INVITAŢIE
CAMPANIA PENTRU UN TRANSPORT CIVILIZAT

O punte peste două prăpăstii
18-19 martie 2010
Hotel Alpin Poiana Braşov
Vă invităm să participaţi la un nou eveniment marca ZIUA CARGO în cadrul
căruia transportatorii de persoane se vor afla timp de 2 zile în dialog direct cu
reprezentanţi de prim rang ai autorităţilor.
• Eusebiu Pistru - secretar de stat Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
• Mariana Nedelcu - secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale
• Iancu Crăciunoiu - director general Autoritatea Rutieră Română
• Florian Coman - director general adjunct Autoritatea Rutieră Română
• Daniela Dobrilă - director al Direcţiei de Licenţe şi Autorizări din cadrul
Autorităţii Rutiere Române
• Lucian Diniţă - şeful Poliţiei Rutiere
• Mircea Costache - director al Direcţiei pentru Servicii de Interes General,
Investiţii şi Dezvoltare Locală din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor
• Lucian Lambru - consilier juridic în cadrul Ministerului Administraţiei şi
Internelor

Parteneri principali
Parteneri

Program eveniment
Joi 18 martie
12:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 15:30

Primire invitaţi şi cazare
Prânz de afaceri
Sesiunea I de discuţii
Teme:
• Modul de organizare a procesului de atribuire a traseelor în 2011
• Criterii de atribuire
• Calendar atribuire

15:30 - 15:45
15:45 - 17:00

Pauză de cafea
Sesiunea a II-a de discuţii
Teme:
• Posibilităţi de armonizare a modului de atribuire a traseelor
judeţene şi interjudeţene
• Trec traseele judeţene la ARR?
• Valabilitatea programului de transport ce începe în 2011

19:00

Parteneri principali
Parteneri

Întâlnire în holul hotelului şi plecare cu autocarul la cină - Stâna
Turistică Poiana Braşov

Vineri 19 martie
9:30 - 11:00

Sesiunea a III-a de discuţii
Teme:
•
Formarea continuă a şoferilor - obligaţii, interese şi
oportunităţi
•
Identificarea modalităţilor de prevenire şi combatere a
"pirateriei"
•
Exercită transportul internaţional o concurenţă neloială
pentru cel interjudeţean?

11:00 - 11:15

Pauză de cafea

11:15 - 13:00

Sesiunea a IV-a de discuţii
Teme:
• Modificări legislative impuse de UE
• Asumarea unui pact transportatori - asociaţii profesionale autorităţi pentru o evoluţie sănătoasă a pieţei (renunţare la
călătorii în picioare, respectare a timpilor de conducere şi odihnă
pentru şoferi, utilizare bilet de călătorie, renunţarea la stabilirea
unui target de încasări pentru şofer, pregătire profesională măcar la
nivelul cerut de legislaţie etc)
• Concluzii

13:00 - 13:30

Prânz de afaceri

13:30

Prezentare autocare şi drive-test

Taxă de participare: 350 RON (TVA inclus).
* Participanţii vor avea acces gratuit la sauna, jacuzzi şi piscină în cadrul Hotelului
Alpin
** Confirmarea de participare se poate face prin email, la adresa
radu.borcescu@ziuacargo.ro sau la tel. 0757 074 396.
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