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Industria auto, în plin
coronaviraj
Electromagnetica a instalat în curtea
fabricii, cu titlu experimental, staþii de
încãrcare pentru automobile electrice.
Astfel, mai multe maºini pot fi încãrcate simultan într-un HUB de încãrcare pe care Electromagnetica îl pune
la dispoziþia celor care au automobile electrice.
Hub-ul este amplasat la sediul companiei ºi este compus din trei staþii
normale de încãrcare ºi una cu timp
rapid (o orã pentru un “plin”).
Practic, patru maºini pot fi încãrcate
simultan.

ndustria auto a început anul cu mo- nal, la onorarea cu întârziere a unor
toarele turate, dar a fost lovitã pu- comenzi cãtre clienþii finali.
Efectele crizei cauzate de pandemia de
ternic de pandemia de coronavirus
ºi obligatã sã se reevalueze. Con- coronavirus, pânã în acest moment, aratã
textul economic sumbru de pe cã înmatriculãrile de maºini noi din Europa
au scãzut în primul trimestru în medie
întreg mapamondul a dus la o incertitudine în întregul sector auto cu 40%; circa 60% din angajaþii din industria auto din Europa sunt în
ºi chiar la evoluþia negativã a
ºomaj tehnic; China a înregistrat o
vânzãrilor de maºini.
prãbuºire a comenzilor pentru
China a fost prima þarã lovitã
piese ºi subansamble de circa
de pandemie ºi tot de acolo a
80%, fapt care va afecta serios
pornit primul val care avea sã rãeconomia acestei þãri; iar în 2020
scoleascã întreaga industrie
se estimase o producþie, la nivel
auto. Suspendarea producþiei ºi
global, de 14,7 milioane unitãþi,
închiderea fabricilor auto din
VLAD
valoare ce era oricum cu circa
China a creat un gap în întregul
DOBREA
15% sub nivelul lui 2019.
sector, care a condus la blocaje
De altfel, în Europa, luna marîn privinþa stocurilor de componente ºi piese auto cu impact în toate col- tie 2020 a fost, conform LMC Automotiþurile lumii, China fiind unul dintre prin- ve, una de scãdere extrem de puternicã în
þãrile
din
Europa
Vesticã (-52,9%), cele
cipalii producãtori ºi exportatori de piese
mai mari pieþe auto înregistrând volume
auto.
Odatã ce pandemia de coronavirus a mult mai mici în comparaþie cu luna simiajuns pe continentul european, giganþii larã a anului 2019: Italia -85,4%, Franþa
din industrie au fost forþaþi sã-ºi suspende -72,2%, Spania -69,3%, Austria -66,5%.
brusc activitatea, închizând temporar fa- ªi þara noastrã a urmat tendinþa generalã
bricile, fapt ce a dus în mod evident la per- din Europa, astfel cã în luna martie, conturbarea fluxurilor de producþie ºi, în fi- form datelor comunicate de cãtre Direcþia

I

de Regim Permise de Conducere ºi Înmatriculare a Vehiculelor, au fost înmatriculate 6.654 autoturisme noi, cu 32,2% mai
puþine decât în luna similarã a anului
2019.
Deºi nimeni nu ºtie cu exactitate când
industria va putea funcþiona fãrã riscuri,
producãtorii auto ºi-au anunþat deja planurile de reluare a activitãþii.
O altã parte a industriei, cum sunt firmele care oferã servicii de mobilitate,
s-au reorientat ºi ºi-au adaptat serviciile în
funcþie de nevoile din piaþã, încercând, totodatã, sã acorde mai multã atenþie clienþilor ºi sãnãtãþii acestora ºi chiar sã-ºi oferã
serviciile autoritãþilor ºi ONG-urilor în
lupta cu Covid-19.
Semnalul pentru prãbuºirea pieþei auto
a fost dat ºi de amânarea sau anularea saloanelor auto. Salonul auto de la Bruxelles, de la mijlocul lunii ianuarie, a fost singurul show auto european care s-a þinut,
restul evenimentelor s-au anulat ori au
fost amânate rând pe rând.
Electromobilitatea continuã sã fie principala tendinþã a industriei despre care
vorbeau toþi producãtorii înainte de pandemie, mai ales cã 2019 a marcat cea mai

importantã accelerare a acestui segment ºi
va continua cu siguranþã sã ia amploare
odatã ce criza va trece.
În plus, în pofida incertitudinilor aduse
de Coronavirus, electromobilitatea rãmâne o oportunitate importantã de a îmbunãtãþii costurile operaþionale. Pe acest
segment, þara noastrã se poziþioneazã înaintea unor þãri puternice precum Statele
Unite, Spania sau Italia în ceea ce priveºte
ponderea vehiculelor pur electrice ºi a celor hibride în totalul înmatriculãrilor de
autoturisme noi, care în al doilea semestru
al anului trecut a fost de aproximativ
2,2%, potrivit Indexului de mobilitate
electricã realizat de compania de
consultanþã Roland Berger.
Totodatã, numãrul de staþii de încãrcare din þara noastrã creºte constant, iar soluþii avem chiar de la un producãtor
autohton.
Cifrele aratã clar cã industria automobilelor este una din componentele esenþiale ale economiei, iar reducerea activitãþii a
afectat ºi va afecta grav societatea, în ansamblul ei. Scãderea pieþei auto din acest
an îºi va pune puternic amprenta pe
întreaga economie mondialã. n
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Numãrul mare de vehicule vechi
pericliteazã siguranþa rutierã
l Începând cu anul 2021 vom avea parte de o scãdere considerabilã a importului de maºini cu volan pe dreapta l În 2019 s-au desfãºurat 4.042 de
acþiuni de control, fiind aplicate amenzi în valoare de 3,4 milioane de Iei l RAR are în teste o versiune extinsã a aplicaþiei “Istoric Vehicul", care va
conþine ºi informaþii despre daune
Odatã cu intrarea în parcul auto rutier naþional a unui numãr foarte
mare de vehicule cu o vechime peste medie poate afecta semnificativ siguranþa rutierã, având în vedere atât performanþele constructive mai reduse ale acestor vehicule (inclusiv lipsa unor dotãri
uzuale de care vehiculele mai noi dispun), cât ºi dificultãþile de
menþinere într-o stare tehnicã corespunzãtoare.
Radian Tufã, directorul general al Registrului Auto Român, ne-a
acordat un interviu în cara ne-a reiterat despre pericolul care vine
odatã cu îmbãtrânirea parcului auto din România, dar ºi despre importanþa inspecþiei tehnice periodice.
Reporter: Potrivit studiilor, jumãtate
dintre maºinile înmatriculate în acest moment în þara noastrã sunt mai vechi de 16
ani, iar aproape 30% au între 11 ºi 15 ani.
Care sunt riscurile la care suntem expuºi în
momentul în care achiziþionãm un astfel de
autoturism?
Radian Tufã: Fiecare automobil are
propria sa istorie ºi, ca urmare, nu este indicat ºi corect sã fie generalizate anumite
constatãri tehnice, dar la nivel statistic pot
fi exprimate anumite considerente. Astfel,
un parc auto îmbãtrânit prezintã multiple
efecte nedorite, printre acestea numãrându-se, raportat la autovehiculele care
îl compun, lipsa sistemelor moderne care
sporesc siguranþa rutierã, creºterea emisiilor poluante chimice din marile oraºe ºi
frecvenþa mult mai mare de apariþie a defecþiunilor.
Tehnologiile noi au pãtruns adânc în industria automobilisticã ºi din ce în ce mai
multe dispozitive sunt în mãsurã sã preia
din sarcinile conducãtorului auto ca un mijloc de compensare a erorii umane ºi a reducerii volumului de muncã al conducãtorului auto.
În timp, intrarea în parcul auto rutier naþional a unui numãr foarte mare de vehicule
cu o vechime peste medie poate afecta semnificativ siguranþa rutierã, având în vedere
atât performanþele constructive mai reduse
ale acestor vehicule (inclusiv lipsa unor dotãri uzuale în cazul vehiculele mai noi), cât
ºi dificultãþile de menþinere într-o stare tehnicã corespunzãtoare (din cauza lipsei pieselor necesare reparaþiilor, apariþiei uzurilor inerente la piesele ºi sistemele componente etc).
Este ºtiut faptul cã fiecare vehicul se deterioreazã într-un anumit ritm ºi cu anumitã
intensitate, treptat, þinând cont ºi de calitatea componentelor utilizate la construirea
ºi repararea acestuia, precum ºi a modului
în care este exploatat.
În timp ce mulþi proprietari de vehicule
îºi verificã, reparã periodic ºi menþin
maºinile în stare tehnicã bunã, numãrul de

propunând creºterea frecvenþei de efectuare a inspecþiilor tehnice periodice (ITP)
pentru autoturismele cu vechimea de cel
puþin 12 ani, de la 2 ani cât era la momentul
respective, la 1 an. RAR a efectuat demersurile necesare în vederea adoptãrii acestei
propuneri de cãtre forurile tutelare ºi legislative.
Reporter: La începutul anului 2021 vor
fi interzise înmatriculãrile autovehiculelor
cu volan pe dreapta. Ce efect va avea aceastã mãsurã?
Radian Tufã: Legislaþia naþionalã privind omologarea individualã (OMTCT nr.
2132/08.12.2005, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare) prevede cã autovehiculele trebuie sã fie prevãzute cu post de conducere situat pe partea stângã în raport cu
planul median longitudinal al vehiculului.
Sunt exceptate autovehiculele speciale utilizate în serviciile publice comunitare (curãþenie stradalã), precum ºi autovehiculele
care au fost înmatriculate ultima datã
într-un alt stat membru UE ºi care nu au suferit modificãri în raport cu configuraþia de
înmatriculare iniþialã.
Prin urmare, odatã cu ieºirea Marii Britanii din UE, dupã încheierea perioadei de
tranziþie, vehiculele second-hand având
aceastã provenienþã nu vor mai putea fi
omologate în vederea admiterii în circulaþie pe drumurile publice din România.
Având în vedere cã în ultimii ani 95%
dintre autovehiculele cu postul de conducere pe partea dreaptã, pentru care RAR a
eliberat Cãrþi de identitate a vehiculului
(CIV) sunt provenite din Marea Britanie,
apreciem cã începând cu anul 2021 vom
avea parte de o scãdere considerabilã în
ceea ce priveºte importul acestor vehicule.
Vehiculele deja înmatriculate în România, conform legii, sunt obligate la modificarea poziþiei postului de conducere de pe
partea dreaptã pe partea stângã numai în situaþia în care acestea au suferit modificãri
ale caracteristicilor constructive menþionate
în CIV, care ar determina reomologarea vehiculului pentru menþinerea sa în circulaþie.

Identificãm printre posibile cauze de necorespundere
tehnicã, lipsa de preocupare a deþinãtorilor de vehicule
pentru menþinerea bunei stãri tehnice în intervalul dintre
douã inspecþii tehnice ºi, câteodatã, alocarea de resurse
financiare insuficiente pentru întreþinerea unui vehicul,
mai ales atunci când aceasta este mai costisitoare (în
funcþie de categoria ºi de valoarea vehiculului)".
defecte identificate la momentul efectuãrii
ITP sugereazã cã un numãr mare de proprietari nu face acest lucru ºi se bazeazã pe
ITP ca fiind o verificare primarã de întreþinere.
Astfel, am putea identifica printre posibile cauze de necorespundere tehnicã, lipsa
de preocupare a deþinãtorilor de vehicule
pentru menþinerea bunei stãri tehnice în intervalul dintre douã inspecþii tehnice ºi,
câteodatã, alocarea de resurse financiare
insuficiente pentru întreþinerea unui vehicul, mai ales atunci când aceasta este mai
costisitoare (în funcþie de categoria ºi de
valoarea vehiculului). S-a constatat, de
asemenea, cã în timp costurile necesare restabilirii stãrii tehnice a vehiculelor sunt
din ce în ce mai mari, depãrtarea faþã de
standarde se mãreºte simultan cu creºterea
vârstei acestora.
Tot în scopul atenuãrii efectelor negative ale intrãrii în parcul auto rutier naþional a
unui numãr foarte mare de vehicule cu o
vechime peste medie, RAR a considerat
oportunã ºi chiar obligatorie introducerea
în dezbatere, în cursul anului 2017, a unei
iniþiative pentru menþinerea sub control a
stãrii tehnice a parcului auto naþional, de
conservare ºi chiar de reducere ulterioarã a
vechimii medii a acestuia, în acest sens

