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REZUMAT 

 

În contextul economic actual este imperios necesară identificarea surselor 

generatoare de avantaj competitiv ce pot fi valorificate de către organizaţiile de afaceri 

în vederea formulării şi implementării strategiilor optime pentru a se impune în 

competiţia de pe piaţă. 

Managementul activităţilor de logistică poate reprezenta o sursă extrem de 

importantă pentru o organizaţie de a genera potenţiale avantaje competitive. Logistica, 

în sine, reprezintă astăzi un element integrator pentru o mare parte din funcţiunile 

organizaţiilor de afaceri, iar pe baza activităţilor din această zonă se pot identifica 

serioase rezerve de îmbunătăţire a rezultatelor globale ale organizaţiei. 

Putem afirma faptul că logistica, prin definiţia din 1991 a Consiliului Naţional 

al Distribuţiei Fizice din SUA, devenit între timp Consiliul Naţional al 

Managementului Logisticii (Council of Logistics Management), este o activitate ce se 

află clar în sfera managerială. Astfel logistica este „un proces care constă în 

planificarea, realizarea şi controlul fluxului şi stocării eficiente şi eficace a materiilor 

prime, produselor în curs de prelucrare, produselor finite şi informaţiilor conexe, de la 

punctul de origine la cel de consum, în scopul adaptării la cerinţele clientului”
1
. Putem 

argumenta, pe această bază, faptul că trebuie avută în vedre această perspectiva 

managerială, care are ca bază întregul proces decizional, începând cu etapa planificării 

şi terminând cu cea a controlului, în condiţii de eficienţă şi eficacitate, ca un element 

fundamental ce poate oferi unei organizaţii capabilităţi deosebite legate de performanţa 

managerială, care pot fi transformate extrem de benefic în competenţe performante. 

Plecând de la aceste premise trebuie afirmat faptul că această lucrare se 

concentrează pe un element definitoriu din managementul organizaţiilor de afaceri, 

acela de a identifica cele mai potrivite căi de creştere a competitivităţii şi, în acelaşi 

timp de creştere a satisfacţiei clienţilor. În contextul actual, al economiei bazate pe 

cunoaştere şi inovare, un atu în competiţia de pe diverse pieţe este conceperea şi 

realizarea unui management performant al activităţilor de logistică, care poate furniza 

serioase resurse de reducere a costurilor sau de creştere a nivelului de satisfacţie al 

clienţilor. 

Această lucrare, concentrată pe analiza furnizorilor de servicii integrate de 

logistică şi pe beneficiarii de servicii de logistică de pe piaţa industrială din România, 

                                                           
1
 Ballou R. H. – Business Logistics / Supply Chain Management, Fifth Edition, Pearson Prentince Hall, New 

Jersey, 2004 



Studiu privind creșterea competitivității organizaționale și a satisfacției clienților printr-un management 

eficient al activităților logistice 

8 

îşi propune conturarea unui model integrat de logistică prin care firmele furnizoare ale 

acestor servicii să-şi poată adapta activităţile la specificul naţional al clienţilor şi la 

cultura organizaţională extrem de variată a acestora. 

Principalele obiective ale acestei teze sunt: 

(1) Identificarea unui pachet de indicatori de evaluare a performanţei unui 

sistem de logistică adaptat specificităţii pieţelor româneşti  

(2) Elaborarea unui model de logistică pentru clienţii români, pe baza analizei 

nivelului de servire prin: 

 Evaluarea celor mai importanţi factori privind nivelul de satisfacție 

al clienților; 

 Evaluarea aspectelor importante legate de comunicarea în afaceri/ 

colaborare; 

 Evaluarea relației client – furnizor de servicii integrate de logistică; 

 Evaluarea aspectelor importante ale etichetei/ numelui de marcă în 

afaceri 

(3) Motivaţiile care ar duce la acceptarea unui furnizor de servicii integrate de 

logistică de către un potenţial client, prin: 

 Determinarea nivelului de satisfacție în rândul subiecților în relația cu 

actualul furnizor logistic;  

 Determinarea principalelor calități căutate de un potențial client în 

încercarea de a găsi un furnizor logistic satisfăcător; 

 Studierea şi analiza caracteristicilor principale ale potențialilor 

clienți. 

(4) Posibilitatea formulării unor strategii de extindere şi adaptare a modelului 

logistic în diferite contexte şi culturi organizaţionale, prin: 

 Identificarea particularităților socio-economice ale mediului de 

afaceri 

 Aspecte privind infrastructura locală (drumuri, frontiere, depozite) 

 

În prezent importanţa şi rolul logisticii sunt tot mai mari, urmare a cel puţin 

trei considerente. 

