 
D13TC cu funcţiile actualizate de eco-
nomisire a combustibilului, acesta poa-
te reduce costurile cu combustibilul cu 
până la 7%.
Cererea de transport în întreaga Europă 
este în creştere, iar camioanele parcurg 
distanţe din ce în ce mai mari. În acelaşi 
timp, operatorii de transport se confrun-
tă cu creşteri ale preţurilor la motorină, 
ceea ce pune presiune asupra rentabi-
lităţii.
„Volvo FH cu I-Save este răspunsul nos-
tru la această provocare. Este o soluţie 
completă, care combină cele mai recente 
tehnologii, în vederea reducerii substan-
ţiale a consumului de combustibil pentru 
operaţiunile de transport de cursă lungă. 
Iar acest lucru este realizat fără a com-
promite manevrabilitatea”, spune Roger 
Alm, Preşedintele Volvo Trucks.
„Am adaptat fiecare aspect al funcţiei 

I-Save pentru a se potrivi cerinţelor ope-
ratorilor de transporturi de cursă lungă, 
mai ales ale celor care parcurg de obicei 
mai mult de 120.000 km pe an”, spune 
Mats Franzén, Director strategie lanţ ci-
nematic la Volvo Trucks.
La baza modelului Volvo FH cu I-Save 
se află un nou motor, de ultimă genera-
ţie, D13TC, acesta fiind motorul cu cel 
mai eficient consum de combustibil ofe-
rit de Volvo Trucks până în prezent. Este 
echipat cu pistoane cu interior ondulat 
brevetat, care îmbunătăţeşte combustia 
şi creşte eficienţa, conducând căldura şi 
energia către centrul cilindrilor. Excesul 
de energie şi gaze de eşapament este 
utilizat, apoi, pentru a alimenta motorul 
prin intermediul unei turbine suplimenta-
re plasate în fluxul de evacuare, denu-
mită „unitate Turbo Compound”.
Motorul D13TC produce un cuplu supli-
mentar de până la 300 Nm, ceea ce în-
seamnă că este necesară o acceleraţie 
redusă şi mai puţin combustibil pentru a 
menţine o viteză constantă în traficul de 
pe autostradă. Este soluţia ideală pen-
tru clienţii care desfăşoară transport de 
cursă lungă.
Printre alte caracteristici oferite de so-
luţia I-Save, se numără noile axe spate 
eficiente din punct de vedere al consu-
mului de combustibil, un sistem I-See 
actualizat, bazat pe hărţi, care analizea-
ză înclinaţia drumului ce urmează să 
fie parcurs şi se adaptează la aceasta, 
incluzând un software de schimbare a 
treptelor de viteză optimizat pentru apli-

caţii pentru transport de cursă lungă. 
Beneficiile combinate ale eficienţei oferi-
te de toate aceste produse şi servicii pot 
conduce la economii privind costurile cu 
combustibilul de până la 7%, comparativ 
cu un motor D13 Euro 6 step D*.

Motorul D13TC Euro 6 Step D cu Pa-
chetul pentru combustibil dedicat trans-
portului de cursă lungă (I-Save), compa-
rativ cu D13 eSCR Euro 6 Step D fără 
Pachetul pentru combustibil dedicat 
transportului de cursă lungă. Valoarea 
efectivă a economiei de combustibil 
poate varia în funcţie de numeroşi fac-
tori, precum utilizarea pilotului automat, 
topografia reală, experienţa profesiona-
lă a şoferului şi condiţiile meteo.

