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Prezentare Time Critical Line

 Servicii 24/7/365, usa la usa in regim express - limitele fiind doar cele impuse de 
dimensiunile și greutatea maxime admise pentru tipul de aeronava si marfuri generale

 Air charter

 OBC On Board Courier

 Transport maritim container si Project Cargo

 Birou in Otopeni si Budapesta (Time Critical Line Hungary Kft)

 Transportul rutier este conex transportului aerian si maritim

 Serviciile Speciale - cel mai scurt timp de tranzit se derulează cu time:matters Gmbh 
(A Lufthansa Cargo Company)



 

De ce transport rutier si cresterea volumului marfurilor expediate cu avionul

 In Romania, singurul aeroport cu trafic de marfa este Otopeni

 Avioanele care opereaza cursele pe Otopeni sunt mici si medii si au o frecventa redusa

 Capacitatile oferite de liniile aeriene pe cursele de pasageri sunt foarte reduse, fata de cerinta 
operatorilor economici

 Astfel, liniile aeriene au introdus serviciul rutier din/spre aeroporturile mari din Europa: Frankfurt, 
Amsterdam, Paris, Londra, Istanbul

 Sunt operate curse regulate sau ad-hoc, daca este o cantitate semnificativa

 Si Casele de Expeditie pot organiza direct preluarea marfii pe camion si transferul la unul din 
aeroporturile mari din Europa sau din aceste aeroporturi spre Romania

 Dupa criza din 2008, volumele marfurilor expediate cu avionul au inregistrat o crestere datorita largirii 
gamei de produse industriale

 Marfurile din industria petroliera, industria grea, automotive au inceput a fi produse pe stocuri 
minime, astfel o parte din cantitatile livrate maritim au fost transferate pe transportul aerian



 

Interactiunea cargo aerian-rutier

 Transport auto pe curse regulate sau ad-hoc ale liniilor aeriene, se deruleaza intre un aeroport mic si unul mare sau 
chiar HUB al liniei aeriene (ex. Frankfurt pentru Lufthansa Cargo) sau aeroport exclusiv cargo unde se opereaza doar 
curse de avioane cargo

 Camionul circulă cu un Cargo Manifest si are numar de cursa - la fel ca un avion - pentru toate partidele de marfa 
(AWB-uri), inclusiv in zilele libere, fara sa se alinieze la coada, indiferent de frontiera (libera circulatie sau nu)

 Transport auto - reprezentand preluarea sau livrarea marfii Expeditor (Shipper/Consignor) - Aeroport

 Camioanele trebuie sa respecte cerintele expeditorilor, inclusiv sigilarea pentru marfa comunitara sau, dupa vamuirea 
de export, la Vama locală

 Respecta ora si data incarcarii/livrarii la Terminalul Liniei Aeriene

 La cererea ordonatorului transportului (linie aeriana, casa de expeditii aeriana), conducatorul auto verifica la incarcare 
respectarea instructiunilor, inclusiv modul de ancorare, daca materialul lemnos are Certificat de Fumigatie, etichetare 
bunuri periculoase

 Dispecerul proprietarului mijlocului auto cere respectarea rutei impuse de ordonatorul transportului, la fel si in cazul 
medicamentelor sau altor marfuri deosebite, care au licenta punctuala pentru tranzitarea doar anumitor tari

 Tot la transportul de medicamente cu licente speciale de intrare in tara de destinatie - data si ora fixa de intrare in 
aceasta tara de destinatie



 

Transportator Autorizat (Regulated Agent RA)

 Este Transportatorul Auto care isi asuma raspunderea privind respectarea Legislatiei de Securitate a 
Aviatiei Civile EU

 In prezent, in Romania, este suficient ca Transportatorul Auto sa se prezinte la incarcare (Agent 
Handling Linie Aeriana sau Expeditor Cunoscut - Known Shipper/Consignor) cu Declaratia 
Transportatorului (v. Anexa Haulier Declaration)

 Masina se sigileaza si pana la Aeroportul de destinatie nu are voie sa incarce alta marfa decat daca 
oprirea este tot la un Regulated Agent RA, unde se resigileaza

 Regulated Agent poate fi un Expeditor Cunoscut (Known Shipper/Consignor), Casa de Expeditii cu 
licenta, Terminal Linie Aeriana, Depozit de Logistica Autorizat
NOTA: in alte tari, ex. Germania, se mai cere si Certificatul Firmei de transport/Conducatorului auto, care obtine in urma 
unui curs sustinut de o firma autorizata de Autoritatea Aviatiei Civile din Germania

 In zilele libere, se cere solutie de back-up in cazul defectarii mijlocului auto, de obicei prin inlocuirea 
capului tractor, reincarcare in alt mijloc de transport autorizat sau chiar pozitionare elicopter pentru o 
parte din marfa, care este extrem de urgenta



 

HAULIER DECLARATION



 

Fluxul logistic conform Legislatiei EU de Securitate din Aviatia Civila
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