- În primul rând, distribuţia se constituie într-un element de primă însemnătate 

în servirea clienţilor, în satisfacerea cerinţelor tot mai exigente ale acestora. 

De altfel, din ce în ce mai mult, o logistică eficientă se constituie în 

elementul câştigător în atragerea şi păstrarea clienţilor. Firmele de prestigiu 

ştiu că pot atrage tot mai mulţi clienţi, că îi pot păstra numai în condiţiile în 

care distribuţia se ridică la pretenţiile acestora. 
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- În al doilea rând, logistica reprezintă un important element de costuri în 

activitatea oricărei firme. Costurile activităţilor logistice sunt tot mai 

ridicate, iar în aceste condiţii, firmele trebuie să-şi intensifice preocupările 

pentru desfăşurarea unei logistici eficiente, pentru a-şi perfecţiona eficienţa 

sistemului de distribuţie fizică, astfel încât să-şi reducă vizibil costurile, cu 

implicaţii pozitive, atât pentru ele, cât şi pentru clienţi. În acest domeniu 

există încă serioase rezerve, în prezent utilizându-se destul de puţin 

instrumentele moderne de decizie pentru coordonarea activităţilor de 

transport, pentru gestionarea eficientă a stocurilor, pentru o depozitare şi o 

manipulare eficientă a mărfurilor. 

- Evoluţiile pe planul tehnologiei informaţiilor influenţează în mod hotărâtor 

activitatea logistică, contribuind din plin la îmbunătăţirea distribuţiei fizice a 

mărfurilor. În acest sens, utilizarea într-o tot mai mare măsură a 

calculatoarelor, a sistemelor electronice de scanare la locul de vânzare, a 

codurilor uniforme de produse, a înregistrărilor prin satelit, a schimburilor 

electronice de date şi a transferurilor electronice de fonduri au permis 

firmelor să-şi creeze sisteme avansate pentru procesarea comenzilor, pentru 

controlul stocurilor, pentru planificarea şi optimizarea transporturilor şi a 

rutelor de transport. 

Suntem în acest moment, din punctul de vedere al managementului acestui tip 

de activitate, în faţa a două provocări majore: 

- realizarea unei logistici integrate sau, a unui sistemul logistic integrat. Cei 

doi termeni au în vedere deplasarea mărfurilor printr-un lanţ de verigi 

consecutive de valoare adăugată, care au menirea să asigure ajungerea 

produsului (serviciului) la momentul şi locul potrivit, în forma şi cantitatea 

solicitată; 

- implementarea unei logistici strategice, prin utilizarea competenţei şi a 

alianţelor logistice din întregul canal de distribuţie, în vederea obţinerii 

avantajului competitiv. De fapt, un asemenea tip de logistică urmăreşte 

existenţa unei alianţe interorganizaţionale, alianţă ce permite combinarea 

activelor şi performanţelor unei companii (trust, consorţiu, grup de firme 

etc.) cu serviciile oferite de alţi operatori logistici. 

De-a lungul ultimilor ani managementului activităţilor de logistică se 

conturează în aspecte paradoxale. Pe de-o parte, este clar impactul acestuia asupra 

strategiilor globale ale unei afaceri, dar, în acelaşi timp, datorită unei serii întregi de 

factori, de natură internă sau externă, a crescut extrem de mult complexitatea acestui 

gen de management. Aceste evoluţii au dus la externalizarea activităţilor de logistică, 
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mai ales a logisticii externe, către furnizorii de servicii de tip 3PL (Third Party 

Logistic). În ziua de azi aceşti furnizori de servicii de tip 3PL au un rol extrem de 

important în performanţa lanţului de aprovizionare al clienţilor deserviţi, aceştia fiind 

priviţi ca parteneri strategici, ce pot să identifice soluţii de optimizare a lanţului de 

aprovizionare, soluţii care să ofere avantaje competitive sustenabile. 

Managementul activităţilor de logistică a devenit mult mai complex şi mult mai 

dificil din momentul în care ciclul de viaţă al produselor a devenit din ce în ce mai 

scurt, comportamentul consumatorilor a devenit tot mai sofisticat, cerinţele acestora 

fiind extrem de diverse şi adaptarea la cerinţele acestora devenind un element vital. De 

asemenea, mediul de afaceri, pe cele mai multe pieţe din lume, este extrem de dinamic 

şi de imprevizibil. Astfel, s-a produs o transformare majoră chiar în modul de gândire 