NOUL VOLVO FH CU I-SAVE REDUCE COSTURILE 
PENTRU COMBUSTIBIL CU PÂNă LA 7%

Date
Fiecare caracteristică oferită de I-Save a 
fost concepută pentru a reduce costurile 
cu combustibilul.
Modelul Volvo FH cu I-Save include:
•Motorul D13TC (cu tehnologia Turbo 
Compound) de 460 CP (2.600 Nm) sau 
de 500 CP (2.800 Nm)
•Noi punţi spate, caracterizate de o înaltă 
eficienţă a consumului
•Oprire motor la ralanti
•I-Cruise cu I-Roll, care reglează viteza 
pentru a reduce consumul de combustibil
•Pompă de servodirecţie cu debit variabil
•Funcţie I-See actualizată
•I-Shift cu software optimizat pentru trans-
porturile de cursă lungă
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Sectorul european al transportului ru-
tier se confruntă cu cea mai acută cri-
ză profesională a şoferilor din ultimele 
decenii, a constatat un nou raport al 
Uniunii Internaţionale a Transportului 
Rutier (IRU).

Raportul se bazează pe informaţii venite 
de la juăctorii din industria transporturilor 
din Europa şi pe două sondaje realizate 
de IRU.
Interogarea membrilor IRU şi a organiza-
ţiilor asociate din Europa, din octombrie 
2018, până în ianuarie 2019, a scos la 
iveală o criză evidentă de conducători 
auto de 21% în sectorul transportului de 
mărfuri şi de 19% în sectorul de transpor-
turi cu autobuzul şi autocarul. Problema 
este accelerată, deficitul estimându-se 
să ajungă 40% în ambele sectoare, pe 
măsură ce cererea creşte în 2019.
Boris Blanche, directorul executiv al IRU, 
a comentat: “Industria transporturilor tre-
buie să ia măsuri imediate şi decisive 
pentru a rezolva problema deficitului de 
conducători auto. Lăsată fără răspuns, 
criza va avea implicaţii grave pentru 
economia europeană şi va duce la creş-
terea costurilor pentru întreprinzători, 
consumatori şi pasageri. Cu toate aces-
tea, cercetările noastre au constatat că 
satisfacţia la loculul de muncă tinde să 
fie ridicată, doar 20% dintre şoferii ches-
tionaţi exprimându-şi nemulţumirea faţă 
de munca lor “.

Care sunt cauzele crizei?
Potrivit cercetării IRU:

• 57% dintre şoferii de sex masculin şi 
63% dintre şoferii de sex feminin consi-
deră că imaginea proastă a profesiei dă-
unează recrutării de şoferi.
• 79% dintre şoferi consideră că dificulta-
tea de a atrage femeile în profesie este 
unul dintre motivele principale pentru cri-
za şoferilor. Acest lucru este subliniat de 
datele Forumului Internaţional de Trans-
port, care arată că şoferii de sex feminin 
reprezintă doar 2% din şoferii europeni 
de transport rutier.
• 70% dintre şoferii cu vârsta între 25 şi 
34 de ani consideră că dificultatea de a 
atrage tinerii şoferi este unul dintre mo-
tivele cele mai importante pentru lipsa 
şoferilor.
• Printre şoferi, 76% cred că condiţiile de 
muncă, iar 77% că perioadele lungi de 
timp petrecute departe de familie îi ţin pe 
mulţi departe de această slujbă.
• Industria, de asemenea, se confruntă 
cu o forţă de muncă în curs de îmbătrâ-
nire. În Europa, majoritatea companiilor 
din sectorul transportului de mărfuri an-
gajează şoferi a căror vârstă medie este 
de 44 de ani, în timp ce în sectorul trans-
porturilor de pasageri vârsta medie a şo-
ferilor angajaţi este de 52 de ani.

Ce e de făcut?
Pentru a face faţă acestor provocări, IRU 
a lucrat în strânsă cooperare cu membrii 
săi pentru a crea un plan de acţiune pe 
termen scurt, mediu şi lung.
IRU a luat deja măsuri, inclusiv colecta-
rea regulată de date, pentru a monitoriza 
tendinţele pieţei. A lansat o iniţiativă co-