Reporter: Cum vedeþi implemetarea
mãsurii conform cãreia toate înmatriculãrile vor trece de la Direcþia de înmatriculãri a
vehiculelor la Registrul Auto Român?
Radian Tufã: Registrul Auto Român
nu este abilitat sã emitã texte de lege sau sã
modifice cadrul legal actual, dar precizãm
cã ne vom conforma ºi vom pune în aplicare eventualele modificãri ale legislaþiei.
Reporter: Care sunt principalele nereguli pe care le identificã inspectorii RAR în
service-urile auto?
Radian Tufã: Supravegerea pieþei activitãþilor de reparare, întreþinere, reconstrucþie, dezmembrare ºi modificãre constructivã a vehiculelor rutiere s-a realizat
prin acþiuni planificate, pe baza Programului de mãsuri ºi a tematicilor de control
aprobate.
RAR desfãºoarã, prin Departamentul
Supraveghere de Piaþã, acþiuni de control
proactive prin care se impun reglementãrile
legislative prin verificarea conformitãþii
lucrãrilor de reparaþii cu prevederile legale
ºi acþiuni de control reactive pentru rezolvarea reclamaþiilor ºi sesizãrilor primite de
RAR. În cadrul controalelor s-au urmãrit
aspecte cu privire la: documente ºi înregistrãri care dovedesc conformitatea activitãþilor desfãºurate în raport cu cerinþele teh-

nice ºi de calitate impuse; evoluþia activitãþii operatorilor economici în urma controalelor; menþinerea condiþiilor minimale care
au stat la baza eliberãrii autorizaþiei tehnice
de funcþionare; ridicarea nivelului competenþei ºi calitãþii serviciilor de îndrumare;
descurajarea practicilor contraproductive
ale operatorilor economici.
Practica neconformã desfãºuratã în unele dintre atelierele de reparaþii auto s-a concretizat, de regulã, prin abateri privind
încãlcarea prevederilor legislative cuprinse
în OG 82/2000 cu modificãrile, completãrile ulterioare:
ü lipsa autorizaþiei tehnice de funcþionare;
ü lipsa înregistrãrilor ºi nemenþinerea
dovezilor care sã demonstreze conformitatea activitãþilor executate cu condiþiile tehnice ºi de calitate impuse;
ü utilizarea la intervenþiile asupra sistemelelor care privesc siguranþa circulaþiei ºi
protecþia mediului a unor componente, piese de schimb ºi materiale de exploatare care
nu sunt omologate/certificate, conform legislaþiei în vigoare;
ü neacordarea certificatelor de garanþie
pentru lucrãrile executate;
ü nemenþinerea condiþiilor minimale
care au stat la baza acordãrii autorizaþiei
tehnice precizate în Anexa 4 din OMTCT
nr. 2131/2005 modificat ºi completat prin
OMT nr. 1022/2013, în special în ceea ce
priveºte instruirea personalului din cadrul
atelierelor de reparaþii auto.
Reporter: Cum reuºeºte RAR sã combatã fraudele în ceea ce priveºte inspecþia
tehnicã periodicã?
Radian Tufã: Monitorizarea activitãþii
de inspecþii tehnice periodice, desfãºurate
în cadrul staþiilor de ITP autorizate de
RAR, se desfãºoarã utilizând mai multe
pârghii, cum ar fi:
ü supravegherea tehnicã a staþiilor de
ITP, inclusiv prin mijloace informatice,
prin analiza rezultatelor ITP folosind metode statistice;
ü controlul executãrii ITP, inclusiv prin
reverificãri efectuate de inspectorii SPNV
din cadrul RAR în staþiile de ITP la vehiculele inspectate anterior în cadrul acestor
staþii;
ü controlul executãrii ITP prin reverificarea în reprezentanþele RAR a vehiculelor
inspectate în cadrul staþiilor de ITP;
ü controlul tehnic în trafic;
ü verificãri incognito, opþional cu utilizarea unui vehicul cu deficienþe cunoscute;
ü controlul executãrii ITP în urma contestaþiilor;
ü controlul executãrii ITP în urma reclamaþiilor.
Precizãm faptul cã, de-a lungul timpului, instituþia noastrã s-a preocupat permenent de propunerea unor mãsuri pentru modificarea Reglementãrilor privind inspecþia
tehnicã periodicã a vehiculelor în vederea
alinierii la legislaþia europeanã pe de o parte, dar ºi în sensul îmbunãtãþirii supravegherii activitãþii desfãºurate în cadrul staþiilor de ITP, pe de altã parte.
Astfel, dintre mãsurile menite sã creascã
posibilitãþile de supraveghere a activitãþii
de inspecþii tehnice periodice desfãºurate
în cadrul staþiilor de ITP autorizate pot fi
amintite: obligativitatea ataºãrii, pe lângã
buletinele de probã de la operaþiunea de verificare a emisiilor poluante ºi/sau a buletinului de probã de la operaþiunea de verificare a eficacitãþii sistemului de frânare, în
cazul autovehiculelor echipate cu tahograf
digital, a douã rapoarte zilnice de activitate
listate de conducãtorul nautovehiculului la
finalizarea ITP (aprobatã prin Ordinul MT
nr. 1319/2016).
Totodatã, s-a prevãzut, suplimentar faþã
de cele douã înregistrãri fotografice digitale obligatorii pânã la momentul respectiv:
- realizarea pentru fiecare autovehicul
inspectat din clasa a II-a de ITP a unei înre-

gistrãri fotografice digitale de ansamblu a
compartimentului motor al autovehiculului
cu capota ridicatã, iar pentru autovehiculele dotate cu odometru (ºi dupã caz cu tahograf) realizarea la finalizarea ITP ºi a unei
înregistrãri fotografice digitale care sã surprindã indicaþia numãrului de kilometri
parcurºi;
- obligativitatea echipãrii staþiilor de ITP
cu sisteme de supraveghere video (aprobatã prin acelaºi ordin), prin care, începând de
la data de 20.05.2018 sunt înregistrate activitãþile efectuate pe linia de ITP, înregistrãri ce trebuie sã fie pãstrate pe o perioadã de
6 luni de la data efectuãrii ITP ºi care vor fi
puse la dispoziþia RAR în scopul monitorizãrii activitãþii de ITP.
Pe parcursul anului 2019, în urma monitorizãrii activitãþii de inspecþii tehnice periodice desfãºurate în cadrul staþiilor de
ITP autorizate de RAR, pe care am efectuat-o prin intermediul inspectorilor SPNV,
au fost constatate neconformitãþi care au
condus la suspendarea activitãþii pe o perioadã de 30 de zile în cazul a 3 staþii de ITP
(din judeþele HD, VN, OT).
Suspendarea activitãþii a survenit din
cauza faptului cã, în mod repetat, inspectorii tehnici ce activeazã în aceste staþii de
ITP au comis abateri de la reglementãrile
privind inspecþia tehnicã periodicã a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în
România - RNTR 1, aprobate prin OMTCT
2133/2005 cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
Precizãm faptul cã în urma acþiunilor de
monitorizare a activitãþii desfãºurate în cadrul staþiilor de ITP se realizeazã ºi suspendãri temporare a activitãþii acestora, în situaþia în care aparatura nu mai corespunde
cerinþelor impuse de reglementãrile legale
în vigoare, dar numãrul acestora nu este
cuantificat.
Suplimentar, precizãm faptul cã în aceeaºi perioadã au fost avertizaþi prin menþionarea abaterilor pe verso-ul certificatelor de
atestare (ca inspectori tehnici) un numãr de
513 inspectori tehnici ce activeazã în cadrul
staþiilor de ITP autorizate ºi monitorizate de
RAR, iar pentru 38 dintre aceºti inspectori,
în urma constatãrii unor abateri grave sau repetate de la reglementãrile menþionate, a
fost anulat certificatul de atestare.
Reporter: Care a fost valoarea totalã a
amenzilor aplicate anul trecut de inspectori?
Radian Tufã: În anul 2019 s-au desfãºurat 4.042 de acþiuni de control finalizate prin întocmirea a 3.397 PVCSC/PVC
ºi a 645 de invitaþii însoþite de note de constatare. S-au dispus mãsuri contravenþionale (amenzi) în valoare de 3.439.000 Iei.
Reporter: RAR a verificat anul trecut în
trafic peste 67.000 de maºini ºi a constatat
cã aproape jumãtate dintre acestea erau ne-

conforme. Ce mãsuri credeþi cã ar trebui
luate pentru a diminua numãrul de astfel de
cazuri?
Radian Tufã: RAR efectueazã, împreunã cu lucrãtori ai Poliþiei Rutiere, acþiuni de
control tehnic în trafic (CTT) pentru vehiculele care circulã pe drumurile publice din
România, cu excepþia celor utilitare
(începând de la data înfiinþãrii ISCTR),
prin utilizarea unui numãr de 44 autolaboratoare complet echipate ºi dotate. În cadrul acestor acþiuni se urmãreºte, în primul
rând, “extragerea” din trafic a acelor vehicule care nu îndeplinesc integral cerinþele
tehnice necesare. Oprirea autovehiculelor
se realizeazã de cãtre lucrãtorii Poliþiei Rutiere ºi sunt vizate, în principal, acele vehicule pentru care existã indicii cu privire la o
întreþinere necorespunzãtoare. Între douã
inspecþii tehnice periodice, obligaþia menþinerii vehiculului într-o stare tehnicã bunã,
conform legislaþiei aplicabile, este a deþinãtorului acestuia.
Pe parcursul anului 2019 au fost supuse
controlului tehnic în trafic 69.130 vehicule,
dintre care aproape 77% au fost autoturisme, iar 22% vehicule utilitare.
S-au înregistrat urmãtoarele:
ü procentul general de respingere a fost
de aproape 46%;
ü procentul de respingere a vehiculelor
din punct de vedere al siguranþei rutiere a
fost de 35%;
ü procentul vehiculelor neconforme
care prezintã pericol iminent de accident
— 5,23% (defecþiuni la sistemul de frânare, sistemul de direcþie, punþi, fuzete);
ü a fost aplicat un numãr de aproximativ
22.500 de sancþiuni contravenþionale ca urmare a neconformitãþilor tehnice constatate;
ü au fost retrase aproximativ 18.000 de
certificate de înmatriculare;
ü au fost reþinute 446 permise de conducere în vederea suspendãrii dreptului de a
conduce autovehicule pe drumurile publice;
ü au fost imobilizate în trafic 413 vehicule;

permisului de conducere, imobilizarea autovehiculului ºi/sau anularea ITP.
Vã precizãm cã în Legea nr. 260 din 19
decembrie 2017 pentru modificarea ºi
completarea Ordonanþei Guvernului nr.
81/2000 privind inspecþia tehnicã periodicã a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, la art. 2 alin. (1) se stipuleazã: „Vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România pot fi menþinute în circulaþie numai dacã se face dovada respectãrii
cerinþelor tehnice specifice stabilite prin
reglementãrile prevãzute la art. 1 alin. (2),
prin efectuarea inspecþiilor tehnice periodice”, iar la art. 2 alin. (2) se menþioneazã:
„Obligaþia efectuãrii inspecþiilor tehnice
periodice, precum ºi a respectãrii periodicitãþii acestora, în funcþie de categoria de vehicul, revine deþinãtorului certificatului de
înmatriculare/înregistrare”.
De asemenea, atât conducãtorii auto cât
ºi deþinãtorii autovehiculelor, inclusiv
companiile, trebuie sã ºtie cã anularea inspecþiei tehnice periodice conduce la suspendarea de drept a înmatriculãrii vehiculului, conform prevederilor art. 11 alin.
(45) din OUG 195/2002 privind circulaþia
pe drumurile publice, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, cu toate consecinþele legale ce decurg din aceasta.
Rãspunderea punerii în circulaþie pe
drumurile publice a unui vehicul care nu figureazã înregistrat cu inspecþie tehnicã periodicã valabilã în baza naþionalã de date cu
evidenþa ITP gestionatã de RAR îi revine
exclusiv deþinãtorului certificatului de
înmatriculare/înregistrare a vehiculului,
RAR fiind exonerat de orice rãspundere în
aceastã situatie. Atunci când se impune,
conform legislaþiei aplicabile, vehiculele
vor fi blocate automat în bazele de date ale
RAR pânã la remedierea defecþiunilor
ºi/sau a neconformitãþilor constatate ºi
înregistrate corespunzãtor. Redobândirea
certificatului de înmatriculare reþinut de
cãtre lucrãtorii de la poliþia rutierã, în baza
deficienþelor constatate de cãtre inspectorii

