
Planificat pentru februarie 2022, Pachetul Mobilitate 
I va însemna o schimbare fãrã precedent pe piaþa 
transportului rutier ºi va avea un impact major asupra 

capacitãþii de organizare a activitãþilor de transport în 
conformitate cu regulile sociale din 27 de þãri. Mai mult, 
intrã în vigoare ºi o versiune europeanã armonizatã a 
sistemelor naþionale de rating, care va sublinia necesitatea 
monitorizãrii încãlcãrilor reglementãrilor privitoare la 
activitatea ºoferilor ºi a companiilor pentru a pãstra buna 
reputaþie a companiei. 

Gestionarea digitalã a datelor legate  
de activitatea ºoferilor ºi camioanelor 

În calitate de lider recunoscut în 
Europa pentru Detaºare ºi asistenþã 
juridicã cu peste 6.500 de clienþi activi, 
Move Expert pregãteºte de mai bine de 
un an aceastã schimbare majorã pentru 
a o face cât mai uºoarã ºi eficientã 
pentru companiile de transport rutier. 
ªi cu software-ul de management VDO 
TIS-Web de la Continental, încorporat 
în platforma de soluþii electronice 
Move Expert, Move Expert va permite 
clienþilor sã monitorizeze, de asemenea, 

activitãþile ºoferilor ºi ale camioanelor în mod eficient ºi 
sã  respecte toate noile cerinþe ale Pachetului Mobilitate. 
Aceasta vine în plus faþã de platforma electronicã Move 
Expert pentru stocarea ºi gestionarea securizatã a tuturor 
documentelor necesare companiilor de transport angajate 
în transport internaþional. Transportatorii rutieri se vor 
bucura de un mediu specific pentru stocarea într-un 
singur loc a tuturor documentelor legate de ºoferi ºi 
camioane, cum ar fi, printre alte documente care sunt 
solicitate de autoritãþile de supraveghere la efectuarea 
verificãrilor - formulare A1, contracte de muncã, evidenþe 
tahograf, borderouri de platã a salariilor, permise de 
conducere, licenþe de transport º.a. 

Mai mult, Move Expert oferã transportatorilor 

Fiþi pregãtit pentru Pachetul 
Mobilitate cu Move Expert
Începând cu 2 februarie 2022, Comisia Europeanã va pune la dispoziþia companiilor de 
transport din UE un nou portal în care toþi transportatorii europeni care efectueazã curse 
cross-trade (curse între douã þãri europene, altele decât statul de origine) ºi cabotaj vor 
fi obligaþi sã-ºi înregistreze ºoferii în aceastã platformã înainte de începerea cãlãtoriei. 
Aceastã obligaþie este stabilitã în Pachetul de Mobilitate I, care va intra în vigoare în luna 
februarie a anului viitor. Oficialii Comisiei Europene susþin cã portalul va fi gata iniþial 
în ianuarie 2022 într-o versiune foarte simplã, iar transportatorii au la dispoziþie câteva 
zile pentru a se familiariza cu meniul. În aceste circumstanþe, Move Expert, companie 
specializatã în reprezentarea transportatorilor rutieri pentru detaºarea ºoferilor în Franþa 
(legea Macron) ºi în alte 6 þãri, îºi pune la dispoziþie experienþa pentru a desfãºura cu succes 
operaþiunile de înregistrare a ºoferilor pe viitorul portal IMI, dar oferã ºi asistenþã juridicã 
extinsã ºi informaþii cu privire la toate salariile minime europene ºi sistemele de rating 
bazate pe încãlcãri ale legislaþiei. De asemenea, Move Expert a fãcut echipã cu Continental 
pentru a oferi companiilor de transport ºansa de a beneficia de programul VDO TIS de 
la Continental, care face posibil transferul datelor din aparatul tahograf pe platforma 
electronicã Move Expert.
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consiliere ºi asistenþã profesionalã în toate limbile 
europene, inclusiv avocaþi specializaþi dacã este necesar 
pentru reprezentarea clienþilor în faþa autoritãþilor de 
control cu privire la detaºarea ºoferilor. ªi pe drum, 
ºoferii vor putea folosi aplicaþia existentã Move Expert pe 
smartphone-urile lor pentru a-ºi arãta noile certificate IMI 
(inclusiv un cod QR) oricãrui organism de control. 

