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Transport după
o reţetă sănătoasă

AA ctivitatea Practicom
aduce în prim plan ele -
men te de logisticã,
trans port ºi distribuþie,
con centrându-se pe

douã contracte importante, care
au generat dezvoltarea la nivelul
firmei. „Nu facem un transport
clasic, din punctul A în punctul B,
ci oferim soluþii complexe în spe -
cial pe segmentele de transport
sub temperaturã controlatã ºi pen -
tru industria auto, unde sunt po -
zi þionaþi cei doi clienþi importanþi.

Temperatură
controlată... 

Concret, 30 de maºini echi pa te
pentru temperaturã contro la tã oferã
servicii de distribuþie pentru un
retailer important, în timp ce res tul
parcului, de pânã la 70 de ve hi cule,
este utilizat pentru trans por  tul de
piese auto“, ne-a explicat Io nel Ci -
pere. El a pre cizat cã dis tri  buþia
realizatã de la platforma re tai lerului
cãtre ma ga zine implicã o serie de
ele men te speciale. Ast fel, sunt utili -
za te vehicule dotate cu lif turi de
marfã pentru livrãri de cãru cioare
mobile cu marfã, fiecare „schimb“
de pe maºinã fiind format din ºofer
ºi ma nipulant. O parte din flota des -
ti natã acestui contract lu crea zã 7
zile din 7, 20 de ore din 24, fapt
care presupune resurse u ma  ne im -
portante. „Maºinile care lu   crea zã în
acest regim sunt gru pa te câte douã,

iar personalul alo cat pentru un grup
de douã maºini este de 10 persoane,
jumãtate ºo feri ºi jumãtate ma ni pu -
lanþi. In vestim într-un service propriu
pentru a reduce la minim timpul alo -
cat pentru re pa raþii. Din pãcate nu
am gãsit un par tener de service care
sã se înca dre ze în intervalele orare
de care a veam nevoie. Un ser vice
terþ nu po ate reacþiona in stant la so -

li ci tã ri le noastre. Ca ur mare a inter -
na li zã rii service-ului, am reuºit, spre
exemplu, ca de la mo mentul sem -
na   lãrii unui am bre iaj cãzut, în 4 ore
ma  ºina sã se afle din nou la rampa
de încãrcare. Chiar dacã în acest
mo  ment flota noas trã nu este foar -
te mare, in ves  tiþia într-un service
pro  priu se jus  tificã þinând cont de
pla  nurile de dezvoltare. În ideea de
a redu ce costurile ºi a optimiza ac -
ti vi ta tea, fiecare maºinã are parte
de o inspecþie sãptãmânalã pentru
a se siza eventuale defecþiuni, asta
pe lângã faptul cã ºoferul trebuie sã
în tocmeascã o fiºã ºi sã sem na leze
e ven tuale probleme pe care le con -
statã între inspecþii.“ Io nel Cipere a
þinut sã precizeze cã tot pe seg men -
tul de tempe ra turã con trolatã, Prac -
ti com dispune din acest an de un
de pozit nou, la Braºov, cu funcþie
de cross-dock ing. 

Practicom activează pe piaţa românească încă din 1998,
reuşind să îşi creeze un portofoliu de clienţi pe baza unei
reţete sănătoase. Într-o perioadă în care piaţa s-a
confruntat cu probleme, compania a înregistrat rezultate
pozitive, iar planurile pentru următorii ani sunt cel puţin
curajoase. Despre cum poţi păstra firma pe o linie
sănătoasă fără să faci rabat pe partea de dezvoltare am
stat de vorbă cu Ionel Cipere, director Practicom.

Principalele activităţi Practicom:
- distribuþie de marfã la nivel naþional - cu parc propriu
- depozitare de marfã - stocare de marfã, servicii cu valoare

adãugatã (etichetare, reambalare, promoþii), cross docking;
depozite situate în: Bucureºti, Braºov, Deva, Cluj Napoca, Bacãu

- transport rutier de marfã în trafic intern ºi internaþional cu parc
propriu ºi închiriat

- expediþii de marfã în trafic intern ºi internaþional: rutier, naval ºi
aerian

- servicii de comisionare vamalã
- consultanþã ºi implementare de proiecte în domeniul logistic

Ionl Cipere
(foto) alãturi
de Sorin
Cervis și
Marius Toila
sunt
proprietarii
Practicom
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...şi transport just
in time

Pe de altã parte, contractul pri -
vind segmentul de piese auto cu -
prinde un spectru mai larg de
activitãþi. Astfel, în fiecare zi de lu -
cru din sãptãmânã, se încarcã un
camion în sudul Poloniei, care apro -
vizioneazã depozitul central al
clientului, aflat la Braºov. „La aceas -
tã cursã, pentru care lucrãm cu doi
ºoferi, timpul de tranzit specificat
în contract este de 19 ore, iar în
fie care zi este pro gra ma tã descãr -
ca rea la Braºov. Oda tã aduse pie -
se le la depozitul din Bra ºov, între
ore le 19 ºi 21 se în car cã maºinile
dedicate trans por tului intern, ºi
toate livrãrile se încheie pânã la
6:30 dimineaþa. Prac tic, marfa
încãrcatã în camion în Polonia în
jurul orei 19, ajunge în orice punct
din România în 36 de ore. Din mo -
men tul în care mar fa ajunge la de -
po zitul central, aceas ta este pre -
lua tã de cami oa nele de linie care
merg cãtre Bu cu reºti, Cluj, Bacãu,
Deva, unde Prac ticom are depozite
pentru cross docking, iar de acolo
por  nesc vehiculele mici de dis tri -
bu þie, care o duc pânã la destinaþia
fi nalã“, a menþionat directorul Prac -
ticom.