ü au fost anulate în trafic 113 dovezi de
efectuare a ITP.
În cadrul activitãþilor de CTT urmãrim
în permanenþã eficienþa ºi în acest sens precizãm cã Registrul Auto Român are implementat un program prin care poate bloca în
timp real utilizarea în trafic a autovehiculelor cu probleme tehnice grave ºi care ar putea pune în pericol siguranþa participanþilor
la trafic. Demersul face parte din strategia
de dezvoltare a Registrului Auto Român ºi
adaptarea instituþiei la cele mai noi standarde europene. Prin aceastã aplicaþie on-line
se realizeazã înregistrarea instant în bazele
de date ale RAR a raportului de control tehnic în trafic, precum ºi tipãrirea acestuia la
momentul controlului prin utilizarea imprimantelor cu care au fost dotate laboratoarele destinate acestei activitãþi. De asemenea,
se pot realiza pe loc cãutãri în bazele de
date ale RAR, astfel încât pentru fiecare vehicul supus controlului sã fie disponibile în
orice moment toate informaþiile concludente cu privire la caracteristicile tehnice
menþionate în Cartea de identitate (CIV),
cu privire la inspecþiile tehnice periodice
(ITP) efectuate, dar ºi la precedentele controale tehnice în trafic (CTT) la care a fost
supus. Suplimentar, sunt înregistrate în
timp real toate mãsurile aplicate în urma rezultatelor controlului respectiv: reþinerea
certificatului de înmatriculare, reþinerea

RAR, se poate realiza doar dupã promovarea unei inspecþii tehnice specifice, exclusiv în cadrul reprezentanþelor RAR.
Aºadar, proprietarii de vehicule ºi utilizatorii acestora au obligaþia ºi responsabilitatea de a-ºi menþine vehiculele într-o stare
tehnicã bunã în orice moment, atunci când
sunt utilizate pe drumurile publice. Cu toate acestea, rezultatele activitãþilor de verificare ºi control au demonstrat clar cã mulþi
proprietari de vehicule nu îºi îndeplinesc
permanent obIigaþiile astfel încât inspecþia
tehnicã periodicã pentru vehicule este necesarã pentru a se asigura faptul cã proprietarii de vehicule ºi utilizatorii acestora sunt
conºtienþi de obligaþiile care le revin ºi sã
acþioneze în mod responsabil.
Dorim sã reiterãm faptul cã suntem extrem de implicaþi în asigurarea tuturor condiþiilor ºi cerinþelor astfel încât prin efectuarea iTP ºi a controlului tehnic în trafic
(CTT) sã se asigure readucerea vehiculelor
aflate în exploatare la standardele de siguranþã rutierã ºi mediu convenite.
Reporter: Anul trecut a fost lansatã o
aplicaþie prin intermediul cãreia se poate
verifica istoricul unui autoturism. Aveþi în
plan lansarea de noi astfel de aplicaþii?
Radian Tufã: Începând cu luna martie
2019, Registrul Auto Român pune gratuit
la dispoziþia tuturor celor interesaþi aplicaþia “Istoric Vehicul”, care furnizeazã date
pe care instituþia noastrã Ie deþine ºi Ie gestioneazã. Datele generate despre un autovehicul sunt: activitãþile derulate la RAR ºi
numãrul de kilometri înregistraþi în bordul
maºinii (kilometri regãsiþi în baza de date a
RAR sau a staþiilor ITP autorizate), existenþa/valabilitatea cãrþii de identitate a vehiculului, câteva date tehnice ºi de identificare, gradul de poluare, valabilitatea ITP.
În fotografiile ataºate puteþi observa eficienþa aplicaþiei “Istoric Vehicul” în ceea ce
priveºte identificarea valorilor anormale
indicate de odometrele unor autovehicule.
De când a devenit funcþionalã, aplicaþia a
fost accesatã de aproximativ 2,5 milioane
de ori.
În momentul de faþã, Registrul Auto
Român are în teste o versiune extinsã a
aplicaþiei “Istoric Vehicul", care va conþine
ºi informaþii despre eventualele daune care
au fost înregistrate Ia un anumit autovehicul. lnformaþiile despre eventualele daune
nu provin din bazele de date ale RAR, instituþia noastrã fãcând demersurile necesare
pentru a le obþine de la cei autorizaþi sã le
deþinã ºi sã Ie gestioneze.
Reporter: Vã mulþumesc! n

Odatã cu ieºirea Marii Britanii din UE, dupã încheierea
perioadei de tranziþie, vehiculele second-hand având aceastã
provenienþã nu vor mai putea fi omologate în vederea
admiterii în circulaþie pe drumurile publice din România".
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COMPANII
KORAY KUVVET, FORD TRUCKS:

“România este cea mai mare
piaþã de export în Europa
pentru Ford Trucks”
l Vânzãrile Ford Trucks România au crescut cu 42,8%, în 2019 l “Ford Trucks ºi-a menþinut poziþia de lider de piaþã în segmentul de Vehicule pentru
construcþii ºi în zona de Vehicule municipale”
Þara noastrã a fost un pionier în Europa pentru Ford Trucks ºi
reprezintã cea mai mare piaþã de export de pe continent, potrivit reprezentanþilor Cefin Trucks.
În plus, Ford Trucks estimeazã cã volumele companiei vor
creºte în 2020 cu peste 20%, într-o piaþã ce va continua sã
stagneze sau chiar sã scadã pe fondul crizei declanºate de
pandemia de coronavirus.
Stefano Albarosa, fondator ºi CEO Cefin Trucks ºi Koray
Kuvvet, managing director Europa de Est ºi Balcani pentru
Ford Trucks ne-au acordat un interviu în care ne-au vorbit despre evoluþia industriei camioanelor, despre planurile de dezvoltare ale companiei, dar ºi despre importanþa þãrii noastre
în operaþiunile Ford Trucks.

Stefano Albarosa: "Vânzãrile de autovehicule
grele din România au fost influenþate, anul trecut,
de un cumul de factori ce au dus la multe
incertitudini: Pachetul Mobilitate, instabilitatea
politicã, dezbateri ample despre motorizãrile
viitorului, introducerea tahografului inteligent".
Reporter: Cum aratã industria
camioanelor din þara noastrã ºi care
este potenþialul de creºtere?
Stefano Albarosa: Anul 2019 a
fost unul dificil pentru piaþã, semnalându-se o coborâre importantã a
vânzãrilor de vehicule comerciale.
Vânzãrile de autovehicule grele
din România au fost influenþate,
anul trecut, de un cumul de factori
ce au dus la multe incertitudini: Pachetul Mobilitate, instabilitatea
politicã, dezbateri ample despre
motorizãrile viitorului, introducerea tahografului inteligent. Toate
aceste incertitudini nu au ajutat deloc în luarea deciziilor de a investi
în flote noi, ceea ce s-a simþit mai
ales de la trimestrul al doilea, la al
treilea, când vânzãrile au scãzut cu
mai mult de 30%. Totuºi, volumele
Ford Trucks s-au dublat faþã de
cele din 2018 ºi se aºteaptã sã creascã ºi în 2020 cu peste 20%, într-o
piaþã ce va continua sã stagneze,
datoritã faptului cã oferã cel mai
bun raport calitate-preþ, cost/km, ºi
valoare adãugatã pentru afacerile

clienþilor, pentru a deveni mai
competitivi.
Reporter: Anul trecut aþi anunþat atingerea recordului de 1000 de
camioane livrate în þara noastrã.
Care sunt estimãrile pentru anul în
curs?
Stefano Albarosa: Pentru al doilea an consecutiv, am reuºit performanþa de a ne menþine poziþia de
lider de piaþã în segmentul de Vehicule pentru construcþii, cu o cotã de
piaþã de 28,3%, precum ºi în zona
de Vehicule municipale cu o cotã
de piaþã de 68,9%. Am atins o cifrã
de afaceri, la sfârºitul anului 2019,
de 53 milioane euro pentru vânzarea de vehicule noi ºi rulate ºi 10
milioane euro în service, cu o
creºtere de la 35 milioane euro, respectiv 8,5 milioane euro în 2018.
Obiectivul pentru 2020 este atingerea unei cote de piaþã de peste 10%,
în urcare de la 8,1% în 2019,
printr-o creºtere organicã ce ar trebui sã situeze brandul Ford Trucks
în topul primilor trei jucãtori din
domeniu, raportat la volumele de

camioane noi vândute în România
pânã în anul 2021.
Reporter: Ford Trucks opereazã în prezent în Europa Centralã ºi
de Est. Aveþi în plan dezvoltarea
operaþiunilor ºi pentru piaþa din
Vest?
Koray Kuvvet: Ford Trucks are
o strategie de expansiune complexã, urmând ca de la începutul acestui an sã definitiveze reþeaua de
distribuitori în Europa de Vest, ce a
început în 2019 cu adãugarea pe
harta Ford Trucks a Spaniei, Portugaliei ºi Italiei. Aceastã etapã vine
dupã finalizarea strategiei de dezvoltare a reþelei în Europa Centralã
ºi de Est. De asemenea, reþeaua de
service existentã în Europa de Vest
este în proces de îmbunãtãþire.
Reporter: Ce procent reprezintã
þara noastrã în ponderea vânzãrilor
companiei la nivel internaþional?
Koray Kuvvet: România, a fost
un pionier în Europa pentru Ford
Trucks, din numeroase puncte de
vedere. De asemenea, este ºi cea
mai mare piaþã de export în Europa
pentru Ford Trucks în ceea ce priveºte volume ºi cota de piaþã.
Reporter: Care este cota de piaþã a companiei în þara noastrã ºi ce
estimãri aveþi pentru anul în curs?
Stefano Albarosa: În primul an
de activitate, Cefin Trucks, în calitate de importator ºi distribuitor al
Ford Trucks, a înregistrat vânzãri
de 157 de unitãþi (1% pentru seg-

mentul de transport, 17% pentru
segmentul de construcþii ºi 7%
pentru segmentul de vehicule specializate), cu o cotã de 2,36%. În al
doilea an, compania ºi-a îndeplinit
ºi depãºit obiectivul stabilit, surclasând deja, în semestrul al doilea,
doi competitori cu o prezenþã tradiþionalã pe piaþã. Numãrul unitãþilor
vândute s-a dublat, ajungând la
357, iar cota de piaþã la 4,1%.
Vânzãrile au crescut ºi mai mult în
2019, cu peste 555 de unitãþi livrate
ºi o cotã totalã de piaþã de peste
8%, cumulând în noiembrie 2019
un total de peste 1000 de unitãþi
Ford Trucks, cifrã celebratã alãturi
de parteneri ºi clienþi. Datoritã lansãrii F-MAX, un vehicul perfect
potrivit pentru transportul internaþional, Cefin Trucks intenþioneazã
sã-ºi mãreascã cota de piaþã în segmentul respectiv, unde potenþialul
de creºtere rãmâne foarte ridicat.
Reporter: Care este importanþa
activitãþii de service în business-ul
Ford Trucks România?
S t e f a n o A l b a ro s a : C e f i n
Trucks le oferã clienþilor sãi un set
complet ºi competitiv de servicii
post-vânzare, prin centrele sale din
Bucureºti, Braºov, Deva ºi Arad ºi
prin reþeaua sa de parteneri de servicii în Constanþa, Craiova, Bacãu,
Suceava, Baia Mare, Oradea,
Timiºoara ºi Cluj. Reþeaua de distribuþie ºi asistenþã tehnicã Ford
Trucks este prezentã în oraºele Bu-

Koray Kuvvet: "Ford Trucks are o strategie de
expansiune complexã, urmând ca de la începutul
acestui an sã definitiveze reþeaua de distribuitori
în Europa de Vest, ce a început în 2019 cu
adãugarea pe harta Ford Trucks a Spaniei,
Portugaliei ºi Italiei".
cureºti, Constanþa, Craiova,
Timiºoara, Arad, Deva, Braºov,
Bacãu, Suceava, Baia Mare, Oradea ºi Cluj. Cu peste 18 ani de experienþã în reparaþii pentru camioane ºi remorci, efectuãm reparaþii
complexe de mecanicã, electricã ºi
tinichigerie pentru toate tipurile de
vehicule ºi semiremorci.
Reporter: Care sunt soluþiile
Ford Trucks pentru creºterea cotei
pe segmentul Cap Tractor, având în
vedere cã este cea mai mare divizie
din þara noastrã?

