Piaţa neagră,
vizibilă online

INTERVIU

Mai sigur, mai transparent, mai rapid - iată direcţiile pe
care merge Autoritatea Rutieră Română, ce îşi propune
introducerea unui sistem informatic care va integra toate
activităţile sale. Iar acest sistem ar putea avea un
impact semnificativ şi asupra legalităţii funcţionării
pieţei de transport. Am discutat cu directorul general al
ARR, Sorin Supuran, despre paşii pe care urmează să îi
realizeze instituţia.
Ziua Cargo: De ce este
nevoie de un nou sistem
informatic?
Sorin Supuran: Noul sistem
va asigura în primul rând o bunã
vizibilitate a proceselor. De exemplu, toate tipizatele achiziþionate
de noi sunt înseriate ºi se distribuie cãtre agenþii. Însã, la momentul acesta, nu se poate vedea
situaþia lor realã. Astfel, este posibil ca un operator sã nu fie licenþiat, dar sã aibã la mânã copie
conformã. Este posibil sã fie plãtite, dar poate nu se gãsesc în
sistem.
O copie conformã reprezintã
un efort foarte mic din punct de
vedere financiar, însã, neavând
copie conformã, probabil reuºeºte
sã se sustragã ºi de la alte plãþi.
În acest sens, consider cã proiectul finalizat cu BursaTransport
va contribui din plin la ameliorarea
lucrurilor. Acum, toþi cei care sunt
utilizatori pe BursaTransport - aproximativ 14.000 - vor avea posibilitatea sã verifice dacã un camion nu este înregistrat ºi vor putea
apoi sã sesizeze organele statului.
Ce va face noul sistem
informatic?
În primul rând, vorbim despre
dezvoltarea unui program informatic, ce va asigura modernizarea
bazei de date, sistem care a fost
conceput în anul 2002 ºi care, în
prezent, nu mai poate acoperi
nevoile ºi fluctuaþiile existente în
piaþã. Prima problemã a apãrut
încã de la începutul mandatului
meu în 2012, când am cerut o situaþie financiarã, în care am vãzut
cã erau diferenþe cu niºte solduri.
S-a constatat cã nu în toate cazurile au fost emise facturi pentru
activitãþile prestate. Acum, sistemul a fost modificat astfel încât
sã nu se mai elibereze nimic decât
dacã e facturat ºi putem face ºi
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verificarea încasãrilor. Sistemul
pe care îl propunem noi este unul
integrat, ce va include baza de
date, serviciile noastre de gestiune, facturare-încasare... Vom putea cu uºurinþã sã verificãm managementul documentelor, vom

vedea inclusiv când intrã în agenþii
un document sau o solicitare, iar
dacã observãm întârzieri, putem
lua mãsuri de suplimentare, astfel
încât sã fie redus timpul pentru
eliberarea documentelor. În acest
fel, vom evita situaþiile în care unii
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