şi dirijare a unui lanţ de producţie, companiile specializate pe partea de producţie nu 

mai pot împinge produsele lor pe flux până în momentul în care acestea ajung la 

consumatorul final, ci plecând de la premisa identificării nevoilor consumatorului, 

acesta trage pe flux produsele pe care şi le doreşte, acestea trebuind să ajungă la el la 

momentul în care acesta își doreşte. De aceea, preţul final şi calitatea produselor nu 

mai sunt argumente suficiente pe o astfel de piaţă, viteza şi flexibilitatea lanţurilor 

logistice devenind un element de o importanţă majoră. Pentru a obţine o flexibilitate 

mărită şi a realiza o viteză de răspuns superioară, trebuie reproiectate relaţiile de 

transfer dintre diversele verigi ale acestui lanţ de producţie şi desfacere, acordându-se 

o atenţie foarte mare modului în care circulă informaţia, a modului în care aceasta este 

analizată şi a modalităţilor de luare a deciziei în timp real. Performanţa lanţului logistic 

trebuie analizată constant, pentru a identifica problemele şi pentru al face să răspundă 

rapid, la costuri minimale şi la standardele impuse de client, aceste aspecte asigurând 

supravieţuirea afacerii şi a tuturor factorilor implicaţi. 

Astăzi furnizorii de servicii integrate de logistică (3PL) sunt în continuă 

transformare a modului în care gândesc strategiile de operare, aceştia adăugând noi 

tipuri de servicii în portofoliul lor, de cele mai multe ori adaptate cerinţelor şi nevoilor 

clienţilor. Astfel, aşa cum precizam anterior, aceşti furnizori de servicii integrate de 

logistică sunt priviţi ca parteneri strategici care, prin colaborarea cu clientul, îi pot 

oferi optimizarea lanţului de aprovizionare şi de desfacere, reducerea timpului pe ciclu 

şi asigurarea unor soluţii incredibil de prompte la cerinţele clientului. 

Pe de altă parte asistăm la o revoluţie a cunoştinţelor care este la început. 

Managementul optim al cunoştinţelor care circulă sau se dezvoltă în cadrul unei 

organizaţii, precum şi al cunoştinţelor provenite din exterior poate face selecţia asupra 

informaţiilor necesare şi poate, printr-o cultură organizaţională creativă şi prin 

stimularea capitalului intelectual al firmei, să transforme aceste competenţe în 
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capabilităţi performante foarte importante pentru dezvoltarea unei organizaţii. Efectele 

acestei revoluţii pot fi echivalente cu revoluţia industrială, pentru că un management 

bine fundamentat al cunoştinţelor poate să fie considerat motorul care asigură 

transformarea organizaţiei şi adaptarea acesteia mai rapidă la schimbare, în acelaşi 

mod în care motorul cu aburi a însemnat trecerea de la un sistem vechi şi rudimentar 

de producţie la unul mult mai performant. Se poate spune, parafrazând-ul pe Alvin 

Topfler că această revoluţie a cunoştinţelor la care asistăm reprezintă „al treilea val” 

pe scara dezvoltării generale a omenirii, atât din punct de vedere social, cât şi 

economic. Implicaţiile acestei revoluţii a cunoştinţelor sunt multiple şi au reverberaţii 

profunde în viaţa oricărei organizaţii
2
. 

În esenţă se poate considera că revoluţia cunoştinţelor reprezintă schimbarea 

fundamentală de la economia bazată predominant pe resurse fizice la economia 

bazată predominant pe cunoştinţe
3
. La baza acestei revoluţii se situează rolul 

determinant pe care cunoştinţele îl reprezintă în economia modernă. În ultimii ani se 

remarcă un dinamism deosebit al mediului de afaceri, cu implicaţii majore asupra 

organizaţiilor, cu accentul mutat spre creşterea evidentă a importanţei economice, 

pentru valorificarea avantajului competitiv, a proceselor tehnologice şi tehnologiilor, a 

informaţiilor, capitalului uman şi, nu în ultimul rând, a capabilităţilor şi competenţelor 

organizaţiei, toţi aceştia fiind factori legaţi în mod organic de cunoştinţe şi de 

valorificarea acestora. Aşa cum subliniază Ovidiu Nicolescu, toţi aceşti factori 

abordaţi individual, relevă elemente deosebit de valoroase, cu mari implicaţii 

pragmatice, dar numitorul lor comun îl reprezintă cunoştinţele, fiecare în parte 

constituindu-se în modalităţile de individualizare şi operaţionalizare a acestora. 

Astfel se poate afirma faptul că, în viziunea teoriei bazate pe cunoştinţe, firma 

poate fi privită ca fiind o structură de piaţă, a cărei resursă o constituie cunoştinţele, 

activităţile principale concentrându-se asupra producţiei şi integrării acestora pentru a 

obţine performanţe economice susţinute şi durabile
4
. 