mună cu Consiliul European al Expedi-
torilor (ESC) pentru a dezvolta principii 
comune care vizează îmbunătăţirea mo-
dului în care sunt trataţi şoferii la locurile 
de livrare. IRU a înfiinţat, de asemenea, 
un grup de experţi care să abordeze le-
gislaţia privind formarea conducătorilor 
auto.
IRU va înfiinţa Women in Transport Ne-
twork, care vizează creşterea numărului 
femeilor din sectorul transporturilor şi 
reprezentarea acestora la toate nive-
lurile de lucru, precum şi promovarea 
transportului ca un domeniu atractiv. 
Vor exista stimulente precum premierea 
şoferilor de sex feminin şi a companiilor 
care încurajează recrutarea, incluziunea 
şi reţinerea.
Matthias Maedge, General Delegate, 
IRU, a avertizat: “Deja lipsa de şoferi cre-
ază mari dureri mari de cap pentru ope-
ratorii de transport, afectând oamenii şi 
companiile care se bazează pe serviciile 
lor. Din nefericire, această situaţie se va 
agrava. Acest aspect face ca necesitatea 
unei acţiuni decisive de a atrage noi şo-
feri să fie mai imediată”.

Statistici suplimentare
• În Regatul Unit, ieşirea ţării din Uniu-
nea Europeană va creşte criza cu 50 de 
şoferi pe zi.
• Vârsta medie a conducătorilor auto din 
Germania depăşeşte acum 47 de ani, 
ceea ce înseamnă că aproximativ 40% 
dintre şoferii camion şi 55% dintre şoferii 
de autobuz urmează să se pensioneze 
până în 2027, creând un deficit de apro-
ximativ 185.000 de şoferi.
• În Belgia, operatorii de transport cu au-
tobuzul estimează că nevoile industriei 
vor necesita angajarea cu 28% mai mulţi 
şoferi decât nivelurile din 2018, ceea ce 
va duce la o nevoie de conducători auto 
de aproape 50%.
• În Norvegia, companiile de camioane 
estimează că cererea de şoferi va creşte 
cu 12% în 2019. 
• Companiile de camioane din România 
s-au confruntat cu un deficit de şoferi de 
37% în 2018.

20%, DEFICITUL DE şOFERI ÎN SECTORUL 
TRANSPORTURILOR EUROPENE. ÎN ROMÂNIA – 37%
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Tarifele de referinţă pentru poliţele auto 
obligatorii (RCA) au fost publicate de că-
tre Autoritatea de Supraveghere Financi-
ară, acestea fiind, în multe situaţii, mai 
mari comparativ cu cele valabile pentru 
semestrul anterior.

Pentru şoferii cu vârsta cuprinsă între 31 
şi 40 de ani care deţin autovehicule cu o 
capacitate cilindrică de 1.401-1.600 cen-
timetri cubi, tariful de referinţă a urcat la 
908 lei, după ce au plătit în a doua jumă-
tate a lui 2018 o primă medie de 625 de 
lei, cu 13% mai redusă faţă de tariful de 
referinţă de 716 lei.
Din analiza tarifelor de referinţă pentru 
persoane fizice, pentru fiecare segment 
de risc, rezultă că evoluţiile sunt gene-
rate, în principal, de dinamica structurii 
asiguraţilor RCA în funcţie de clasele de 
bonus-malus.

Numărul poliţelor, în creştere
Tarifele de referinţă nu reprezintă tarife la 
care sunt încheiate poliţele RCA în piaţă, 
dar constituie un reper pentru consuma-
tori în ceea ce priveşte preţul RCA.
În cazul autoturismelor cu o capacitate 
cilindrică de 1.401-1.600 cmc, deţinute 
de persoane sub 30 de ani, tariful de re-
ferinţă va urca de la 1.049 lei la 1.309 lei, 
iar în cazul şoferilor cu vârsta de 41-50 
ani, tariful de referinţă va creşte de la 712 
lei la 936 lei.
Unele tarife se vor diminua. De exemplu, 

cele pentru maşini cu capacitate cilindri-
că mare, de peste 2.500 cmc.
Numărul poliţelor RCA a crescut în 2018, 
faţa de anul anterior, în timp ce, în privin-
ţa asigurărilor de viaţă, volumul primelor 
brute subscrise se menţine la cel mai ri-
dicat nivel din ultimii ani, a declarat Leo-
nardo Badea, preşedintele ASF.
 