Stefano Albarosa: În 2020 ne
vom concentra pe modelul destinat activitãþilor de transport internaþional – Ford F-MAX, segment
în care potenþialul de a creºte cota
noastrã de piaþã este mai mare, ºi
mizãm pe atingerea unui procent
de 5% a acesteia. În momentul de
faþã, avem un produs care întruneºte cerinþele pieþei, o reþea de after-sales în continuã dezvoltare,
lucru care ne va ajuta pe viitor.
Avem un portofoliu de clienþi care
au încercat produsul ºi sunt foarte
mulþumiþi. Toate aceste premise
nu fac altceva decât sã ne încurajeze cã vom ajunge acolo unde
ne-am propus.
Reporter: Care a fost cifra de
afaceri a companiei anul trecut ºi
ce estimãri aveþi pentru anul în
curs?
S t e f a n o A l b a ro s a : F o r d
Trucks, a realizat vânzãri totale de
50 de milioane de euro (vehicule
noi ºi rulate) anul trecut, în
creºtere cu 42,8% faþã de nivelul
din 2018 (35 milioane de euro).
Venituri suplimentare, cu o valoare de 10 milioane de euro, s-au obþinut din operaþiunile de service,
dupã o majorare de 17,6% faþã de
cele 8,5 milioane de euro raportate
pentru 2018.
Reporter: Vã mulþumesc! n
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ELECTROMOBILITATE

Electromagnetica pregãteºte
lansarea staþiei de alimentare
în curent continuu
ELMOTION POWER 22V2 EAVE22V2
Categorie: ECHIPAMENTE ALIMENTARE VEHICULE ELECTRICE
Descriere: ELMotion Power 22V2; EAVE22V2B – RS81985-003;
EAVE22V2C – RS81985-004; EAVE22V2B RFID – RS81985-014
sunt echipamente de alimentare pentru vehicule electrice ºi oferã încãrcare
profesionalã pe domeniul public. Echipamentele se monteazã pe sol ºi se
conecteazã la reþeaua de curent trifazat (3P+N) asigurând o putere maximã de încãrcare de 22,1kW/h la 32A pentru un singur vehicul. Limitarea
curentului de încãrcare oferit poate fi ajustatã în intervalul 6…80A.
Conectarea la vehicul se realizeazã astfel:
EAVE22V2B – RS81985-003: – priza Schuko, – priza tip 2
EAVE22V2C – RS81985-004: – priza Schuko, – cablu cu stecher tip 2
EAVE22V2B RFID – RS81985-014: – priza Schuko, – cablu cu stecher tip 2
Controlul accesului pentru încãrcare se realizeazã astfel:
EAVE22V2B – RS81985-003: – cu cheie
EAVE22V2C – RS81985-004: – cu cheie (validare încãrcare)
EAVE22V2B RFID – RS81985-014: – cu card RFID pe frecvenþa 125KHz
Caracteristici tehnice
Conectare la reþea 380…415Vca, 50/60Hz, 32A
Schema de alimentare TN-S (L1, L2, L3, N, PE)
Puterea de încãrcare 16A, 230Vca, 1P, 3,2kW
32A, 400Vca, 3P, 22,1kW
Tipuri de control:
EAVE22V2B – RS81985-003: – cheie (validare încãrcare),
– buton (eliberare ºi oprire încãrcare)
EAVE22V2C – RS81985-004: – cheie (validare încãrcare)
EAVE22V2B RFID – RS81985-014: – controler acces RFID (validare încarcare)
Semnalizãri
– simbol roºu indicã eroare
– simbol galben indicã echipament pregãtit
– simbol verde indicã încãrcare în desfãºurare
– LED albastru indicã ºtecher blocat în prizã

E

lectromobilitatea reprezintã
viitorul cãtre care ne îndreptãm, tot mai multe automobile electrice fãcându-ºi apariþia în piaþa auto ºi majoritatea fabricilor din domeniu anunþând, înainte de
crizã, cã urmeazã sã lanseze astfel de
autovehicule. Dupã instaurarea pandemiei de Covid 19, au fost companii
auto care ºi-au suspendat proiectele,
dar sunt ºi producãtori care merg mai
departe cu activitatea lor.
Între timp, însã, noi nu avem un
program guvernamental în sectorul
electromobilitãþii, dar sunt producãtori de sisteme de încãrcare ce se ambiþioneazã sã lanseze pe piaþã sisteme de încãrcare pentru maºinile
electrice.
Una dintre companiile, cu acþionariat 100% autohton, care are o serie de
modele de astfel de sisteme lansate
este Electromagnetica.
Strategia de dezvoltarea a acestei
societãþi, listate pe piaþa de capital, se
bazeazã pe infrastructura pentru electromobilitate, ca mijloc de creºtere ºi
valorificare a experienþei sale anterioare din domeniul energiei ºi a redresoarelor.
“Comercializarea staþiilor de
încãrcare autovehicule electrice AC
ºi DC necesitã din ce în ce mai mult
integrarea acestora în cadrul unui sistem de management, gestiune ºi monitorizare de la distanþã”, ne-au transmis reprezentanþii Electromagnetica, precizând: ”În anul 2019 a fost demarat programul de dezvoltare a unui
software de management ºi gestiune
staþii de încãrcare vehicule electrice,
care sã realizeze comunicaþia online
cu staþiile prin protocoale standardizate (OCPP), în scopul asigurãrii serviciilor de monitorizare, administrare, suport tehnic ºi informare a utilizatorilor în ceea ce priveºte starea,
disponibilitatea ºi accesibilitatea staþiilor de încãrcare ºi a serviciilor furnizate prin intermediul acestora.
Aplicaþia software de gestiune a staþiilor de încãrcare autohvehicule elec-

trice va permite dezvoltarea în viitor
ºi punerea la dispoziþia utilizatorilor a
unor servicii noi, precum ºi integrarea
serviciilor de încãrcare a autovehiculelor electrice în cadrul pieþei de energie actuale ºi crearea condiþiilor pentru adaptarea la modificãrile viitoare
ale cadrului legislativ în domeniu,
atât la nivel european, cât ºi naþional”.
Staþiile de încãrcare maºini electrice ELMotion, concepute ºi fabricate
de Electromagnetica, sunt compatibile
cu toate tipurile de vehicule 100%
electrice ºi hibride plug-in. Gama de

companiei.
În curând, Electromagnetica va putea livra prima staþie de încãrcare Fast
Charge, cu putere cuprinsã între 50
kW ºi 120 kW. În perioada care urmeazã, compania va lansa staþia de alimentare în curent continuu, în prezent
având o diversitate de versiuni de
staþii.

Hub de încãrcare maºini
electrice la Electromagnetica
Electromagnetica a instalat în curtea
fabricii, cu titlu experimental, staþii de

Eugen Scheuºan: “Ca
ºi în cazul tramvaielor,
a metroului, deºi existã
companii specializate
care produc la noi, la
nivelul Guvernului nu
existã niciun fel de
dorinþã de a încuraja
know how-ul pe
teritoriul României”.
puteri este de 11 kW – 22kW. ELMotion este marcã îregistratã la OSIM,
fiind compatibilã OCPP - protocol ce
permite comunicarea cu staþiile ºi care
poate fi integrat în orice platforme
informatice.
Un alt avantaj al acestui tip de staþie
este faptul cã are un sistem de siguranþã care întrerupe automat alimentarea
maºinii, în cazul în care sunt probleme
la sistemul automobilului.
În prezent, se lucreazã ºi la o aplicaþie dedicatã, prin care se poate controla
ºi gestiona încãrcarea maºinii.
Staþiile create de Electromagnetica sunt fiabile, performante ºi rezistente. Având un design modular ºi
robust, sunt rezistente la ºoc ºi vandalism, ignifuge ºi nu se decoloreazã, ne-au transmis reprezentanþii

Electromobilitatea rezolvã câteva probleme, prima dintre ele fiind reducerea poluãrii, subliniazã expertul în
eneegie Ovidiu Demetrescu. Domnia sa adaugã ºi faptul
cã automobilele electrice necesitã costuri mai mici de
întreþinere, în condiþiile în care nu este nevoie de schimbarea uleiului în aceeaºi mãsurã cum necesitã maºinile
convenþionale. De asemenea, acest tip de autovehicule
produce mult mai puþinã cãldurã.
În opinia domnului Demetrescu, încãrcarea automobilelor electrice, mai ales în afara oraºelor, reprezintã un minus al sectorului. În acest context, avem nevoie de infrastructurã de încãrcare a maºinilor electrice, mai precizeazã Ovidiu Demetrescu.
Domnia sa considerã cã dezvoltarea transportului urban,
a celui interurban ºi, respectiv, feroviar sunt complementare, costurile de racordare fiind mult mai mari decât
cele aferente staþiilor de încãrcare, ceea ce constituie un
obstacol în calea dezvoltãrii infrastructurii de staþii.
Expertul ne-a spus, recent, cã o strategie naþionalã în care
sã punem accentul pe electromobilitate nu avem, la acest
moment. Domnia sa este de pãrere cã, înainte de realizarea unui program naþional pentru automobilul electric, trebuie sã ne focusãm pe mobilitatea urbanã. Ovidiu Demetrescu ne-a explicat, într-un interviu: “În acest moment

încãrcare. Astfel, mai multe maºini
pot fi încãrcate simultan într-un HUB
de încãrcare pe care Electromagnetica
îl pune la dispoziþia celor care au automobile electrice.
Hub-ul este amplasat la sediul companiei ºi este compus din trei staþii normale de încãrcare ºi una cu timp rapid
(o orã pentru un “plin”). Practic, patru
maºini pot fi încãrcate simultan.
Electromagnetica a furnizat staþii
de încãrcare pentru spaþii din Sectorul
1 (în faþa Primãriei Sectorului 1), în
Sectorul 4 (pe ªoseaua Olteniþei), dar
ºi în alte locuri din þarã (Sãbãreni, jud.
Ilfov, Caracal, Strehaia, jud. Mehedinþi).

avem niºte frânturi de programe. Sunt unele companii
care se uitã punctual la acest aspect. Vorbim de eforturi
punctuale ale companiilor din diverse domenii de activitate - retaileri, companii energetice, furnizori de carburanþi,
furnizori de soluþii, distribuitorii de energie electricã.
Sunt companii care au programe ºi soluþii de electromobilitate. Prima întrebare care se pune aici este unde alimentãm dacã dorim sã cãlãtorim cu automobilul electric
prin þarã. Jucãtorii din piaþã trebuie sã pregãteascã infrastructura de alimentare a vehiculelor cu motoare electrice.
Trebuie menþionat cã bateriile sunt fixe, pe maºini, în
acest moment, dar erau, la un moment dat, discuþii sã
fie create anumite standarde pentru aces-tea, astfel
încât sã putem scoate bateria descãrcatã ºi sã o înlocuim cu una încãrcatã".
Referitor la autonomia maºinilor, este clar cã tehnologia
va face progrese în urmãtorii ani, ne-a mai spus domnul
Demetrescu. Acesta subliniazã cã automobilele electrice au autonomie micã deocamdatã, cea mai mare distanþã pe care se pot deplasa cu o singurã încãrcare fiind
de circa 400 de km, dar într-un regim de mers plan, constant, fãrã utilizarea altor elemente care sã necesite multã energie (aer condiþionat, de exemplu). n

Electromagnetica
va începe sã participe
masiv la licitaþii
Electromagnetica va începe sã
participe masiv la licitaþiile punctuale, care se fac în oraºele mari, multe
în vestul þãrii, dupã cum ne-a spus,
recent, Eugen Scheuºan, director general al companiei. Potrivit domnului Scheuºan, sunt ºi primãrii care
încep sã se gândeascã la acest capitol, dar, pe parcurs, se constatã cã în
caietul de sarcini este descrisã la perfecþie o anumitã staþie a unui producãtor strãin. “Ca ºi în cazul tramvaielor, a metroului, deºi existã companii
specializate care produc la noi, la nivelul Guvernului nu existã niciun fel
de dorinþã de a încuraja know how-ul
pe teritoriul României”, subliniazã
domnia sa.
Directorul general al Electromagnetica ne-a mai spus: ”Cea mai aprigã noutate este electromobilitatea. Vãzând
ceea ce se întâmplã în lume, acesta cred
cã va fi urmãtorul boom al pieþei.
Observãm o dublare anualã a numãrului de automobile electrice, care, în primul rând, sunt foarte uºor de condus.
Desigur, dacã facem o comparaþie între
un automobil clasic ºi unul electric, pe
durata de utilizare automobilul electric
este mai scump. Devine mai ieftin pentru o oarecare categorie de practicanþi
de taxi în zone aglomerate, de exemplu,
dar pentru omul obiºnuit nu are o raþiune economicã, ci una de depoluare. Dar
ºi aici este de discutat, în sensul cã automobilul electric nu mai polueazã când
este în trafic, ci acolo unde se produce
energia”.
Potrivit lui Eugen Scheuºan, þara
noastrã nu are un program în domeniul
electromobilitãþii: ”Din pãcate, infrastructura lasã de dorit. Dacã pe vremuri a existat obligaþia firmei de distribuþie electricitate de a electrifica România, acum nu are nimeni o obligaþie
similarã în domeniul electromobilitãþii. În aceste condiþii, cine doreºte sã-ºi
construiascã un parc de încãrcare a automobilelor electrice, plãteºte tot, pentru cã firma de distribuþie localã nu are
nicio obligaþie.
În alte pieþe existã programe naþionale, hotãrâte cu Guvernul, cu finanþãri, cu obligaþii foarte clare pentru
instituþii, pentru societãþi etc.
La noi, la o trecere masivã pe electromobilitate, nu ajunge producþia de
energie electricã. Lucrurile nu sunt
gândite aºa cum trebuie - pentru a construi capacitãþi de câteva mii de megawaþi trebuie început acum. Din ce vom
face aceastã energie? Va fi energie verde, va fi din surse nucleare? Nu avem
capabilitatea sã producem aceastã
energie. În majoritatea zilelor importãm mia de megawaþi, ceea ce înseamnã cã avem o capacitate de producþie
sub semnul îndoielii”.
În opinia domnului Scheuºan, aceastã problemã “cam are dimensiunea

