
C a în fiecare an, la începutul
lunii ianuarie, Practicom a or-
ganizat la Moeciu de Sus, în-

tâlnirea anuală a managementului
companiei.

Analiza activităţii curente, stabilirea
bugetelor pentru anul 2016 şi trasarea
planurilor de viitor au reprezentat prin-
cipalele subiecte discutate. Totodată,
evenimentul a găzduit şi premierea
celor mai productivi angajaţi - mana-
geri, şoferi şi manipulanţi în depozit.

Dezvoltare prin
parteneriate
Previzionarea precisă a costurilor

și investițiilor, siguranță în ceea ce pri-
vește veniturile, un ritm de creștere
dinamic sunt câteva dintre avantajele
oferite de parteneriatele pe termen
lung.

În plus, Practicom și-a creat o
structură managerială dezvoltată -
peste ceea ce vedem în mod normal
în piața de transport. Și tocmai acest
aspect reprezintă unul dintre princi-

palele puncte forte ale companiei. Pe
de o parte, structura reprezintă un răs-
puns la nevoile specifice ale clienților
principali, pe de altă parte oferă o bază
solidă pentru dezvoltarea viitoare.

Astfel, clienții Practicom se bucură
de o colaborare în care riscul ca o
anumită comandă să nu poată fi în-
deplinită este extrem de scăzut.

Specializarea pe segmentul dificil
al distribuției a reprezentat, de aseme-
nea, un avantaj, pe această zonă
creându-se cu mai mare ușurință pre-
misele pentru parteneriate.

Pasul către internațional - realiza-
rea distribuției în Ungaria pentru unul
dintre clienții principali a reprezentat
o nouă etapă anticipată de către ma-
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PPrraaccttiiccoomm  
- „cea mai mică
multinațională“
Compania bucureşteană, specializată în distribuţie şi transport, îşi
accelerează dezvoltarea rămânând fidelă principiilor asumate încă
de la apariţie - crearea de parteneriate.

Istorie Practicom
• Februarie 1998 - Sorin Cerviș, împreună cu doi parteneri, înființează

compania Practicom, având ca obiect principal de activitate - comerț cu
piese auto;

• Aprilie 2005 - Marius Toila înființează compania Marco Trans International,
cu obiect principal de activitate - transport rutier de marfă. Firma pornește
cu o mașină închiriată, cu care efectuează transport intern și internațional;

• Septembrie 2005 - Ionel Cipere intră ca asociat (50%) în Marco Trans;
• Februarie 2006 se semnează contractul cu Mega Image;
• Iulie 2006 - Ionel Cipere intră ca asociat (50%) în Practicom;
• Ianuarie 2007 - se modifică profilul de activitate: activități de depozitare și

transport rutier de marfă;
• Anul 2008 îi aduce pe cei trei într-o asociere, formând grupul de firme

Praticom - Marco Trans, moment în care procentele devin egale, câte 33,
334% pentru fiecare (Sorin Cerviș - Marius Toila - Ionel Cipere), atât în
Practicom, cât și în Marco Trans;

• Septembrie 2008 - demarează contractul cu Intercars România.
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na ge mentul Practicom. Astfel, au de -
venit, așa cum le place să spună re -
pre zentanților companiei - „cea mai
mică multinațională“. Exportul de
know-how românesc în segmentul
logis ticii reprezintă însă o realizare
im portantă, iar Practicom țintește și
alte piețe europene pentru activitatea
de distribuție.

Următorii doi ani vor fi marcați și
de o intensificare a transportului intra -
co munitar, Practicom semnând deja
un contract pentru achiziția a 100 de
capete tractor. Astfel, este de anticipat
cel puțin o dublare a cifrei de afaceri
în această perioadă.

Pe lângă distribuție și transport
intra comunitar, amintim faptul că Prac -
ticom oferă servicii de depozitare, pre -
cum și servicii cu valoare adăugată
(eti chetare, reambalare, promoții),
cross docking (depozite situate în Bu -
cu rești, Brașov, Deva, Cluj Napoca,
Ba cău, Erd - Ungaria), expediții de
măr furi în trafic intern și internațional
(ru tier, naval și aerian), comisionare
vamală.

Creștere dinamică și
după 18 ani
După 18 ani de activitate, Prac ti -

com a ajuns la o cifră de afaceri de
8,7 milioane de euro, un parc de peste
200 de autovehicule și aproape 400

de angajați.
Interesante sunt acuratețea cu

care aceste cifre au fost previzionate
și, totodată, planurile ambițioase pe
care compania le are pentru viitor.

În 2012, managementul Practicom
for mula țintele ce trebuiau atinse în
anul 2016.

„Principalele obiective erau cu -
noaș terea și recunoașterea la nivel
na țional a companiei Practicom în ca -
li tate de operator logistic pe segmentul
de distribuție capilară la nivel național
pentru piese auto și produse care cir -
culă sub temperatură controlată și in -
trarea în Top 5 a transportatorilor spe -
cializați în distribuția capilară la nivel
național. Cifrele propuse în 2012 pen -

tru anul 2016 erau un parc auto de
200 unități, 330 de angajați și o cifră
de afaceri de peste 8,5 milioane euro.
Toate aceste obiective au fost depășite
încă din anul 2015“, a arătat Ionel
Cipere, director general Practicom.

Pentru următorii patru ani, com -
pa nia își va continua dezvoltarea, anti -
ci pând o cifră de afaceri pentru anul
2019 de peste 20 milioane de euro.

Accent pe educație
Atunci când ținta unei companii

este dezvoltarea parteneriatelor pe
ter men lung, satisfacția clientului de -
vi ne punctul central. Astfel, creșterea
continuă a profesionalismului devine
obligatorie, răspunsul Practicom fiind
un permanent proces de educare. An -
ga jații sunt trimiși la cursuri și încurajați
să aplice lucrurile învățate. În plus,
planul de carieră oferit de companie
joacă un rol important în stimularea
angajaților de a se perfecționa.

De altfel, motto-ul companiei este
elocvent: „Ce ai obținut prin atingerea
obiectivelor este mai puțin important
decât ceea ce ai devenit prin atingerea
obiectivelor!“ (Henry David Thoreau).

„Respectul reciproc, comunicarea,
conștientizarea, spiritul de echipă,
implicarea reprezintă punctul de ple -
care al culturii noastre organizaționale,
iar respectul este arătat în primul rând
prin acțiuni“, a completat Ionel Cipere.

Dorința de a performa la cele mai
înalte standarde s-a materializat și
prin obținerea certificatelor ISO. Pe
lângă ISO 9001 și 14001, Practicom
a obținut ISO 28001 pentru securitatea
lanțului de furnizare și, în acest an,
țin tește obținerea ISO 39001 pentru
si gu ranța circulației.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Parc auto - 203 autovehicule
Angajați - 393
Cifra de afaceri 2015 - 8.700.000
euro