Sunt patru aspecte importante care se află, în general, sub incidenţa logisticii: 

transportul, controlul stocurilor, depozitarea şi servirea clienţilor. Managementul 

performant al acestor patru aspecte poate asigura, în final, avantajul competitiv al unei 

organizaţii, care poate să se concretizeze în: avantajul legat de reducerea costurilor, în 

general, sau obţinerea unor timpi de răspuns la cerinţele clienţilor mult mai scăzuţi. 

                                                           
2
 Miricescu D. – Managementul timpului – esenţa performanţelor organizaţiei, Editura Universităţii „Lucian 

Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2008 
3
 Jones A.B. – Knowledge Capitalism – Business, Work and Learning in the New Economy, Oxford University 

Press, Oxford, 1999 
4
 Nicolescu O, ş.a. – Abordări moderne în managementul şi economia organizaţiei, vol I, Managementul general 

al organizaţiei, Editura Economică, Bucureşti, 2004 (p.43) 
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Servirea clienţilor este un element extrem de important şi trebuie să fie parte 

componentă a strategiei organizaţionale, deci element de decizie ce intră în atribuţiile 

managementului de vârf. Pe lângă costuri,aceasta este un indicator important care 

evaluează performanţa sistemului logistic. Politicile de servire a clienţilor trebuie 

realizate pornind de la ideea de bază că un scop principal al logisticii este respectarea 

promisiunilor de livrare iniţiale specificate în declaraţiile de intenţie, atât către clienţii 

interni, cât şi către clienţii externi. Această abilitate de a livra cu consecvenţă la 

standardele stabilite iniţial reprezintă, de multe ori, elementul cheie în atragerea şi 

menţinerea clienţilor. O servire a clienţilor la standarde competitive este realizată 

printr-o combinaţie perfectă a următoarelor elemente: răspunsuri rapide la cerinţele 

clienţilor, prezenţă activă în zona clientului şi o livrare rapidă, bazată pe elemente de 

încredere reciprocă
5
. 

Toată această argumentare conduce la concluzia ca activitatea de logistică, 

reprezintă în ziua de azi un element definitoriu pentru realizarea unui avantaj 

competitiv sustenabil, iar managementul acestor activităţi devine o verigă esenţială în 

abordarea aceasta. Problemele cheie identificate au în vedere realizarea unei serviri a 

clienţilor în conformitate cu cerinţele şi necesităţile acestuia, uneori, prin elemente de 

diferenţiere, putându-se depăşi aşteptările acestora. Viteza de răspuns, consecvenţa 

onorării promisiunilor, gradul de încredere şi flexibilitatea sunt câteva aspecte 

definitorii care pot diferenţia net o organizaţie de afaceri de alta asemănătoare. 

Din acest motiv, ne-am propus verificarea modului în care aceste lucruri se 

produc pe piaţa din România, cu extrapolare spre zona Europei Centrale şi a celei de 

Est. Tipologia pieţelor din această zonă în care sunt extrem de multe probleme legate 

de stabilitatea mediului de afaceri, de infrastructură, de legislaţie, poate să dea nuanţe 

speciale şi specifice legate de modul în care se pot organiza şi gestiona activităţile de 

logistică. Pe de altă parte, această piaţă are o dinamică de creştere extrem de mare, 

fiind situată, din punct de vedere geografic la confluenţa unor trasee importante pentru 

dezvoltarea economică în următorii ani. Din acest motiv, vorbim de o piaţă atractivă, 

în care dezvoltarea economică deschide perspective noi şi oportunităţi de creştere 

tentante. Toate aceste aspecte au condus spre realizarea acestei lucrări, care să 

surprindă toate elementele specifice din această zonă şi să încerce să aducă clarificări 

şi propuneri pertinente privind creșterea competitivității organizaționale și a 

satisfacției clienților printr-un management eficient al activităților logistice. 

                                                           
5
 McGinnis M. A., Cancro J. P. – Logistics Basics for Purchasing and Supply Professionals 
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Subliniem faptul că aceste elemente tratate în această teză sunt în consonanţă şi 

cu principalele direcţii de cercetare la nivel naţional şi internaţional, ceea ce îi conferă 

o relevanţă deosebită şi o perspectivă de aplicabilitate imediată în practică. Astfel 

subliniem faptul că teza se substituie, conform documentației din Planul Naţional de 

Cercetare, Dezvoltare şi Inovare PNII, elaborat de UEFISCDI şi de Consiliul Naţional 

al Dezvoltării şi Inovării: 

- Domeniului de cercetare – Social Science and Humanities (SH) 

- Subdomeniului – Individuals, institutions and markets: economics, 

finance and management (SH1) 

- Aria de cercetare – Organization studies, strategy (SH1_7) 

Din punctul de vedere al expertizei această cercetare se încadrează astfel: 

- Tematica 9 – Cercetarea socio-economică şi umanistă 

- Direcţia de cercetare 9.1 – Noi metode manageriale, de marketing si 

dezvoltare antreprenorială pentru competitivitate organizaţională 

- Tematica de cercetare 9.1.5 – Strategii de stabilire si valorificare a 

avantajelor competitive ale firmelor. 