Comunicãri
– mod Ethernet 1 port 10/100 Mbits/s
– Modbus RTU schimb de date ºi comenzi
– cu autovehiculul prin intermediul cablului de încãrcare
Opþiuni
– Controlul ventilaþiei/climatizãrii camerei la cererea vehiculului
– Echipare cu element de încãlzire pentru marirea domeniului de funcþionare
– Controlul încãrcãrii de la distanþã funcþie de putere ºi/sau timp
– Interfaþã web pentru managementul încãrcãrii
– Carcasa poate fi personalizatã conform cererii
EAVE22V2B – RS81985-003: – eliberarea ºtecherului la întreruperea alimentãrii cu energie a staþiei
– validarea încãrcãrii cu cartele RFID
EAVE22V2C – RS81985-004: – validarea încãrcãrii cu cartele RFID
Opþiuni în dezvoltare
– Validarea încãrcãrii ºi plata prin SMS
– Validarea încãrcãrii ºi plata cu cod QR
– Validarea încãrãcrii ºi plata cu card bancar fãrã contact
– Control ºi comunicare prin interfaþã grafic
Dimensiuni 1250 x 570 x 235 mm
Greutate 40Kg
Culoare Alb RAL 9016/Verde RAL 6017
Protecþii
– la supratensiune
– la scurtcircuit
– la atingere
Moduri de încarcare
– mod1 – 230Vca, 16A nelimitabil – prizã domesticã Schuko tip F cu capac
de protecþie
– mod2 – 230Vca, 16A limitabil – prizã domesticã Schuko tip F cu capac
de protectie
– mod3 – 3x[380…415]Vca, 32A – prizã tip 2 cu capac de protecþie (cazul B)
– mod3 – 3x[380…415]Vca, 32A – cablu cu ºtecher tip 2 (cazul C) n

electrificãrii pe calea feratã”, care a þinut circa 20 de ani.
Electromagnetica, o companie cu
capital integral privat, listatã la categoria întâi a BVB, aniverseazã anul
acesta 90 de ani de activitate.
Recunoscutã ca producãtor ºi furnizor tradiþional de soluþii de iluminat cu
LED, echipamente de distribuþie ºi
mãsurare a energiei electrice, subansamble electrice ºi electronice, suban-

samble metalice ºi din mase plastice
injectate, subansamble auto, sisteme
de siguranþã a traficului feroviar, societatea comercialã este orientatã ºI
cãtre producþia de energie verde ºi tehnologii destinate creºterii eficienþei
energetice.
Începând cu anul 2017, Electromagnetica proiecteazã ºi realizeazã
staþii de încãrcare pentru autovehicule
electrice. n
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PRODUSE SI SERVICII
MARIUS ªTEFAN, CEO ªI FONDATOR AUTONOM GROUP:

"Actuala crizã ne provoacã
sã gãsim noi oportunitãþi de
adaptare a serviciilor"
l Autonom a pus la dispoziþie aproape 100 de maºini ONG-urilor locale, spitalelor ºi autoritãþilor publice, în lupta cu Covid-19
Pandemia de coronavirus ºi criza rezultatã în urma acesteia
nu a iertat nici companiile care oferã servicii de mobilitate.
Marius ªtefan, fondator ºi CEO Autonom, ne-a acordat un
interviu în care ne-a vorbit despre cât de afectatã este piaþa
închirierilor auto pe fondul rãspândirii pandemiei de coronavirus, despre cum încearcã Autonom sã se adapteze noilor cerinþe din piaþã, dar ºi despre cum încearcã sã ajute în lupta cu
noul virus.
Reporter: Cum aratã, astãzi,
piaþa de închirieri auto din þara
noastrã? (numãr de maºini, valoare, etc.)
Marius ªtefan: Estimãm cã
anul trecut, piaþa de rent-a-car din
România a ajuns la 12.000 de
maºini, cu o valoare totalã de peste
80 milioane euro. Din aceste
12.000 de autovehicule, Autonom
avea, la mijlocul anului 2019,
2.200 de maºini care au fost puse la
dispoziþia clienþilor noºtri de
rent-a-car.
În ultimii ani, am observat o
creºtere constantã a pieþei de închirieri auto din România, atât B2B,
cât ºi B2C. Clienþii din zona B2B
cautã flexibilitate, optimizarea costurilor ºi soluþii customizate pe nevoile lor de transport. Creºterile
din zona B2C sunt determinate de
numãrul tot mai mare de turiºti ºi
oameni de afaceri care viziteazã
România. În general, existã o
conºtientizare din ce în ce mai
mare a consumatorilor locali, care
încep sã ia în considerare ideea de a
închiria un autoturism pentru a
adresa o nevoie punctualã, în detrimentul deþinerii permanente a unui
autovehicul folosit parþial.
Astãzi, piaþa închirierilor auto
este afectatã de reducerea cãlãtorii-

le provocãri pe care le întâlniþi în
domeniul în care activaþi?
Marius ªtefan: Pe termen scurt
ºi mediu, provocãrile sunt generate
de contextul actual, generat de
rãspândirea COVID-19 ºi de limitarea deplasãrilor, atât interne cât ºi
externe.
Pe termen lung, cred cã ne aflãm
într-o etapã transformatoare în industria de mobilitate. În cazul multor afaceri "tradiþionale", provocarea, dar ºi oportunitatea, constã în
dezvoltarea serviciilor tradiþionale
ºi personalizarea acestora conform
cu nevoile clienþilor, prin utilizarea
tehnologiei, sau prin crearea unei
experienþe memorabile ºi plãcute
pentru client.
În ultimii ani au apãrut multe iniþiative din categoria "soluþii noi de
mobilitate": ride sharing, car sharing, micro mobilitate urbanã. Este
îmbucurãtor cã existã tot mai multe
iniþiative care vor sã þinã pasul cu
evoluþia mobilitãþii urbane.
ªi noi testãm ºi adoptãm diverse
tehonologii ºi servicii noi, într-un
ritm tot mai accelerat. În ultimii
ani, ne-am extins gama de servicii
ºi am devenit un furnizor de soluþii
de mobilitate versatil, care pe
lângã închirierea de maºini pe termen scurt furnizeazã multiple ser-

În ultimii 3 ani s-au dezvoltat mult închirierile
cãtre firmele de asigurãri, care trebuie sã
acopere lipsa utilizãrii maºinii în cazul unui
accident.
lor turistice, precum ºi a celor de
afaceri, care a fost observatã în toatã Europa, precum ºi în România, ºi
va continua sã aibã impact asupra
liniilor de închiriere pe termen
scurt ºi de transferuri cu ºofer, atâta
timp cât riscul rãspândirii pandemiei este încã prezent.
Continuãm sã fim flexibili ºi sã
ne adaptãm pentru a ne ajuta clienþii, în aceastã perioadã dificilã. De
exemplu, deoarece am observat o
creºtere a solicitãrilor one way, cauzate de anularea curselor aeriene,
am hotãrât în beneficiul clienþilor
noºtri, cã pânã la finalul lunii aprilie, aceºtia pot închiria o maºinã
din oricare dintre birourile noastre
din þarã, ºi sã o predea ulterior
într-un alt oraº din reþeaua Autonom, fãrã niciun cost de relocare a
autoturismului.
Reporter: Care sunt principale-

vicii de fleet management, leasing
operaþional, închirieri cu ºofer.
Actuala crizã ne provoacã din
nou sã gãsim noi oportunitãþi de a
ne adapta serviciile la solicitãrile
actuale din piaþã ºi sã rãmânem
aproape de clienþii noºtri.
De exemplu: colegii noºtri de la
VMS livreazã acum mãrfuri, pentru supermarketurile mari, datoritã
cererii mari care existã pentru acest
tip de servicii. Suntem în contact
cu mai mulþi retaileri pentru a ne
asigura cã, împreunã, ne putem
continua activitãþile în aceastã perioadã. Prin urmare, ne adaptãm ºi
reconfigurãm în timp real, luând
mãsuri care sã rãspundã cel mai
bine nevoilor din acest moment ale
clienþilor noºtri.
Un alt mod prin care suntem
aproape de clienþii noºtri în aceastã
perioadã este prin serviciul de sales

& lease back pentru flote ºi echipamente. Este un serviciu care genereazã lichiditatea necesarã companiilor în aceastã perioadã ºi accelereazã procesul de externalizare a
flotelor ºi al activelor.
Reporter: Piaþa de închirieri
auto a cunoscut o creºtere în ultimii
ani, mai este loc de dezvoltare?
Marius ªtefan: În continuare
considerãm cã este loc de dezvoltare pe piaþa din România, atat în categoriile existente, cât ºi în direcþii
noi. Desigur, în acest moment discutãm de o dezvoltare moderatã.
Soluþiile de închiriere sunt tot mai
apreciate, în detrimentul deþinerilor, mai ales în contextul impredictibil actual. Închirierile auto
sunt o soluþie pentru companiile
care au nevoi temporare de mobilitate, au nevoie de flexibilitate în
gestionarea resurselor sau doresc
sã externalizeze riscurile deþinerii
unui autoturism.
Reporter: Câte maºini numãrã
în prezent flota Autonom?
Marius ªtefan: La nivel de
grup, la jumãtatea lui 2019 parcul
nostru auto numãra în jur de 9.000
de autovehicule, dintre care 6.800
erau închiriate în regim de leasing
operaþional ºi 2.200 în regim de
rent-a-car.
În momentul de faþã, ne adaptãm
parcul la nevoile existente în piaþã,
urmãrind îndeaproape evoluþia
acesteia.
Reporter: Cum au evoluat cererile pe aceastã piaþã de la ultima

crizã pânã în prezent?
Marius ªtefan: La nivel de
grup, piaþa ºi afacerea noastrã au
trecut prin multe transformãri. Un
exemplu este evoluþia dinspre B2C
cãtre B2B - astãzi, aproximativ
20% din business-ul Autonom îl
reprezintã închirierile cãtre persoane fizice, iar restul de încasãri provin din servicii adresate companiilor. Perioada de crizã, în care cãlãtoriile au scãzut, iar companiile au
cãutat sã-ºi optimizeze costurile, a
amplificat aceastã tendinþã. În ultimii 10 ani s-a dezvoltat accelerat
piaþa de închirieri pe termen
lung/leasing operaþional, care estimãm cã este de 5 ori mai mare
decât cea a închirierilor pe termen
scurt. În ultimii 3 ani s-au dezvoltat
mult închirierile cãtre firmele de
asigurãri, care trebuie sã acopere
lipsa utilizãrii maºinii în cazul unui
accident. În concluzie, cererea a
crescut constant, iar sursele cererii
s-au diversificat.
Reporter: Ce decizii de business aþi luat de la izbucnirea pandemiei de coronavirus?
Marius ªtefan: Am luat decizii
axate pe trei direcþii: pentru protecþia colegilor, a clienþilor ºi a furnizorilor noºtri, precum ºi pentru a ne
continua business-ul.
Pentru protecþia echipei am luat
mãsuri adaptate în funcþie de activitatea desfãºuratã de colegii
noºtri: pentru aceia a cãror activitate permite, majoritatea colegilor
noºtri lucreazã de acasã încã de la
mijlocul lunii martie. Cu ajutorul
tehnologiei, ei continuã sã lucreze
în condiþii cât mai aproape de normal. Pentru colegii din zona operaþionalã, asigurãm stocul de materiale de protecþie ºi verificãm zilnic
situaþia acestora.
Pentru siguranþa clienþilor
noºtri, am luat mãsuri de dezinfectare a maºinilor în toate centrele
din þarã pentru a ne asigura cã procesul de închiriere a maºinilor noastre este complet sigur. Mãsurile
sunt publice pe site-ul nostru: autonom.ro. De asemenea, pentru a-i
ajuta sã treacã mai uºor peste aceastã perioadã dificilã, am contactat pro-activ toþi clienþii de leasing
operaþional pentru a discuta despre alternativele de sprijin. Pentru mai bine de un sfert dintre
aceºtia deja am ajustat diverse clauze contractuale, parteneriatul
flexibil fiind un avantaj al serviciului pe care noi îl oferim, iar be-