Noul portal digital numit „Drivers manager” afiºeazã 
ºi analize ºi rapoarte automate privind activitatea 
înregistratã ºi descãrcatã de pe cardurile de tahograf în 
ultimele 28 de zile ºi genereazã avertismente despre 
încãlcãri ale reglementãrilor europene care pot duce la 
încadrarea companiei într-o categorie de risc ºi conduce 
la controale mai frecvente la sediul companiei. Portalul 
va oferi, de asemenea, un catalog al tuturor amenzilor 
care pot fi date în legãturã cu încãlcãrile care pot apãrea 
la conducerea internaþionalã. În cele din urmã, platforma 
digitalã va include ºi recomandãri privind modul de 
definire a remuneraþiei în toate þãrile UE, astfel încât 
transportatorii sã calculeze corect remuneraþia ºoferilor 
în funcþie de remuneraþia minimã din fiecare þarã. Aceste 
informaþii care provin din UE ºi cei 27 de membri sunt 
încã foarte greu de adunat ºi actualizat pentru majoritatea 
companiilor mici ºi mijlocii de transport.

Move Expert devine distribuitor  
al software-ului TIS-WEB de la VDO 

Pornind de la observaþia cã majoritatea vehiculelor 
licenþiate pentru transport din UE sunt echipate cu 
tahograf VDO, Move Expertma încheiat în noiembrie 
anul curent un parteneriat exclusiv pentru 
integrarea funcþionalitãþilor software-ului 
VDO Continental TIS-WEB în propriul 
modul de gestionare a ºoferilor numit 
Drivers Manager. Acest parteneriat îºi 
propune, pe de o parte, sã împlineascã 
viziunea Move Expert de a dezvolta în 
Europa o gamã de servicii pentru controlul 
noului mediu social pentru ºoferi ºi, pe 
de altã parte, sã conecteze douã soluþii 
electronice puternice pentru a respecta 
cerinþele legale ale noului Pachet Mobilitate, 
în special pentru transportatorii din Europa 
de Est. Sébastien Schmitt, CEO MOVE 
EXPERT a declarat: „Unarea forþelor cu un 
lider general în tehnologiile de tahograf 
precum Continental cu marca sa VDO ni 
s-a pãrut o modalitate logicã de a îndeplini 
noile cerinþe legale europene ºi de a extinde 

gama de servicii electronice pentru cei 150.000 de ºoferi, 
folosind interfaþa noastrã pentru detaºare. Este esenþial sã 
oferim un serviciu premium clienþilor noºtri actuali, dar ºi 
potenþiali, pentru viitorul Pachet Mobilitate ºi extinderea 
detaºãrii în 27 de þãri.” 

Diego Santos-Burgoa, Head of Aftermarket Sales 
în divizia Continental Commercial Vehicle Fleet 
Services: „Considerãm cã punerea la dispoziþie a 
datelor tahografului nu numai pentru flote, ci ºi pentru 
companiile care construiesc servicii pentru industria 
transporturilor este una dintre sarcinile noastre cheie. 
Datele generate de tahografele noastre digitale DTCO 
sunt deosebit de precise, pline de informaþii ºi inviolabile, 
iar acest lucru le face o bazã perfectã pentru o gamã de 
servicii cu valoare adãugatã realã. De aceea, suntem 
foarte bucuroºi sã colaborãm cu Move Expert, o companie 
care aduce o valoare adãugatã mare pentru clienþii sãi, 
ajutându-i sã navigheze în sistemul complex de reguli ºi 
reglementãri care se aplicã astãzi în toate þãrile europene. 
Suntem mândri sã sprijinim aceastã misiune.” 

Move Expert SAS este o companie francezã 
specializatã în servicii digitale pentru operatorii de 
transport care opereazã pe teritoriul României din 2012 
pentru servicii de rezervare bilete de feribot ºi recuperare 
de TVA ºi din 2016 pentru detaºarea ºoferilor ºi asistenþã 
juridicã. Move Expert reprezintã deja 7 dintre cele mai 
mari 15 companii româneºti pentru raportãrile actuale 
pe detaºare pe legile Macron, Distacco, Milog, LSDB ºi 
Wagweu. Multe alte companii româneºti din top 100 
în funcþie de cifra de afaceri se numãrã printre cei peste 
2.500 de clienþi români. 

Grupul Move Expert are filiale în 7 þãri pentru 
transportatorii rutieri (România, Bulgaria, Polonia, Cehia, 
Italia, Spania, Maroc). În România, ca una dintre pieþele 
sale cheie, Move ExpertT ºi-a consolidat din 2021 
activitãþile ºi ºi-a deschis propria filialã situatã în Bucureºti 
Sectorul 6, punând capãt colaborãrii cu fostul sãu agent. 
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