Peste 5,5 milioane de contracte 
În 2018, comparativ cu anul precedent, 
prima medie RCA anualizată a scăzut 
cu aproximativ 12% (ajungând la suma 
de 612 lei). Exprimat în unităţi anuale 
(pentru a ţine seama de durata diferită 
a poliţelor), numărul de contracte RCA 
încheiate până la 31 decembrie 2018 a 
fost în creştere cu 11% faţă de aceeaşi 
perioadă a anului anterior (5.873.613 
contracte).
Pe ansamblul pieţei asigurărilor de lo-
cuinţe (obligatorii şi facultative), în anul 
2018 s-a consemnat o creştere a prime-
lor brute subscrise de aproximativ 4%, 
comparativ cu anul precedent, iar valoa-
rea indemnizaţiilor brute plătite s-a dimi-
nuat cu 13%.
Subscrierile aferente asigurărilor faculta-
tive de locuinţe, pe parcursul anului 2018, 
au înregistrat o creştere de aproximativ 
5%, comparativ cu anul precedent.
Ponderea semnificativă a elementelor 
de rang 1 în total fonduri proprii eligibile 
indică faptul că, la nivel de piaţă, capi-
talul deţinut de societăţile de asigurare 

din România este de foarte bună calitate 
(preponderent capital propriu). La sfâr-
şitul anului 2018, fondurile proprii eligi-
bile să acopere SCR au atins nivelul de 
5,10 miliarde lei, iar, în ceea ce priveşte 
elementele componente, elementele de 
rang 1 fără restricţii s-au menţinut cu 
ponderea cea mai mare (89%), a spus 
preşedintele ASF.
La nivelul întregii pieţe de asigurări, 
numărul de contracte de asigurare în 
vigoare, la finalul anului 2018, a fost în 
creştere faţă de anul precedent cu 5% 
(14.998.578 contracte). Numărul de con-
tracte de asigurare în vigoare la finalul 
anului 2018 pentru asigurările generale 
reprezintă 89% din totalul numărului de 
contracte, în creştere cu 8% comparativ 
cu numărul contractelor în vigoare la fi-
nalul anului 2017.
Valoarea primelor brute subscrise pentru 
activitatea de asigurări generale a cres-
cut cu 4,6% în anul 2018, comparativ cu 
anul precedent, în timp ce valoarea sub-
scrierilor pentru activitatea de asigurări 
de viaţă a înregistrat o creştere de 4,3%.
În anul 2018, a continuat dinamica po-
zitivă a sectorului asigurărilor de viaţă, 
iar volumul primelor brute subscrise se 
menţine la cel mai ridicat nivel din ultimii 
ani.

POLIțELE RCA SE SCUMPESC
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Uniunea Europeană introduce un nou 
regulament care impune standarde de 
siguranţă sporite pentru producătorii 
de vehicule cu motor, în încercarea de 
a reduce în mod semnificativ numărul 
deceselor şi al vătămărilor rezultate în 
urma accidentelor rutiere, informează 
Ministerul Economiei.

Conform noilor norme, toate autovehi-
culele (inclusiv camioanele, autobuzele, 
furgonetele şi vehiculele utilitare sport) 
vor trebui să fie echipate cu următoarele 
elemente de siguranţă: sisteme de asis-
tenţă inteligentă pentru controlul vitezei; 
facilitarea instalării sistemelor antidema-
raj cu etilotest; sisteme de avertizare cu 
privire la somnolenţă şi la lipsa de atenţie 
a conducătorului auto; sisteme avansate 
de avertizare cu privire la starea de dis-
tragere a atenţiei conducătorului auto; 
semnale pentru oprirea de urgenţă; sis-
teme de alertă la mersul înapoi; dispozi-
tive de înregistrare a datelor privind eve-
nimentele rutiere (accidente); sisteme de 
monitorizare a presiunii în pneuri.