Ca structură teza este împărţită în trei părţi importante, care au în vedere 

conceptul de logistică în general şi aspectele particulare de pe piaţa din România şi de 

pe pieţele conexe, toate privite, aşa cum vom dezvolta ulterior, din prisma colaborării 

doctorandului cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu şi cu firma Gebrüder Weiss 

Romania, unde are şi un important rol managerial. 

Astfel PRIMA PARTE a tezei tratează principalele aspecte legate de STADIUL 

ACTUAL AL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIUL LOGISTIC. Aici, pe parcursul a patru 

capitole sunt expuse elementele generale privind conceptul de logistică şi principalele 

aspecte care cantonează această activitate în zona managerială cu un impact puternic 

asupra costurilor, a calităţii şi a termenelor de livrare, o triadă esenţială în mediul 

competitiv de astăzi. 

Al doilea capitol ia în discuţie sincronizarea temporală, privită ca o placă 

turnantă în identificarea unor strategii de operare care să producă avantajul competitiv. 

Toate acestea sunt surprinse din perspectiva competiţiei bazate pe timp, care devine o 

latură esenţială în organizarea şi gestionarea lanţurilor globale de aprovizionare şi 

livrare. Gestionarea optimă a activităţilor în timp şi performanţa de a avea termene de 

livrare mai reduse, cresc satisfacţia clienţilor, câteodată chiar în dauna preţului de 

livrare. 
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Cap. 1 CONCEPTUL DE LOGISTICĂ ŞI CONŢINUTUL ACESTEIA 

Cap. 2 SINCRONIZAREA TEMPORALĂ ÎN 

ACTIVITĂŢILE DE LOGISTICĂ 

Cap. 3 SERVIREA CLIENŢILOR - 

ELEMENT DE BAZĂ AL LOGISTICII 

Cap. 4 TENDINŢE ÎN SECTORUL DE LOGISTICĂ EXTERNĂ 

PARTEA 2 – FUNCŢIONAREA SISTEMICĂ A PIEŢEI DE LOGISTICĂ DIN EUROPA 

CENTRALĂ ŞI DE EST – SPECIFICITATEA PIEŢEI LOGISTICE DIN ROMÂNIA 

Cap. 5 PREZENTAREA GENERALĂ A 

COMPANIEI GEBRÜDER WEISS 

Cap. 6 ANALIZA MEDIULUI EXTERN ŞI A 

INDUSTRIEI 

Cap. 7 ANALIZA PRIVIND COMPETIŢIA DE 

PE PIAŢĂ 

PARTEA 3 – CERCETARE SELECTIVĂ PRIVIND NIVELUL DE SATISFACŢIE A 

CLIENŢILOR UNEI FIRME INTEGRATE DE LOGISTICĂ PE PIAŢA DIN ROMÂNIA ŞI 

A PARTICULARITĂŢILOR PIEŢELOR LOGISTICE DIN SUD-ESTUL EUROPEI – 

IMPACTUL ASUPRA COMPETITIVITĂŢII ORGANIZAŢIILOR 

Cap. 8 CERCETAREA NIVELULUI DE 

SATISFACŢIE A CLIENŢILOR UNEI 

FIRME INTEGRATE DE LOGISTICĂ PE 

PIAŢA DIN ROMÂNIA 

Cap. 10 ANALIZĂ PE BAZĂ DE 

CHESTIONAR A PARTICULARITĂŢILOR 

PIEŢELOR LOGISTICE DIN SUD-ESTUL 

EUROPEI ÎN CARE ACŢIONEAZĂ O 

FIRMĂ DE LOGISTICĂ (GEBRÜDER 

WEISS) 
CERCETAREA NIVELULUI DE SATISFACŢIE A 

CLIENŢILOR FIRMEI GEBRÜDER WEISS 

ROMANIA 

CERCETARE PRIVIND POSIBILITĂŢILE DE 

ACCEPTARE A FIRMEI GW CA FURNIZOR 

LOGISTIC 

PARTEA 1 - STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIUL LOGISTIC 

 

 

Într-o continuare logică capitolul al treilea tratează conceptul de servire a 

clienţilor care câştigă în consistenţă prin viteza de reacţie, consecvenţă, flexibilitate şi 
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crearea unui sentiment de încredere şi de parteneriat între furnizor, client şi furnizorul 

de servicii integrate de logistică. Este conturată aici importanţa realizării unui nivel de 

servire la standardele cerute de clienţi, sau care, chiar să anticipeze unele cerințe ale 

clienților încă neexprimate, se creează astfel o valoare adăugată esenţială prin 

activitatea de logistică, ce conduce la obţinerea unui avantaj competitiv important 

pentru actorii implicaţi de-a lungul lanţului de livrare. 