neficiile lui se vãd cel mai bine
chiar în aceste momente.
Pentru a garanta continuitatea
afacerii ºi stabilitatea financiarã,
am luat diferite decizii pentru optimizarea costurilor companiei.
Doar pentru a menþiona câteva

exemple, am cerut suspendarea
facturãrii chiriilor în toate aeroporturile, am început un program accelerat de vânzare a maºinilor din
stocul de vânzare sau am implementat mãsuri pentru reducerea
costurilor pentru reparaþii.
Reporter: La finele anului trecut aþi atras 20 de milioane de euro
pentru un plasament privat de obligaþiuni care ulterior au fost listate
la BVB. Aveþi în plan ca în viitorul
apropiat sã mai apelaþi la mecani-

ce estimãri aveþi pentru 2020?
Marius ªtefan: În ceea ce priveºte rezultatele financiare, veniturile din exploatare consolidate
conform IFRS pentru Autonom
Services în 2018 au fost de 251,3
milioane lei, în timp ce în primul
semestru din 2019, acestea s-au situat la 178,7 milioane lei. La nivelul primului semestru din 2019, veniturile din leasing operaþional au
fost de 79,7 milioane lei, iar cele
aferente serviciilor rent-a-car au
atins 29,7 milioane lei. De asemenea, profitul înainte de taxe, depreciere ºi amortizãri (EBITDA) în
primul semestru din 2019 a fost de
71 milioane lei, iar profitul net consolidat de 15,7 milioane lei.
Sãptãmânile recente au adus noi
provocãri în piaþa de cãlãtorii datorate COVID 19, resimþite ºi la nivel
local. Închirierile auto de cãtre
turiºtii strãini au scãzut semnificativ.
Ne-am fãcut planuri în funcþie
de durata în care majoritatea dintre
noi va trebui sã stãm acasã. Scenariul optimist este de încã 4-6 sãptãmâni; cel pesimist sperãm cã nu
se va materializa. Datoritã managementului nostru financiar prudent ºi a lecþiilor învãþate din criza
din 2008 peste care am trecut întãriþi, în momentul de faþã avem rezerve importante de cash care vor
asigura un capital de lucru suficient chiar ºi în scenariul încasãrilor întârziate sau diminuate pe o
perioadã îndelungatã de timp. La
nivel macro, totul va depinde de cât
timp va persista situaþia ºi, în al doilea rând, de ce mãsuri de susþinere

va lua guvernul pentru a sprijini
antreprenorii locali.
Reporter: V-aþi implicat în
campanii / iniþiative de susþinere
pentru lupta împotriva efectelor
Coronavirus?
Marius ªtefan: La Autonom,
am pus mereu accentul pe impactul
pe care îl aducem societãþii în care
trãim, ºi din acest motiv, de acum 3
sãptãmâni noi oferim pentru închiriere, gratuit, maºini din flota Autonom din toatã þara, tuturor

Astãzi, piaþa închirierilor auto este afectatã de
reducerea cãlãtoriilor turistice, precum ºi a celor
de afaceri, care a fost observatã în toatã Europa,
precum ºi în România, ºi va continua sã aibã
impact asupra liniilor de închiriere pe termen
scurt ºi de transferuri cu ºofer, atâta timp cât
riscul rãspândirii pandemiei este încã prezent".
smele pieþei de capital pentru a vã
finanþa activitatea? Puteþi detalia?
Marius ªtefan: Într-adevãr, în
noiembrie 2019 am decis sã ne diversificãm sursele de finanþare ºi
sã creºtem astfel maturitatea medie
a finanþãrilor noastre prin intermediul unei emisiuni de obligaþiuni,
devenind astfel activi ºi vizibili ca
emitent pe piaþa de capital.
Privind în retrospectivã, considerãm cã am fãcut miºcarea la timpul potrivit, ºi suntem bine pregãtiþi sã trecem peste aceastã perioadã
atât din punct de vedere financiar,
ca sisteme dar ºi ca know-how.
Reporter: Care a fost cifra de
afaceri a companiei anul trecut ºi

ONG-urilor ºi fundaþiilor care au
nevoie de mobilitate pentru a asigura continuitatea misiunii lor de a
lupta împotriva coronavirusului ºi
sprijinirea celor afectaþi.
Suntem bucuroºi cã ideea noastrã a fost bine primitã de fundaþii
ºi în zilele urmãtoare vom ajunge
deja la 100 de maºini puse la dispoziþia ONG-urilor locale, dar ºi a
spitalelor ºi a autoritãþilor publice.
Continuãm sã oferim sprijinul nostru în mãsura în care putem ºi invitãm toate ONG-urile sã ne contacteze la adresa de email help@autonom.ro sau la numãrul de telefon:
0747277610.
Reporter: Vã mulþumesc! n

PAGINA 6

SUPLIMENT AUTO / BURSA, NR. 70

Luni, 13 aprilie 2020

CRIZA

Dacia nu s-a putut feri din faþa
crizei Covid 19
l Producãtorul auto îºi reia progresiv activitatea de la Mioveni începând cu 21 aprilie, dupã ce în data de 19 martie ºi-a stopat producþia
Primul model electric Dacia va fi lansat în
2021, cu o autonomie de 200 km
Pandemia de coronavirus a încurcat planurile Dacia ºi în privinþa lansãrii noului sãu model electric, Spring. Automobilul ar fi trebuit sã fie prezentat la
salonul auto de la Geneva, însã evenimentul a fost anulat din cauza coronavirusului, asa cã prezentarea a avut loc online.
Producãtorul auto a anunþat cã modelul mini de oraº va a fi lansat în 2021 în
versiunea de serie. Maºina cu cinci uºi are 3,73 metri lungime, cu 34 de cm
mai puþin decât Sandero. Ultima datã când Dacia a venit cu un concept la
un mare salon auto a fost acum 11 ani când a fost prezentat Duster concept care nu avea nimic în comun cu SUV-ul de serie. Dacia Spring prefigureazã cea mai accesibilã maºinã 100% electricã din Europa, dupã cum spune compania.

P

andemia de coronavirus care
s-a rãspândit rapid pe întreg globul ºi ameninþã puternic întreaga economie pe lângã vieþile
noastre ale tuturor, nu a iertat
nici industria auto din þara noastrã. Cel mai
mare producãtor autohton de autoturism,
Automibile Dacia a fost lovitã din plin de
criza cauzatã de focarul Covid-19, astfel cã
la data de 19 martie ºi-a suspendat activitatea ca mãsurã preventivã în condiþiile pandemiei de coronavirus.
Conform anunþului fãcut atunci de cei
din conducerea constructorului român,
producþia din cadrul uzinei de la Mioveni
a fost suspendatã pentru început pânã în
datã de 5 aprilie. Ulterior, reprezentanþii
companiei au anunþat cã uzinele îºi vor relua activitatea progresiv, începând cu 21
aprilie.

13.500 de angajati au intrat în
ºomaj tehnic
Situaþia actualã este cu atât mai grea
pentru angajaþii celor de la Dacia, constructorul având la aceastã ora peste 14.000 de
angajaþi. În contextul în care activitatea
uzinei va fi suspendatã pânã cel puþin la
data de 21 aprilie, cei de la Dacia au anunþat

cã aproximativ 13.500 de
angajaþi au intrat în ºomaj
tehnic. Astfel, în ultima
lunã la muncã au mai rãmas
doar pompierii, paznicii ºi
oamenii de la mentenanþã.
Potrivit sindicaliºtilor, angajaþii Dacia beneficiazã de
un contract colectiv de
muncã conform cãruia vor
fi plãtiþi cu 85% din salariu
în aceastã perioadã de
ºomaj tehnic.

Se anunþã vremuri grele
pentru Dacia

Dacia reporneºte treptat
producþia în douã faze
Producãtorul auto Dacia a anunþat cã va
relua producþia, întreruptã de la mijlocul lui
martie, la uzinele sale în douã etape. Astfel,
din 21 aprilie se reia activitatea la Uzina
Mecanicã ºi ªasiuri ºi la Departamentul de
Presaj pe bazã de voluntariat.
„Uzina Mecanicã ºi Saºiuri reia progresiv activitatea pe 21 aprilie, începând cu un
numãr total de 250 de salariaþi pe bazã de
voluntariat într-o singurã echipã. Pe 4 mai
îºi reia activitatea Uzina Vehicule Dacia.
Pentru pregãtirea activitãþii Uzinei Vehicule, activitatea de la Presaj se va relua pro-

gresiv, pe bazã de voluntariat, din 21 aprilie, cu 190 de salariaþi organizaþi în douã
echipe”, se aratã în anunþul companiei.
Ulterior, pe 4 mai, uzina îºi va relua activitatea complet potrivit anunþul transmis
de conducerea companiei cãtre angajaþi.
Dacia precizeazã cã pe perioada în care
activitatea a fost opritã au fost luate mãsuri
pentru a asigura protecþia angajaþilor la
revenirea în fabrici.
Pe 2 aprilie, Groupe Renault România a
anunþat cã prelungeºte perioada de întrerupere a activitãþii de producþie de la uzinele
Dacia din Mioveni, în contextul propagãrii
virusului COVID-19 la nivel global ºi al
evoluþiei crizei sanitare. n

Criza europeanã cauzatã de pandemia
de coronavirus a venit într-un moment extrem de delicat pentru cei de la Dacia, producãtorul român cu sediul la Mioveni confruntându-se deja cu un încept de an destul
de dificil. Deºi toate cifrele de vânzãri raportate pe parcursul anului 2019 le dãdeau
speranþe mari celor de la Dacia, începutul
de an nu s-a dovedit a fi conform aºteptãrilor. Astfel, cifrele de vânzãri înregistrate pe
unele dintre cele mai importante pieþe auto
europene au scãzut drastic în primele douã
luni ale anului.
Conducerea Dacia anunþase investiþii
serioase în vederea extinderii capacitãþii de
producþie din cadrul uzinei de la Mioveni,
însã planurile s-au schimbat în cele din
urmã. Deºi lucrãrile începuserã deja, reprezentanþii din conducerea producãtorului
român au luat decizia în cele din urmã de a
suspenda toate lucrãrile de extindere. Spre
exemplu, în Germania, cei de la Dacia au
raportat o scãdere de aproape 37%, în timp
ce pe piaþa auto din Franþa a fost înregistrat
un declin de aproape 27%.