Ce se prevede pentru vehiculele co-
merciale
Pentru autoturisme şi autovehicule co-

merciale uşoare vor fi necesare măsuri 
de siguranţă avansate suplimentare. 
Acestea includ: sisteme avansate de 
frânare de urgenţă; sisteme de urgenţă 
de păstrare a benzii de circulaţie; zone 
extinse de protecţie a capului în cazul 
unui impact, care pot atenua leziunile 
provocate de coliziuni cu utilizatorii vul-
nerabili ai drumurilor, precum pietonii şi 
bicicliştii.
Pe lângă cerinţele generale şi sistemele 
existente (cum ar fi sistemul de avertiza-
re la trecerea involuntară peste linia de 
separare a benzilor de circulaţie şi sis-
temul avansat de frânare de urgenţă), 
camioanele şi autobuzele trebuie să fie 
echipate cu sisteme avansate capabile 
să detecteze pietonii şi cicliştii aflaţi în 
imediata apropiere a vehiculului şi să 
reducă în mod semnificativ unghiurile 
moarte din jurul vehiculului.
În plus, regulamentul permite Comisi-
ei Europene să adopte norme specifice 
privind siguranţa vehiculelor pe bază de 
hidrogen şi a vehiculelor automatizate. 
De asemenea, Comisia este în măsură 
să actualizeze specificaţiile tehnice men-
ţionate anterior pentru a ţine seama de 
evoluţiile tehnice viitoare.

„Europa în mişcare”
Regulamentul face parte din al treilea 
pachet „Europa în mişcare” al Comisiei 
Europene, lansat în mai 2018. Pachetul 
urmăreşte să asigure o tranziţie lină că-
tre un sistem de mobilitate sigur, curat 
şi automatizat. La zece ani de la adop-
tarea Regulamentului privind siguranţa 
generală nr. 661/2009, noul Regulament 
va oferi un impuls reînnoit acţiunii de la 
nivelul UE privind siguranţa rutieră şi va 
contribui la realizarea obiectivului de zero 
decese şi vătămări grave din accidentele 
rutiere până în 2050. Pentru prima dată, 
acesta abordează de o manieră exhaus-
tivă problematica specifică utilizatorilor 
vulnerabili ai drumurilor (în special pie-
toni şi biciclişti).
Regulamentul va intra în vigoare la două-
zeci de zile de la data publicării în Jurna-
lul Oficial al UE şi se va aplica după 30 
de luni de la data intrării sale în vigoare. 
Este prevăzută o dată de aplicare mai 
îndepărtată pentru un număr limitat de 
caracteristici pentru a permite producă-
torilor să îşi adapteze producţia la noile 
cerinţe.

UE IMPUNE NOI REGULI DE SIGURANŢă 
PENTRU ECHIPAREA AUTOMOBILELOR
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În februarie 2019, s-au vândut un nu-
măr de 760 de camioane, ajungân-
du-se la un total de 1.369 (în creş-
tere faţă de luna ianuarie cu 151 de 
camioane). Pe mărci s-au vânut în 
luna februrie: 

-108 camioane DAF (217 în total pe 
anul 2019)
-71 camioane FORD TRUCKS (71 în 
total pe 2019)
-21 camioane IVECO (88 în total pe 
anul 2019)
-145 camioane MAN (238 în total pe 
anul 2019)
-211 camioane MERCEDES BENZ 
(358 în total pe anul 2019)
-11 camioane RENAULT TRUCKS 
(30 în total pe anul 2019)
-94 camioane SCANIA (157 în total 

pe anul 2019)
-99 camioane VOLVO (210 în total 
pe anul 2019).