Astfel, aproape firesc se integrează în firul logic al tezei capitolul al patrulea în 

care se demonstrează importanţa existenţei unui parteneriat cu o companie care să 

ofere servicii integrate de logistică. Pe scara evoluţiei conceptului de logistică s-a 

conturat tot mai pregnant modelul de tip 3PL, care presupune existenţa unor parteneri 

care să ofere servicii de logistică cu o valoare adăugată mare, pe baza unei colaborări 

în aspecte diverse legate, nu doar de transferul fizic de materiale, ci pe fluxul de 

informaţii conex, care este extrem de important. Acest parteneriat se dezvoltă de-a 

lungul unei perioade mai mari de timp, partenerul din zona logisticii devenind un 

partener strategic. 

PARTEA A DOUA, conţine elemente de analiză importantă privind 

FUNCŢIONAREA SISTEMICĂ A PIEŢEI DE LOGISTICĂ DIN EUROPA 

CENTRALĂ ŞI DE EST cu accente pe SPECIFICITATEA PIEŢEI LOGISTICE DIN 

ROMÂNIA. Această parte a tezei cuprinde o analiză pertinentă a pieţei de logistică din 

această zonă a Europei, cu un potenţial de creştere deosebit şi cu o importanţă 

strategică în dezvoltarea generală a economiei europene. Sunt cuprinse aici trei 

capitole ce construiesc o imagine cât mai concludentă a pieţei din această zonă. 

Astfel, unul dintre capitole, capitolul cinci, se constituie într-un studiu de caz 

interesant despre o companie ce operează pe piaţa europeană de foarte mult timp şi 

care de câţiva ani a pătruns şi pe piaţa românească, Gebrüder Weiss. Studiul de caz 

este interesant, spunem noi, şi din perspectiva faptului că surprinde un model de 

dezvoltare a unei afaceri de acest tip în această zonă, model ce poate fi considerat ca 

un cadru, destul de fidel, de regândire a unei afaceri în domeniul logisticii pe piaţa 

românească. 

Capitolul şase face un pas mai departe în analiza pieţei locale, acesta fiind 

dedicat unei prezentări şi unei analize a mediului extern general, cu toate 

componentele sale importante: componenta politico-legală, componenta economică, 

componenta socio-culturală, componenta tehnologică, demografică şi cea 

internaţională. Reliefarea acestor aspecte defineşte mai concret tipologia mediului de 

afaceri din România şi necesitatea adaptării unei afaceri la condiţiile locale. Trebuie 

precizat faptul că pentru un furnizor de soluţii logistice integrate provocările mediului 

de afaceri românesc sunt extrem de mari şi ele vizează infrastructura destul de slab 
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dezvoltată, aspectele legislative destul de complicate, cât şi câteva elemente de natură 

socio-culturală, dar merită a fi menţionate şi provocările de natură pozitivă ce vizează 

stabilitatea politică, coerenţa politicilor guvernamentale şi oportunităţile de dezvoltare 

din zonă şi ele legate de posibilităţile de extindere spre zona orientului apropiat şi a 

celui mai îndepărtat. 

Capitolul şapte coboară spre analiza mediului extern specific, îngustând analiza 

la un domeniu mai îngust de competiţie, acesta fiind dedicat unei analize privind 

competiţia de pe piaţa de logistică din România. Este un capitol amplu ce preia 

informaţii statistice şi care încearcă să stabilească cei mai importanţi jucători de pe 

această piaţă, şi să facă nişte ierarhizări legate de cifra de afaceri, profitabilitate, 

nivelul investiţiilor, numărul de salariaţi, volumele de marfă manipulate şi multe alte 

aspecte. Trebuie precizat faptul că funcţie de criteriile alese, ierarhiile pe această piaţă 

sunt extrem de diferite, ceea ce denotă faptul că vorbim de un mediu cu o 

competitivitate crescută şi de jucători care se poziţionează diferit, funcţie de 

capabilităţile şi competenţele performante identificate. 

Deocamdată, nu există, nici în România, nici în altă parte a lumii, un model 

integrat de logistică prin care firmele furnizoare ale acestor servicii să-şi poată adapta 

activităţile la specificul naţional al clienţilor şi la cultura organizaţională extrem de 

variată a acestora. 

