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IRU a lansat în parteneriat cu Forumul Internaţional al Transporturilor (FIT) un nou serviciu on line TRANSPark 
(http://www.iru.org/index/transpark-app), care permite şoferilor de camioane, planificatorilor de logistică, 
responsabililor de transporturi şi tuturor celor implicaţi în operaţiunile de transport rutier, să cerceteze, 
localizeze, selecţioneze şi să contacteze zonele de staţionare pentru camioane din 43 ţări, din Portugalia până 
în Kazahstan.
Accesibil gratuit pe site-ul web al IRU, TRANSPark este de asemenea disponibil în format PDA pentru o mai 
uşoară utilizare chiar din cabina camionului.

TRANSPark este:

• un instrument de căutare pentru a localiza, selecţiona şi contacta 3000 zone de staţionare pentru 
camioane din Portugalia până în Kazahstan.
• un planificator de itinerarii cu zone de staţionare
• preţul carburanţilor în 40 ţări;
• timpii de aşteptare la frontiere;
• informaţii de ultimă oră privind interdicţiile de circulaţie, lucrări şi alte bariere rutiere;
• consemne de siguranţă IRU şi aide-memoire pentru şoferi;
• previziuni meteorologice locale, naţionale şi regionale;
• un convertor valutar;
• asistenţă şi consiliere juridică. 

TRANSPark: ultimul ghişeu unic on-line ale tuturor 
operaţiunilor transportatorilor rutieri de marfă!

Toate acestea disponibile gratuit şi compatibile cu computerele de buzunar!

TransPark este soluţia care vă trebuie pentru a vă planifica itinerariul, 
răspunzând în acelaşi timp necesităţilor dumneavoastră. Aplicaţia este 

gratuită.. şi accesibilă cu un simplu clic
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Şoferi de camioane, transportatori, gestionari de parcări,

• Trebuie să faceţi faţă unei reglementări sociale stricte care obligă câteodată şoferii de   
   camioane să se oprească în zone mai puţin sigure, cu riscul de a fi luaţi drept ţinte pentru 
   crima organizată, cu vehiculele şi încărcătura lor?

• Sunteţi expuşi slabei rentabilităţi a sectorului, agravată de criza actuală, şi pentru dumneavoa-  
   stră timpul înseamnă bani şi fiecare bănuţ contează?

• Concurenţa este acerbă şi numai cel mai bun prestator poate supravieţui?

Planificator de itinerariu cu zone de staţionare

Planificaţi-vă itinerariul dumneavoastră şi
selecţionaţi zonele de staţionare pentru
camioane disponibile pe ruta dumneavoastră!

Căutări în circumferinţă

Localizaţi zonele de staţionare pe o rază de la 
0 la 100 km ale unui punct geografic dat!

TRANSPark va fi pagina dumneavoastră de 
start pe web!
Accesibilă pe www.iru.org sau
www.internationaltransportforum.org
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Căutări pe ţări şi adrese

Localizaţi zonele de staţionare pe ţări!

Echipamente disponibile în zonele de staţionare

Căutarea avansată vă permite să alegeţi o zonă 
de staţionare în funcţie de diferite criterii, cum ar 
fi: parcare cu pază 24h/24, împrejmuită, luminată, 
supravegheată video, posibilitatea de reparaţie sau 
de spălare a vehiculelor, amenajări pentru mărfuri 
periculoase, hotel, restaurant, etc.

Coordonate şi lista amenajărilor disponibile

Coordonatele zonei de staţionare aleasă, 
precum şi toate echipamentele care sunt 
propuse, se afişează pe ecran şi pot fi 
descărcate în format pdf.

Puteţi de asemenea afişa TRANSPark pe 
telefonul dumneavoastră mobil!

Adăugaţi sau editaţi o zonă de staţionare

Editaţi informaţia disponibilă în baza de date 
TRANSPark şi /sau adăugaţi o nouă parcare! 
Informaţiile sunt verificate de autorităţile naţionale 
şi asociaţiile de transport rutier pentru a garanta 
exactitatea.



11Buletin informativ al Uniunii Naţionale a Transportatorilor Rutieri din România

TRANSPark: ghişeu unic al industriei transportatorilor rutieri de marfă

În afara localizării zonelor de 
staţionare, profitaţi de numeroase 
alte servicii furnizate gratuit pe IRU 
transportatorilor!

• Observatorul IRU privind timpii de 
   aşteptare la frontiere
• Preţul carburanţilor
• Informaţii de ultimă oră ale IRU
• Centru de informare al IRU
• Sfaturi IRU privind siguranţa 
• Convertor valutar
• Meteo
• Servicii juridice ale IRU

 Graţie TRANSPark, economisiţi bani …. fără cheltuieli:
 • La staţionarea în zone securizate pentru a evita furturile de mărfuri, vehicule sau obiecte 
                 personale;
 • La verificarea preţurilor carburanţilor în 40 ţări la planificarea itinerariului
 • La evitarea amenzilor pentru infracţiuni graţie centrului de informare IRU

 Graţie TRANSPark, respectaţi legislaţia … fără cheltuieli:
 • Respectând reglementările privind timpii de conducere şi de odihnă via localizarea 
                 parcării celei mai apropiate pentru camioane 
 • Beneficiind de asistenţă şi de consiliere juridică via serviciul juridic IRU
 • Cunoscând interdicţiile de circulaţie graţie informaţiilor de ultimă oră ale IRU

 Graţie TRANSPark, câştigaţi timp … fără cheltuieli:
 • Evitând timpii lungi de aşteptare la frontiere graţie Observatorului timpilor de aşteptare
                 la  frontiere
 • Evitând ambuteiajele cauzate de interdicţiile de circulaţie, lucrări şi baraje rutiere
 • Accesând toate aceste servicii direct chiar de pe telefonul dumneavoastră mobil.

 Graţie TRANSPark, vă îmbunătăţiţi siguranţa rutieră … fără cheltuieli:
 • Anticipând condiţiile meteorologice şi adaptând conducerea şi echipamentul 
                 dumneavoastră
 • Oferind şoferului dumneavoastră accesul la echipamentele esenţiale odihnei de calitate 
                 şi pentru o conducere vigilentă
 • Utilizând aide-memoirele pentru şoferi şi consemnele de siguranţă ale IRU

TRANSPark vă va permite să optimizaţi operaţiunile dumneavoastră, să vă 
îmbunătăţiţi rezultatele, să vă creşteţi competitivitatea şi vă va uşura 

viaţa …. fără a cheltui niciun bănuţ!

Călătoriţi în deplină siguranţă: utilizaţi TRANSPark!

www.iru.org
www.internationaltransportforum.org