Potrivit producãtorului auto, Dacia Spring electric se înscrie în viziunea Grupului Renault de a oferi o mobilitate durabilã, accesibilã tuturor, respectând
valorile ºi filozofia mãrcii Dacia. Acest showcar prefigureazã un model de
segment mini cu 5 uºi ºi 4 locuri, beneficiind de o motorizare 100% electricã. Spaþios, vehiculul afiºeazã atributele recunoscute ale mãrcii : simplitate, robusteþe ºi accesibilitate. Uºoarã ºi compactã, versiunea de serie vizeazã o autonomie de circa 200 km conform normelor WLTP, fapt care garanteazã o utilizare polivalentã, atât în mediul urban, cât ºi pe trasee interurbane. Pentru a reuºi aceastã nouã revoluþie, Dacia profitã de experienþa de 10
ani a Grupului Renault, pionier ºi lider în materie de mobilitate electricã. Caroseria de culoare gri închis, cu elemente decorative portocalii fluorescente, beneficiazã de protecþii laterale ºi de scuturi integrate în barele faþã ºi
spate. Aspectul de SUV este subliniat de garda la sol supra-înãlþatã ºi de
prezenþa barelor de pavilion. Showcar-ul Dacia Spring este un vehicul de
segment mini electric ºi electrizant. Dimensiunile sale reduse îl recomandã
ca soluþia idealã pentru o utilizare zilnicã fãrã griji. O atenþie deosebitã a fost
acordatã blocurilor optice. În partea frontalã, farurile100% LED sunt divizate în douã niveluri: o linie orizontalã în partea superioarã ºi o serie de elemente grafice integrate în bara de protecþie. În spate, cele 4 blocuri optice,
de asemenea 100% LED, formeazã un dublu Y, anunþând viitoarea identitate luminoasã a modelelor Dacia. Partea frontalã a showcar-ului Spring, cu
noua semnãturã luminoasã ºi cu profilul specific al capotei ºi al calandrului,
exprimã robusteþe. Beneficiind de o motorizare 100% electricã ºi de o baterie adaptatã pentru o utilizare cotidianã, Dacia Spring rãspunde nevoilor
pragmatice de mobilitate urbanã ºi interurbanã. Robust, vehiculul oferã
atât clienþilor particulari, cât ºi proprietarilor de flote, toate avantajele
maºinilor electrice: uºurinþa în manevrare, funcþionarea silenþioasã, absenþa vibraþiilor, emisiile zero. În plus, alimentarea este simplã, iar nevoile de
întreþinere ale vehiculului sunt reduse. Dacia Spring reprezintã astfel o soluþie idealã pentru noile servicii de mobilitate, precum flotele de vehicule în
car-sharing. Versiunea de serie va fi
propusã aºadar ºi pe aceastã piaþã,
în care Grupul Renault este deja angajat cu cea mai mare flotã de vehicule în car-sharing din Europa (7 800
ZOE, Kangoo Z.E. ºi Twizy).
În ultimii 15 ani, Dacia ºi-a lãsat amprenta asupra pieþei auto, reuºind
douã adevãrate revoluþii prin modelele Logan (pe piaþa vehiculelor noi)
ºi Duster (în segmentul SUV). Marca
a ºtiut sã evolueze ºi sã se adapteze
nevoilor utilizatorilor rãmânând fidelã valorilor sale : o ofertã de maºini
simple, moderne, fiabile ºi robuste,
la preþul corect. Un adevãrat success story care i-a permis sã seducã
6,5 milioane de clienþi ºi sã se impunã ca lider european al vânzãrilor cãtre persoane fizice cu modelele Logan, Sandero ºi Duster. n

Industria auto, lovitã din plin de pandemia
de coronavirus
P

andemia de coronavirus loveºte fãrã milã în
industria auto, giganþii din domeniu precum
Volkswagen, Renault, Ford, BMW ºi Fiat
Chrysler au fost forþaþi sã-ºi suspende brusc producþia. Închiderea temporarã a fabricilor duce în mod
evident la perturbarea fluxurilor de producþie ºi, în
final, onorarea cu întârziere a unor comenzi cãtre
clienþii finali.
Organizaþia Internaþionalã a Constructorilor de
Autovehicule (OICA) spune cã industria auto globalã îºi pãstreazã robusteþea, deºi a trecut printr-un an
greu, 2019, iar acum se confruntã cu o crizã uriaºã.
Reprezentanþii Organizaþiei au menþionat cã pandemia de coronavirus poate duce la „cea mai rea crizã care a lovit vreodatã industria auto”.
Primul impact a început în luna ianuarie, potrivit
OICA, odatã cu închiderea unei mari pãrþi din industria auto din China, ceea ce a condus la blocaje de
componente ºi piese auto cu impact în toate colþurile
lumii. Rãspândirea globalã a virusului din ultimele
luni a dus apoi la închiderea unei largi pãrþi a industriei auto ºi a furnizorilor din toatã lumea.

Volkswagen Group ºi-a suspendat
producþia în majoritatea fabricilor
sale din Europa
Volkswagen AG ºi-a opri temporar producþia la
majoritatea fabricilor sale din Europa, începând cu
data de 16 martie, ca rãspuns la extinderea
pandemiei de coronavirus.
Decizia celui mai mare producãtor auto global þinea seama de angajaþii a cãror activitate se desfãºoara “umãr la umãr”, pe liniile de asamblare,
ceea ce era în contradicþie cu reglementãrile Guvernului german privind distanþarea socialã.
“Pandemia de coronavirus ne va supune unor dificultãþi financiare ºi operaþionale necunoscute”, a
avertizat Herbert Diess, directorul general al grupului auto german, la prezentarea rezultatelor
Volkswagen pe 2019.
Portofoliul grupului Volkswagen este format din
12 mãrci, printre care automobilele VW, Audi, Porsche, Skoda, Lamborghini, Seat, Bentley ºi Bugatti,
dar ºi camioanele MAN ºi Scania.

Renault ºi-a închis toate opreraþiunile
pe perioadã nedeterminatã
Grupul Renault ºi-a închis toate operaþiunile industriale din Franþa, pe perioadã nedeterminatã, în
funcþie de evoluþia situaþiei pandemiei. Mãsurile au
intrat în aplicare de la finalul zilei de 16 martie ºi au
fost luate pentru a împiedica rãspândirea epidemiei
în Franþa. Mãsurile afecteazã operaþiunile în 12 amplasamente Renault din Franþa, respectiv 18.000
angajaþi.
Pe data de 19 martie, Renault Groupe România ºi-a
suspendat activitatea de fabricaþie de la Mioveni.
Compania anunþând cã activitatea comercialã va fi reluatã rapid dupã încheierea crizei sanitare. La momentul respectiv, vor fi implementate mãsuri corespunzãtoare, în acord cu partenerii sociali, ceea ce va
permite companiei sã rãspundã
cererii comerciale.

Grupul PSA
Peugeot Citroen
ºi-a închis toate
uzinele din
Europa
Grupul auto francez
PSA (proprietarul mãrcilor Peugeot, Citroen, Opel)
a anunþat pe 16 martie închiderea tuturor uzinelor sale din Europa, din cauza pandemiei de coronavirus,
conform AFP.
Cel mai mare producãtor auto din Franþa ºi numãrul doi din Europa a urmat
astfel exemplul rivalului italo-american Fiat Chrysler
(FCA), cu care de altfel
este implicat într-un proces de
fuziune.
Compania a informat cã, a
închis uzinele de la Poissy,
Rennes ºi Sochaux, precum ºi

cele de la Zaragoza (Spania), Eisenach ºi Russelsheim din Germania, Ellesmere Port (Marea Britanie) ºi
Gliwice (Polonia). Acestea fiind urmate de uzinele
de la Hordain (Franþa), Vigo (Spania), Mangualde
(Portugalia), ºi cele de la Luton (Marea Britanie) ºi
Trnava (Slovacia).

FCA – Fiat Chrysler Automobiles ºi-a
suspendat pe termen nelimitat
activitatea din cele mai multe fabrici
Constructorul auto italo-american Fiat Chrysler
(FCA) a anunþat pe 16 martie cã îºi va închide majoritatea uzinelor din Europa din cauza pandemiei de
coronavirus, conform Reuters.
Decizia vizeazã ºase uzine din Italia, una din Serbia ºi una din Polonia, a precizat FCA. Potrivit agen-

þiei italiene Radiocor, aceste uzine reprezintã 30%
pânã la 35% din capacitãþile de producþie ale constructorului auto care deþine mãrcile Fiat, Chrysler,
Jeep, Maserati, Alfa Romeo, Dodge ºi Ram.
“Grupul va utiliza aceste suspendãri pentru a
pune în practicã revizuiri ale procedurilor de producþie ºi de control al calitãþii în beneficiul clienþilor ºi a
productivitãþii globale”, a precizat FCA, adãugând
cã va profita de acest rãgaz ºi pentru a extinde procedurile de dezinfectare a uzinelor.

Ford ºi-a suspendat temporar
producþia la toate fabricile sale din
Europa
Începând de pe 19 martie, Ford ºi-a suspendat activitatea la unitãþile de productie din Europa, inclusiv la Craiova. Este de aºteptat ca suspendarea
temporarã a producþiei sã dureze în funcþie de
evoluþia acestei pandemiei de coronavirus,
de restricþiile impuse la nivel naþional, de
constrângerile legate de lucrul cu furnizorii, dar ºi de nevoile de stoc ale dealerilor.
Pe durata opririi temporare a producþiei, angajaþii Ford Craiova se vor afla
în ºomaj tehnic ºi beneficiazã de o indemnizaþie de 78% din salariul de
bazã, precum ºi de celelalte drepturi prevãzute de lege pentru astfel
de situaþii.
„Deºi impactul coronavirusului în fabricile noastre a fost, din
fericire unul limitat pânã acum,
efectele sale asupra angajaþilor,
dealerilor, furnizorilor ºi clienþilor noºtri, precum ºi asupra societãþii europene în ansamblu, sunt
fãrã precedent”, a declarat Stuart
Rowley, preºedinte Ford Europa.
Ford Europa are aproximativ
46.000 de angajaþi în unitãþile proprii
ºi în asocierile în participaþie consolidate ºi aproximativ 61.000 de angajaþi,
dacã includem ºi societãþile neconsolidate. Pe lângã Ford Motor Credit Com-

pany, operaþiunile Ford Europa includ Divizia de
servicii pentru clienþi Ford ºi 19 unitãþi de producþie
(12 unitãþi proprii ºi ºapte asocieri în participaþie
neconsolidate).

BMW
Compania germanã a anunþat pe 18 martie cã pregãteºte suspendarea producþiei la fabricile sale din
Europa ºi Rosslyn, din Africa de Sud, pânã pe 19
aprilie, rãspunzând cererii scãzute ºi pentru a reduce
riscul de contagiune. Închiderile vor începe la
sfârºitul sãptãmânii.

DAIMLER
Proprietarul Mercedes-Benz a anunþat pe 18 martie cã va suspenda majoritatea activitãþilor de producþie din Europa. Suspendarea fiind aplicatã la fabricile de automobile, vehicule comerciale ºi
vehicule van din Europa.
Totodatã, Daimler declarã cã, în acest moment, nu
poate estima sau previziona impactul economic al
pandemiei asupra operaþiunilor sale.

NISSAN
Nissan a oprit producþia la cea mai mare fabricã
auto din Marea Britanie ºi analizeazã perturbarea
produsã în lanþul de aprovizionare ºi în crerea din
piaþã, a anunþat producãtorul auto japonez pe 17
martie. Pe 18 martie, compania a anunþat cã a oprit
activitãþile la fabricile europene.

TOYOTA
Toyota Motor a oprit începând de pe data de 17
martie operaþiunile din Marea Britanie ºi Polonia, iar
producþia de la fabrica din Cehia a fost opritã
începând cu data de 18 martie. Compania a mai
anunþat cã activitãþile sale de la fabrica din Turcia au
fost suspendate ºi ele.

HONDA
Honda Motor a anunþat cã închide temporar toate
centrele de dealeri din Italia. n
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COMPANII
BRENT VALMAR, PORSCHE ROMÂNIA:

”România are cel mai generos
program pentru achiziþionarea de
automobile electrice ºi hibrid”
l Bugetul de investiþii pentru digitalizarea activitãþilor ºi electrificarea flotei ajunge la 60 de miliarde de euro
Piaþa autohtonã de automobile noi a crescut constant în ultimii ani, cu o medie anualã de peste 15%, ajungând la o dublare a volumului faþã de rezultatele din 2014.
Brent Valmar, directorul general Porsche România, ne-a
acordat un interviu în care ne-a vorbit despre tendinþele din
piaþã, dar ºi despre cum reuºeºte Porsche România sã se
adapteze acestora.
Înainte ca pandemia de coronavirus sã loveascã industria
auto, Porsche România avea ca obiectiv principal, pentru
anul 2020, vânzarea a peste 1.500 de maºini electrice. În
contexul în care în a doua parte a anului trebuiau sã înceapã
livrãrile pentru modelul electric Volkswagen ID. 3.
Reporter: Cum a evoluat piaþa
auto din þara noastrã în ultimii ani?
Brent Valmar: Piaþa de automobile
noi a crescut constant în ultimii ani, cu
o medie anualã de peste 15%,
ajungând la o dublare a volumului pieþei faþã de rezultatele din 2014.
Vorbim despre o perioadã cu o evoluþie constantã a economiei, aspect
care se reflectã în nivelul de bunãstare
al persoanelor fizice ºi în apetitul pentru investiþii al companiilor ºi instituþiilor publice, care au optat pentru
înnoirea flotelor auto.
Reporter: Reuºeºte þara noastrã sã
se alinieze tendinþelor europene de trecere la autoturismele electrice?
Brent Valmar: Þara noastrã are în
acest moment cel mai generos program european de susþinere a achiziþiei de automobile electrice ºi hibrid.
Rezultatele sunt cât se poate de vizibile. Într-un interval foarte scurt am
ajuns la un stoc de circa 3.000 de
maºini electrice, iar ritmul de creºtere
al acestui segment de piaþã este cât se
poate de accelerat. Din 2020 oferta de
automobile electrice ºi hibrid de pe
piaþa localã va fi extinsã substanþial.
Doar grupul Porsche România va oferi
clienþilor prin mãrcile reprezentate o
paletã de 25 de modele de acest tip.
Cred cã vom vedea în urmãtoarea
perioadã o mai mare implicare a statului ºi a Uniunii Europene în dezvoltarea infrastructurii pentru automobile
electrice ºi hibrid plug-in.
Estimãm cã vom asista uºor la o
schimbare a comportamentului consumatorilor. Datele noastre aratã cã un
procent de 70% din încãrcãrile bateriei
unei maºini electrice vor fi realizate
acasã sau în clãdiri de birouri sau spaþii
comerciale. Aceastã schimbare de