Ultima parte, PARTEA A TREIA, este o parte exclusivă de cercetare, vizând o 

CERCETARE SELECTIVĂ PRIVIND NIVELUL DE SATISFACŢIE A 

CLIENŢILOR UNEI FIRME INTEGRATE DE LOGISTICĂ PE PIAŢA DIN 

ROMÂNIA ŞI A PARTICULARITĂŢILOR PIEŢELOR LOGISTICE DIN SUD-

ESTUL EUROPEI – IMPACTUL ASUPRA COMPETITIVITĂŢII 

ORGANIZAŢIILOR. Aşa cum artă şi titlul această parte se concentrează pe trei 

direcţii de cercetare, în conformitate şi cu obiectivele tezei stabilite iniţial. Toate 

acestea sunt analizate pe baza răspunsurilor primite la trei anchete realizate pe bază de 

chestionar având ca eşantion ţintă clienţii unor firme ce oferă servicii integrate de 

logistică sau managerii unor firme de logistică care îşi desfăşoară activitatea în diverse 

locaţii din Europa de Est. 

Prima cercetare are în vedere analiza nivelului de satisfacție al clienţilor unei 

firme de logistică, în speţă Gebrüder Weiss, pentru a identifica, în final, aspectele 

importante care conturează servirea clienţilor pe piaţa românească de logistică. 

A doua cercetare abordează problema dintr-o perspectivă diferită încercând să 

identifice care sunt motivaţiile care ar duce la acceptarea unui furnizor de servicii 

integrate de logistică de către un potenţial client, încercând astfel să determinăm care 

sunt mijloacele de a penetra şi a rezista pe o piaţă cu competiţie ridicată. 
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Aceste două cercetări sunt înglobate n capitolul opt fiind urmate de un capitol 

consistent de concluzii, capitolul nouă. 

Ultima cercetare, înglobată în capitolul zece, are în vedere identificarea 

particularităţilor pieţelor de logistică din sud-estul Europei, plecând de la ideea că 

fiecare ţară are aspecte particulare importante de care trebuie ţinut cont, aici având în 

vedere elementele legate de infrastructură, cadrul politico-legal, probleme 

meteorologice cât şi aspecte psiho-sociale. De aceea este important să adaptezi 

afacerea acestor aspecte şi este interesant să identificăm diversele faţete ale abordărilor 

privind nivelul de servire logistică. 

Toate aceste trei părţi compun, în mod logic, imaginea unui întreg. Plecând de 

la cercetarea bibliografică a stadiului actual în domeniu, subliniind tendinţele noi 

apărute în domeniu, trecând prin două teme extrem de actuale, cele legate de nivelul de 

servire logistică şi cele de a răspunde cât mai prompt clientului, se ajunge apoi în 

conturarea clară a cadrului de desfăşurare a unei afaceri în zona Europei de Est ca apoi 

să se finalizeze totul cu cele trei cercetări ample din partea a treia unde tragem 

concluzii pertinente asupra ipotezelor de lucru lansate în partea teoretică din debut. 

Trebuie afirmat faptul că, în prezent, firmele furnizoare de servicii de logistică 

se bazează pe experienţele proprii acumulate în timp, neavând posibilitatea să profite 

de rezultatele unui demers ştiinţific pe această temă. Din acest motiv, am intenţionat să 

venim în întâmpinarea acestei situaţii şi să realizăm un model, care să constituie un 

mijloc de lucru eficient şi un sprijin în procesul de luare a deciziilor pentru firmele 

furnizoare de servicii de logistică. 

Este de subliniat faptul că toată această lucrare a fost elaborată print-o solidă 

colaborare cu două organizaţii importante cu preocupări în acest domeniu sau care au 

ca principală activitate logistica, o organizaţie din mediul academic, şi facem referire 

aici la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu şi la colectivul departamentului de 

Inginerie Industrială şi Management, şi la firma Gebrüder Weiss România. Fără 

această strânsă colaborare, aceste studii nu ar fi putut fi realizate, iar multe dintre 

aspectele specifice surprinse ar fi putut fi neglijate.  

