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29 DE ANI DE EXPERIENȚĂ 

otal Trans își desfășoară activitatea începand cu anul 
1991, fiind o societate cu capital integral privat. Principalul 

domeniu de activitate este transportul rutier de mărfuri atât 
intern cât și internațional 

  Grupaj
  Încărcări parțiale și complete (LTL/FTL) 
  Casă de expediții
  Flotă proprie - 75 unități de transport

Suntem aici pentru a vă oferi soluții de transport croite pentru 
nevoile dumneavoastră.

Experiența noastră în acest domeniu și atenția acordată 
clienților noștri sunt calitățile cheie ale companiei noastre. 

Toate transporturile sunt realizate cu autocamioane moderne, 
șoferi experimentați iar echipa operațională vă garantează 
livrarea mărfii în cele mai bune condiții și respectând timpul 
de tranzit stabilit.

T

ACTIVITATEA NOASTRĂ



stfel, din dorința de a deveni un partener care 
îndeplinește cerințele clienților săi și menține 

loialitatea acestora, ne asumăm un set de valori care 
contribuie cu succes la atingerea acestui obiectiv:

  Atitudine pozitivă

  Pasiune și devotament

  Flexibilitate

  Profesionalism

VALORI TTC
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Viziunea noastră este să fim lideri pe piața transporturilor 
din România și din Europa de Est, continuând să punem în 
valoare pasiunea pentru ceea ce facem, serviciile noastre 
de calitate, profesionalismul și orientarea către client. 



Respect pentru angajați 
și drepturile acestora

Este datoria noastră să respectăm și 
să consolidăm drepturile angajaților. 
Aceasta include interzicerea 
discriminării de orice natură, 
respectarea demnității personale și 
furnizarea remunerației cuvenite.

Siguranta si sanatatea 
angajatilor

Managementul de lucru responsabil 
asigură sanatatea și siguranța 
angajaților. Măsuri necesare sunt 
aplicate pentru a elimina pe cât 
posibil accidentele de muncă, boli sau 
infirmitate fizică la locul de muncă. 
Angajaților li se oferă cursuri de 
instruire pe probleme de sănătate și 
siguranță.

Coruptie / Mita / Favoruri

Pentru a evita promovarea unei afaceri 
necinstite, ne asigurăm că nu sunt 
efectuate plăți ilegale sau beneficii de 
orice natură.

Munca infantilă

Partenerii noștri trebuie să respecte 
faptul că munca infantilă (sub vârsta de 
15 ani) este interzisă în cadrul propriilor 
companii. În cazul suspiciunilor, o 
monitorizare a acestora va fi efectuată.

Protecția mediului

Suntem atenți la directivele și 
standardele de protecție a mediului (ex: 
folosirea vehiculelor cu zgomot și emisii 
reduse) și permanent vom observa, 
monitoriza și îmbunătăți aceste 
proceduri.

Cerințe pentru parteneri 
și contractori

Nu doar TOTAL TRANS se supune 
acestor reguli și dispozitii, dar și 
partenerii de afaceri ai acestuia 
sunt rugați să practice și să adere la 
acestea.

VALORI TTC



iața transporturilor din întreaga lume este caracterizată prin dinamism continuu 
și schimbări permanente, astfel că se impune o adaptare rapidă la nevoile 

și cerințele acesteia. Total Trans investește permanent în îmbunătățirea serviciilor 
oferite și de aceea este un partener de încredere atât pentru partenerii actuali cât 
și pentru cei potențiali.

  Transport internațional de marfă pe intreg teritoriul Europei, atât în spațiul 
intracomunitar cât și extracomunitar

  Transport intern de mărfuri pe întreg teritoriul României 

  Transport mărfuri generale cu semiremorci cu prelată 

  Transport mărfuri generale cu semiremorci descoperite (ex. echipamente Oil & Gas)

  Transport agabaritic, greu și special (ex. utilaje)

  Transport mărfuri ADR 

  Livrări rapide cu unități speciale de distirbuție (VAN/Sprinter/Autoutilitare). 

Toate transporturile se execută în baza convențiilor internaționale CMR/TIR 

SERVICII TRANSPORT
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Van

Pick-up

Camion 4 tone

Module

Camion 8 tones

Tir 4x2

Tir 6x2

Tir 6x4

Tractor+Macara

Flat

Acoperit Acoperit

Step Deck

Low Loader

  55 capete tractor

  65 semiremorci prelată

  15 semiremorci decopertate

  5 trailere

  5 autoutilitare 7.5 t

  15 autoutilitare < 3,5 t

  3 autoutilitare HIAB

Spații de depozitare 

  4000 mp hala închisă

  30.000 mp platformă betonată

PARC AUTO



PARC AUTO

Classical 3+2 trailer train

 2 x 7.45 m swap trailers    Standard coupler

  Trailer train with turntable drawbar trailer    2 standard load containers of the same size

 Distance between superstructures 1.5 m  

7.45 m

Bis 2.45 m

7.45 m

18 Paletten 18 Paletten
0.42 m 1.5 m

7.82 swap trailer train

 2 x 7.82 m swap trailers     Close coupling with lengthwise extension

  Articulated train with low-coupled middle-axle trailers    Largest possible loading area for 38 Europallets

 Distance between superstructures 76 cm    2 compatible swap trailers of the same size

7.82 m 7.82 m

19 Paletten 19 Paletten
0.76 m

Bis 3 m

Trailer train 16.5 m

 Trailer train with long attached trailer    Continuous loading area

 Undivided loading length 13.6 m    Standardized load container with high compatibility  

Megatrailer

 Trailer train with long attached trailer    Continuous loading area

 Undivided loading length 13.6 m    Up to 3 m interior height

 Standardized load container with high compatibility   

Light rail vehicle 7.5 tonnes with tail-lift

 Possible with trailer    Up to 2.45 m interior height

 Loading length 6.2 m    Loading area for 15 pallets

6.2 m

Bis 2.45 m

15 Paletten

Light rail vehicle 12 tonnes with tail-lift

 Possible with trailer    Up to 2.45 m interior height

 Loading length 7.2 m    Loading area for 17 pallets

7.2 m

Bis 2.45 m

17 Paletten

13.6 m

Bis 2.73 m

33/34 Paletten

13.6 m

Bis 3 m

33/34 Paletten
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CIF: RO 5136012   
NR.ORD.REG.COM/AN:  
J29/2443/1991

SC TOTAL TRANS SRL

PLOIESTI, ROMANIA, 
STR. DEPOZITELOR, NR.2

E-MAIL: office@totaltrans.ro
www.totaltrans.ro

TEL:   0244 512514

FAX:   0244 511 030

MOBIL:  0729035355; 0722 646250

CONTABILITATE:  0732 999250


