
BURSELE DE TRANSPORT: 
ghid de evitare a riscurilor 

Târgu Mureș, 05 Iunie 2015 



Beneficii și Riscuri în 
platformele electronice tip FREIGHT EXCHANGE 

Beneficii 
 

- MULTIPLICAREA  

gamei de posibili clienți sau furnizori 
 
- REDUCEREA  

costurilor de transport 
 
- REDUCEREA  

timpului de rezolvare a cererii sau ofertei de transport 



Beneficii și Riscuri în 
platformele electronice tip FREIGHT EXCHANGE 

Riscuri 
 

   
 
  

 RISCURI GENERICE ALE CONTRACTELOR SPOT (electronice sau nu) 
- încasarea dificilă a contravalorii prestației 
- primirea unui serviciu neconform de transport 

RISCURI DERIVATE DIN ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR LA DISTANȚĂ  
- pentru transportatori: lucrul cu o firmă intermediară fantomă 
- pentru expeditori: pierderea mărfii încredințate unui fals cărăuș 



Beneficii și Riscuri în 
platformele electronice tip FREIGHT EXCHANGE 

 
SEMNALEAZĂ RISCURILE  

și ASIGURĂ INSTRUMENTELE DE PROTECȚIE  
a utilizatorilor.  

 

RISCURILE NU PROVIN DIN NATURA SERVICIULUI,  
ci din interacțiunile între companii. 

 

RISCURILE POT FI EVITATE  
prin modul de utilizare a serviciului.  



Am fost notificați de către CS Romania și, după investigație  

am depistat modalitatea de fraudă: INTERMEDIEREA INVERSATĂ 

 

studiu de caz #1 
înșelăciune prin neplata premeditată a transportului 

02.07.2014 
- Societatea CS Romania a publicat o marfă de transportat pe ruta Fiesso 
d’Artico, Italia – Satu Mare  
- A fost contactată de firma Enora, cu care a convenit transportul la prețul de 
1.150 eur, cu plata la descarcare.  
- Înaintea descărcării, societatea CS Romania a fost contactată de către 
proprietarul camionului ce a făcut transportul efectiv (Timona) de la care a aflat 
că pe transportul respectiv acesta urma sa primească 1400 eur, cu plata la 
scadență.  
 



studiu de caz #1 
înșelaciune prin neplata premeditată a transportului 

Societatea Alina&Iulia  
a practicat  

INTERMEDIEREA INVERSATĂ  
folosind paravanul constituit  

din societatea Enora.  



Confirmarea a sosit în aceeași zi. 
Din păcate, societatea Alina&Iulia nu a mai putut fi contactată 

studiu de caz #1 

La 04.07.2014 BursaTransport a retras dreptul de acces societății Alina&Iulia. 



studiu de caz #1 

#1 Timona nu a dat atenție faptului că  

Alina&Iulia este pe BursaTransport  
de mai puțin de o lună și jumătate 

#2 Timona nu a verificat că  

Alina&Iulia nu are niciun fel de  
licență ARR  

(transport sau intermediere) 

Erorile utilizatorilor implicați în tranzacție 

#3 CS Romania nu a verificat că Enora nu mai este activă pe BursaTransport 



studiu de caz #2  
redirijare marfă folosind cărăuș de bună credință 

13.08.2014 
-Ciraco Exim a publicat o marfă refrigerată pe ruta Focșani – Sofia.  
 
-a primit confirmare de transport de la societatea Mine Solution Team din 
Alexandria cu numerele false TR-27-MNT/TR-97-MNT.  
 
-acesta a publicat la rândul său marfa refrigerată pe ruta Focșani – Ștefănești, 
Ilfov 
 

-marfa a fost transportată de cărăușul real Costar, din Coșereni Ialomița. 



studiu de caz #2  
redirijare marfă folosind cărăuș de bună credință 

Societatea  
Mine Solution Team  
a practicat  
REDIRIJAREA MĂRFII 
folosind un cărăuș de  
bună credință 



#1 Ciraco Exim nu a verificat numerele de înmatriculare 

cu care Mine Solution Team a confirmat 
 
 
 
 

 
 
 

#2 Depozitul din Focșani a încărcat altă mașină  

decât cea avizată de către Ciraco Exim 

Studiu de caz #2 

Erorile utilizatorilor implicați în tranzacție 



INSTRUMENTE DE SIGURANȚĂ  
puse la dispoziția utilizatorilor 

PROFILUL COMPANIEI 
- Marcarea distinctă  

a datelor de contact  
recent modificate 

- Scoring-ul companiei 
- Data înscrierii  

în platforma BursaTransport 
- Istoric de activitate 

 

Pentru toate categoriile 



INSTRUMENTE DE SIGURANȚĂ  
puse la dispoziția utilizatorilor 

Pentru expeditori 
-Lista consultanților propriului anunt de marfă  
-Verificarea licenței de transport și a copiei conforme a vehiculului 

Pentru transportatori 
- Verificarea licenței de intermediere 
- Statusul ANAF al expeditorului activ/inactiv 



Va mulțumim pentru atenție! 

Noi asigurăm instrumentele de siguranță.  
Puterea lor de a contracara riscurile devine realitatete  

DOAR PRIN IMPLICAREA UTILIZATORILOR.  