comportament va facilita ºi mai mult
dezvoltarea acestui segment.
Din punct de vedere tehnic, performanþele modelelor electrice sunt greu
de egalat. Clienþii îºi doresc maºini
eficiente, puternice, cu costuri minime
de întreþinere. Lansarea unui numãr
mare de modele electrice accesibile va
da un imbold important dezvoltãrii
acestei pieþe. Porsche România va
avea anul acesta în portofoliu mai
multe modele BEV care, prin programul Rabla Plus, vor putea fi achiziþionate la preþuri mai mici de 15.000 de
euro.
Reporter: Cum se adapteazã Porsche România la tendinþele de electrificare tot mai accentuate din piaþã?
Brent Valmar: Porsche România
se numãrã printre promotorii acestei
tendinþe, având în vedere beneficiile
oferite pe termen lung pe toate palierele. Suntem în mãsurã sã realizãm aceste acþiuni cu atât mai mult cu cât grupul din care facem parte este printre
cei mai mari investitori în mobilitatea
electricã. Grupul Volkswagen investeºte masiv în transformarea tuturor
unitãþilor sale de producþie ºi în crearea unor produse care sã faciliteze trecerea spre un viitor neutru din punct de
vedere al emisiilor de carbon. Pentru
urmãtorii cinci ani bugetul de investiþii
pentru digitalizarea activitãþilor ºi
electrificarea flotei ajunge la 60 de miliarde de euro – din acest buget mai
mult de jumãtate va fi alocat doar pentru dezvoltarea unor modele electrice
sau hibrid. Grupul ºi-a propus ca pânã
în 2029 sã aibã în portofoliu 75 de modele 100% electrice ºi 60 de modele
hibrid.
Tranziþia spre mobilitatea electricã
presupune o schimbare de mentalitate

Pentru urmãtorii cinci ani bugetul de investiþii
pentru digitalizarea activitãþilor ºi electrificarea
flotei ajunge la

60 de miliarde de euro
– din acest buget mai mult de jumãtate va fi
alocat doar pentru dezvoltarea unor modele
electrice sau hibrid".

în toate palierele afacerii, precum ºi
investiþii. În primul rând, Porsche
România investeºte în resursa umanã.
Avem, programe intensive de pregãtire ºi adaptare a angajaþilor la noile realitãþi din piaþã, de la personalul de
vânzãri la tehnicienii de service.
Pe parcursul acestui an fiecare
showroom va avea cel puþin o staþie de
încãrcare electricã de mare putere ºi
un spaþiu special amenajat pentru expunerea unui model electric. De asemenea, modelul de finanþare pentru
achiziþia de automobile electrice necesitã o adaptare. Porsche România a
început comercializarea de staþii de
încãrcare pentru uz casnic sau industrial, sub marca internaþionalã a grupului. Staþiile Moon pot fi comandate
acum online sau de la oricare din distribuitorii noºtri. Preþurile pornesc de
la circa 800 de euro.
Reporter: Ce procent reprezintã
þara noastrã în ponderea vânzãrilor
companiei la nivel internaþional?
Brent Valmar: Porsche România
este filiala localã a Porsche Holding
Salzburg, o subsidiarã a concernului
Volkswagen AG. Grupul Volkswagen
AG este cel mai mare distribuitor de
maºini din întreaga lume cu un volum
de 10,97 milioane de unitãþi livrate
anul trecut. Porsche România a încheiat anul 2019 cu un numãr total de
35.332 maºini livrate clienþilor, cu 7%
mai mult faþã de anul precedent.
Reporter: Care au fost cele mai
cumpãrate modelele ale Grupului de
cãtre clienþii din þara noastrã?
Brent Valmar: Anul trecut, segmentul care a impulsionat decisiv evoluþia pieþei auto este cel al modelelor
SUV.
SUV-urile incluse în portofoliul

mãrcii SEAT - Arona, Ateca ºi Tarraco
- au contribuit, de altfel, la o creºtere
de aproape 48% a livrãrilor de maºini
pentru aceastã marcã. Jumãtate din livrãrile totale de automobile SEAT au
avut ca obiect un model SUV.
Volkswagen ºi ŠKODA au rãmas anul
trecut cele mai cãutate mãrci din portofoliul Porsche România, cu livrãri
totale de 15.155 de unitãþi, respectiv,
13.898 de unitãþi.
Evoluþia mãrcii Volkswagen a fost
susþinutã puternic de cererea pentru
SUV-uri. Pânã la finalul anului marca
livrase clienþilor sãi un total de 6.800
modele SUV, cu 51% mai mult decât
în 2018. SUV-urile au o pondere de
45% livrãrile totale Volkswagen din
România.
De asemenea, ŠKODA ºi-a întregit
gama de SUV-uri, o datã cu startul
vânzãrilor Kamiq. Acesta completeazã prezenþa mãrcii pe acest segment,
unde mai are în ofertã modelele Kodiaq ºi Karoq.
Audi a livrat anul trecut clienþilor
sãi 1.763 de unitãþi, cu o creºtere similarã a ponderii modelelor SUV. În
2019 marca a intrat, odatã cu lansarea
Q3 Sportback, pe un segment nou, respectiv cel al SUV-urilor coupe de
mici dimensiuni.
Volkswagen Vehicule Comerciale a
avut o evoluþie mult peste cea a acestui
segment de piaþã, respectiv un avans
de 12,4% al livrãrilor. La baza succesului a stat versatilitatea modelului
Transporter, unde livrãrile au crescut
cu peste 45% pe parcursul anului
2019. De asemenea, modelul Crafter
s-a dovedit un succes, dupã un avans
de 20% al livrãrilor.
Reporter: Care este importanþa activitãþii de service în business-ul Porsche România?

Brent Valmar: Pentru orice importator auto activitatea de service este
foarte importantã. Rolul nostru nu este

Reporter: Porsche România a
anunþat cã pânã în 2021 vor fi disponibile 100 de staþii de încãrcare pentru

Porsche România a încheiat anul 2019 cu un
numãr total de 35.332 maºini livrate clienþilor, cu
7% mai mult faþã de anul precedent".
doar acela de a ajuta clienþii sã intre în
posesia modelului visat, ci ºi acela de a
oferi suportul necesar pe toatã durata
de viaþã pentru maºina aleasã.
Reporter: Aveþi în plan extinderea
reþelelor de distribuþie din þara noastrã?
Brent Valmar: Urmãrim potenþialul de dezvoltare la nivel regional, dar
prioritatea noastrã este consolidarea ºi
susþinerea partenerilor actuali pentru a
dezvolta afacerea. Anul acesta, vom
oferi fiecãrui distribuitor sprijinul necesar pentru a se adapta trecerii industriei auto spre o configuraþie cu o pondere din ce în ce mai mare a modelelor
electrice.

maºinile electrice la distribuitorii mãrcilor din grupul VW. La ce valoare se
ridicã investiþia? Si care este stadiul
actual al proiectului?
Brent Valmar: Acest program este
o prioritate pentru noi ºi dorim sã finalizãm dotarea distribuitorilor pânã la
sfârºitul anului, în special pentru mãrcile care vor include cât mai curând în
portofoliu modele electrice.
Reporter: Care a fost cifra de afaceri a Porsche România anul trecut?
Brent Valmar: Cifra de afaceri a
crescut într-un ritm similar cu evoluþia
livrãrilor de maºini, respectiv un plus
de 7%.
Reporter: Vã mulþumesc! n
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„Clienþii apreciazã experienþa folosirii
maºinii ºi nu mai cautã la fel de mult
sã o deþinã în proprietate”
l Sharetoo - prima soluþie de corporate car sharing din România l Serviciul de car sharing permite companiilor sã reducã semnificativ costurile legate
de gestionarea flotelor pe termen lung

M

aºina a devenit mai mult
decât un mijloc de transport, fiind ºi un mod de
a acumula noi experienþe. Clienþii apreciazã experienþa folosirii maºinii ºi nu mai cautã la fel de
mult sã o deþinã în proprietate, susþine
Helian Redai, Head of Sales & Marketing Porsche Finance Group.
Porsche Finance Group oferã solu-

Radu Manea, Head of
Fleet Management
Porsche Finance
Group România, a
declarat: "Serviciul de
car sharing permite
companiilor sã
optimizeze gestionarea
flotelor ºi sã reducã
semnificativ costurile
legate de acestea pe
termen lung".

þii complete de finanþare auto ºi mobilitate pentru clienþii mãrcilor concernului Volkswagen. Grupul este prezent în România de peste 20 de ani ºi
oferã prin companiile sale: leasing financiar pentru persoane fizice ºi juridice; credite pentru autoturisme; asigurãri; servicii de management de
flote; leasing operaþional; car sharing
corporate. Clienþii Porsche Finance
Group au acces la servicii care asigurã
nevoile de mobilitate pentru intervale
cuprinse între o orã ºi de pânã la cinci
ani, la cele mai înalte standarde.
În ceea ce priveºte leasingul operaþional pentru persoane fizice, acesta a
fost lansat la finalul anului trecut ºi
este centrat pe nevoile individuale de
utilizare a maºinii ºi faciliteazã accesul clienþilor privaþi la finanþare ºi cele
mai noi modele de maºini.
Astfel, persoanele fizice pot folosi o
maºinã nouã pe care o configureazã
conform preferinþelor personale, contra unei chirii lunare fixe care reflectã
gradul de utilizare al maºinii. La finalul perioadei contractuale, care poate
fi între 1 ºi 4 ani, maºina este returnatã,
iar clienþii pot alege un nou autovehicul.
Noul serviciu este creat în jurul nevoilor individuale de utilizare ale
clienþilor ºi asigurã o transparenþã totalã a costurilor asociate maºinii. Chiria lunarã se stabileºte în funcþie de perioada contractualã aleasã ºi de rulajul
estimat ºi reflectã exact utilizarea.
Astfel, valoarea plãtitã lunar de client
este mai micã decât în cazul produselor financiare clasice, care asigurã
proprietatea la finalul contractului.

În prezent, serviciul sharetoo este disponibil în
mai multe ansambluri de birouri din Bucureºti,
dar ºi prin contracte cu companii care doresc sã
acceseze aceastã soluþie de mobilitate în mod
dedicat.

Sharetoo
Sharetoo este prima soluþie de corporate car sharing din þara noastrã, lansatã de Porsche Finance Group în anul
2017. Soluþia se adreseazã atât companiilor cu nevoi flexibile de mobilitate,
cât ºi angajaþilor acestora, fiind disponibilã ºi în reþeaua naþionalã de distribuitori autorizaþi ai mãrcilor
comercializate de Porsche România.
Serviciul acoperã nevoile de mobilitate ale clienþilor pentru intervale de

la o orã pânã la 12 luni, care este perioada minima pentru o finanþare în
leasing.
În prezent, serviciul sharetoo este
disponibil în mai multe ansambluri de
birouri din Bucureºti, dar ºi prin contracte cu companii care doresc sã acceseze aceastã soluþie de mobilitate în
mod dedicat.
Toate maºinile din flota de car sharing sharetoo sunt echipate cu tehnologie de car sharing de ultimã generaþie,
furnizatã de liderul mondial în dome-

niu. Tehnologia faciliteazã atât monitorizarea ºi gestionarea maºinilor, prin
intermediul unei interfeþe dedicate, cât
ºi o experienþã simplã ºi confortabilã
pentru utilizatorul final. Acesta poate
deschide ºi închide maºina direct de pe
smartphone, prin intermediul unei
aplicaþii disponibile pentru sisteme
Android ºi IOS. În plus, garanþia utilizãrii unei maºini noi, bine întreþinute,
aduce un plus de siguranþã pentru
companie ºi angajaþi.
Radu Manea, Head of Fleet Mana-

gement Porsche Finance Group România, a declarat: „Serviciul de car sharing permite companiilor sã optimizeze gestionarea flotelor ºi sã reducã
semnificativ costurile legate de acestea pe termen lung. Este o soluþie
atractivã ºi eficientã de mobilitate,
pentru cã prezintã avantaje inclusiv
pentru angajaþi, nu doar pentru companie. Aceºtia pot utiliza maºinile din
flotã nu doar pentru deplasãrile de serviciu, ci ºi în regim privat, pentru mai
mult confort ºi timp economisit”. n