S-au vândut 51 de autobuze pe anul 
2019, din care 27 în luna februarie. 
Anul 2019 continuă promiţător, cu un 
volum de vânzări în luna februarie 
semnificativ superior celui din înre-
gistrat în luna similară a anului tre-
cut (+13,5%). În România, vânzările 
sunt susţinute, în principal, de către 
persoanele juridice, care acoperă 
69% din totalul achiziţiilor de autotu-
risme realizate în primele două luni 
ale lui 2019.
Cum stăm pe segmente
Analizând segmentarea pe cla-
se, remarcăm pentru primele două 
luni ale anului 2019 o evoluţie mix-

tă, astfel: creşteri pe segmentele 
MPV (+51,4%), B (+37,6%), SUV 
(+30,4%), Sport (+14,3%), C (+5,8%) 
şi scăderi pe F (-64,7%), D (-15,4%), 
A şi E (-15,3%). În funcţie de tipul 
de combustibil, primele două luni 
ale lui 2019 consemnează un raport 
favorabil autoturismelor cu motoare 
pe benzină, care deţin un procent 
de 64,6% din total, semnificativ mai 
mare comparativ cu ponderea pe 
care o aveau în primele două luni ale 
lui 2018 (52,4%).
Principalele ţări din UE, care, împre-
ună, acoperă cca. 75% din piaţă, în-
registrează, după 2 luni, următoarea 
evoluţie: Franţa +0.5%, Germania 
+0,6%, Italia -4,9%, Spania -8,4% şi 
UK – 0,6%.
În ceea ce priveşte autoturismele 
“verzi“ (electrice şi hibride), ponde-
rea acestora continuă să crească, 
ajungând să deţină, în primele două 
luni ale lui 2019, o cotă de piaţă re-
lativ importantă, respectiv 3,3%. Pe 
categorii, consemnăm o creştere de 
2,8% la autoturismele electrice 100% 
şi o scădere de 71,6% la cele plug-
in. Pe de altă parte, autoturismele 
hibride înregistrează o creştere de 
139,6%.

CÂTE CAMIOANE S-AU VÂNDUT ÎN 
FEBRUARIE
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Pentru a marca într-un fel aniversarea a 200 de numere a revistei noastre, ne-am gândit să ne 
amintim împreună, "răsfoind" fotografii de arhivă, cum arăta România şi cum arătau transporturile 
la începuturile revistei TIR Magazin.

TIR MAGAZIN- LA EDIŢIA CU NUMăRUL 200

Pe vremea aceea, centura Bucureştiului era ruptă şi plină de gunoi.
Între timp însă... rămâne cum am stabilit atunci noi!

TIR Magazin era o publicaţie apărută recent.
Ce mai citeau tipografii titluri ca "Noua eră CEMT"!
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Pe vremea aceea, transportatorii erau prinşi de autorizaţii ca într-un patent.
Şova era pe atunci la Direcţia Rutieră şi şef al comisiei CEMT.

Pe vremea în care angajaţii Ministerului Transporturilor din autorizaţii îşi făceau plinu',
UNTRR mai avea încă un "GODFATHER", pe primul preşedinte Gheorghe Dinu.
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Pe vremea micului Micky Şpagă şi a "marelui" premier Bombonel,
Fostul sindicalist Mitrea era ministru la Transporturi şi era şi plin de el.

Pe vremea aceea erau cu toţii tineri, frumoşi şi graşi,
Le lipsea doar pancarta: "Clubul viitorilor puşcăriaşi".
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FORMULAR PENTRU
ABONAMENT LA 

REVISTA TIR

:
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Narcis Neaga, pe atunci doar un "gnom" bărbos şi fără venin,
La prima şedinţă foto... pentru TIR Magazin.

Secretar de stat la Transporturi şi mult hulit,
Era omul lui Mitrea: Traian Panait.

Să alimentezi benzinăriile cu Roman Dieselul era pe vremuri de bonton,
În timp ce Daciile 1300 stăteau cuminţi la coadă la Petrom.
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Toți vorbesc. Doar unul acționează. 
Noul Actros.
MirrorCam. În locul oglinzii retrovizoare standard, noul Actros este echipat cu sistemul 
MirrorCam revoluționar, proiectat aerodinamic. Acest sistem oferă nu doar o vizibilitate 
ideală de jur împrejurul camionului, ci și o siguranță mărită la manevrele de parcare, virare 
și schimbarea benzii de rulare. www.mercedes-benz-trucks.com
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