Respect pentru
şoferi...

Cheia într-o firmã de transport
stã în ºoferi, care reprezintã inter -
fa þa companiei cu clienþii sãi, iar
Prac ticom a gestionat cu grijã a -
cest segment. „Am stabilit numã -
rul ºoferilor astfel încât normele
de condus ºi odihnã prevãzute în
AETR sã fie respectate inclusiv
pe vehiculele mici sub 3,5 t, chiar
dacã legea nu impune în acest

caz un astfel de program. Atunci
când se alocã cursele, pe lângã
lun gimea ºi durata cursei, þinem
cont ºi de un numãr de ore lunare
care nu trebuie depãºit. Concret,
pen tru douã maºini de distribuþie
ur banã, avem 5 ºoferi. În acest
mo ment monitorizãm foarte atent
activitatea ºoferilor, zi de zi, la
orã, la minut. Avem niºte timpi
þintã care trebuie respectaþi întoc -
mai, de aceea mai mult de douã
gre ºeli din partea ºoferului în -
seam nã încheierea colaborãrii“.
Pe de altã parte, Ionel Cipere a
þinut sã sublinieze cã mana ge -
men tul firmei este foarte preo cu -
pat ca ºoferii sã fie bine pregãtiþi,
sã fie mulþumiþi financiar, salariile
plãtite integral la alb aflându-se
peste media de pe acest segment.
„Compania cheltuieºte aproxi ma -
tiv 20.000 euro anual cu sãnãta -
tea angajaþilor prin încheierea u -
nor poliþe de asigurare la
MedLife“, a adãugat directorul ge -
neral Practicom, menþionând cã
sunt oferite inclusiv sporuri de fi -
delitate ºoferilor care se înca -
dreazã în cerinþele companiei. 

... şi educaţie

Ionel Cipere a precizat cã
pentru a dezvolta echipa de ºoferi,
Prac ticom are în vedere înche ie -
rea unui parteneriat cu o ºcoalã de

ºoferi. În plus, pentru pregã ti rea
conducãtorilor auto, a fost creat
un departament condus de per -
soana desemnatã, unde se face
instruirea imediat dupã anga ja re.
Pe parcurs, unde se con si de rã cã
este cazul, persoana de sem natã
merge chiar ºi „pe te ren“, sã mo -
ni torizeze ºi sã co recteze acti vi -
ta tea ºoferului. „La «educarea»
ºoferilor ne-a ajutat in clusiv nu -
mãrul de telefon pe care l-am pus
pe maºini pentru sem nalarea
actelor de indis ci pli nã. Aceastã
acþiune a avut un im pact pozitiv ºi
acum suntem foarte mul þumiþi“, a
apreciat Ionel Ci pere.

În aşteptarea lui
2017

Din luna iulie a fost creat un
nou departament de expediþii ru tie -
re, aeriene ºi navale, care se ada -
u gã la linia de business dez vol tatã
acum un an, de consul tan þã logis -
ti cã. „Avem un plan de afa ceri gân -
dit pe patru ani ºi nu ne do rim alt -
ceva decât o creºtere sãnã toasã.
Anul acesta îl vom în chide cu 70
de unitãþi de trans port, iar în 2017,
conform calcu le lor noastre, ar tre -
bui sã ajungem la 200“, a con clu -
zio nat Ionel Ci pere. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Cifre cheie
- cifra de afaceri preconizatã pentru anul 2013 - peste 3.000.000 euro
- numãrul de angajaþi pânã la finalul anului - circa 140
- parcul auto propriu va ajunge la sfârºitul anului la 70 de unitãþi (63

de unitãþi actual) astfel : camioane grele cu sarcina utilã 24 t, unitãþi
cu sarcini utile de 8,5 t, 3,5 t, 1,5 t, 0,8 t; caroserii: prelate, dube ºi
box-uri cu temperaturã controlatã (pânã la minus 18 grade Celsius)

- peste 45.000 de livrãri pe an în cadrul distribuþiei

Sorin Cervis:
Parcul Practicom
reprezintã din punct de

vedere financiar un mix
avantajos între vehicule care
fac obiectul unui contract de
leasing operaþional, al unui
contract de leasing financiar
sau se aflã în proprietate.
Ponderea leasingurilor
financiare ºi operaþionale
reprezintã un indicator
important atunci când accesezi
credite pentru dezvoltare. În
acest moment, ne pregãtim sã
achiziþionãm un camion prin
credit extern, ceea ce ne va
ajuta sã eliminãm pierderile
generate de diferenþele de
schimb valutar, þinând cont de
încasãrile în euro.“

„