Colaborarea cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu s-a materializat în 

activitatea de cercetare, pornind de la identificarea unor potenţiali indicatori de 

evaluare a performanţei sistemului de logistică, continuând cu discuţiile pertinente 

privind modalitatea de realizare a unui model performant de logistică pentru piaţa 

românească şi identificarea modalităţilor de valorificare a acestuia şi în identificarea 

elementelor care pot reprezenta poli importanţi de dezvoltare a unor strategii 

sustenabile, care să aibă la bază managementul activităţilor de logistică. 
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Colaborarea cu firma Gebrüder Weiss Romania SRL a fost, în principal, legată 

de know-how-ul în domeniul logisticii, bazată pe o experienţă îndelungată, dar şi în 

domeniul experienţei interculturale, ţinând cont că Gebrüder Weiss Holding AG este 

reprezentată pe trei continente (Europa, Asia şi America) în 25 de ţări prin 156 de 

locaţii. Astfel, şi parteneriatul cu Gebrüder Weiss Romania SRL a avut un rol 

important în procesul de identificare a indicatorilor de evaluare a performanţei a 

sistemului de logistică şi în stabilirea unor strategii de extindere şi adaptare a 

modelului logistic în diferite contexte şi culturi organizaţionale. 

Desigur, fără lipsă de modestie, trebuie precizat aici şi faptul că autorul acestor 

rânduri are o experienţă relevantă în acest tip de activităţi manageriale, fiind unul 

dintre pionii esenţiali care au dezvoltat afacerile unei firme care oferă servicii integrate 

de logistică (Gebrüder Weiss Holding AG) pe piaţa Europei de Est şi chiar în 

avanposturi din Asia. 

Sperăm că tot acest demers de cercetare să fie interesant atât ca abordare 

teoretică, dar, poate mai mult ca abordare practică, materialul acestei teze putând 

reprezenta un instrument de lucru interesant pentru managerii firmelor de logistică. O 

parte din concluziile acestor cercetări au fost prezentate de autor, sub forma unor 

lucrări ştiinţifice în publicaţii importante din România sau în volumele unor conferinţe 

de specialitate. O parte din studiile privind satisfacţia clienţilor au fost puse deja la 

dispoziţia firmei Gebrüder Weiss, acestea fiind utilizate în procesul managerial pentru 

îmbunătăţirea activităţii, pentru identificarea competenţelor performante şi pentru 

formularea unor strategii sustenabile de dezvoltare care să asigure avantajul 

competitiv. 

Desigur, deja o parte din materiale, au fost transmise şi partenerului universitar, 

în speţă Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu pentru a fi diseminate cadrelor 

didactice interesate şi studenților, şi mai ales spre a fi utilizate ca studii de caz sau 

exemple de bune practici în procesul de pregătire de la cursurile de licenţă sau de la 

cele de master. 

Activităţile de logistică reprezintă în economia de azi un element esenţial în 

identificarea unor surse de avantaj competitiv. Mai ales pentru firmele care operează în 

zona producţiei şi care constituie verigile unui lanţ de producţie extrem de lung şi de 

incitant, managementul lanţului de aprovizionare reprezintă o placă turnantă, atât 

pentru gestionarea optimă a relaţiilor cu partenerii de afaceri – furnizori şi clienţi, cât 

şi pentru identificarea soluțiilor optime de reducere a costurilor. Este clar că cei care 

reuşesc să obţină timpi de livrare cât mai reduşi şi care gestionează bine şi celelalte 

aspecte legate de calitatea livrărilor şi de costurile de operare au un atu important în 

competiţia de pe pieţele mondiale. Competiţia bazată pe timp statuată de Stalk în anii 
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80 ai secolului trecut, face încă legea pe multe pieţe ale lumii, de aceea organizațiile 

trebuie să identifice măsuri pentru a face faţă acesteia. 

Am subliniat aceste elemente destul de apăsat şi în partea introductivă a tezei, 

punând un accent puternic pe necesitatea identificării unor soluţii ingenioase de a 

creşte viteza de răspuns, în condiţii economice cât mai avantajoase. Aşa cum a rezultat 

şi din cercetările pe bază de chestionar adresate unor clienţi ai unor firme ce oferă 

servicii integrate de logistică, viteza de răspuns şi flexibilitatea sunt unele dintre 

nevoile cele mai acute ale partenerilor de afaceri. Presiunea termenelor scurte, 

multitudinea organizaţiilor de afaceri care aplică conceptul Just-in-Time (JIT) şi 

filozofiile noi de producţie care se bazează pe Toyota Production System (TPS), de 

genul Kaizen, Lean Manufacturing sau Quick Response Manufacturing, forţează 

regândirea totală a politicilor şi strategiilor din zona logisticii, aducând această 

funcţiune în vizorul principal al celor ce gândesc strategii de afaceri coerente şi 

sustenabile. Loturile de fabricaţie sunt din ce în ce mai mici, diversitatea producţiei 

este din ce în ce mai mare, stocurile de pe întreg lanţul logistic sunt minime, de aceea 

flexibilitatea în aprovizionare şi reacţia rapidă la comenzile clienţilor devin esenţiale. 

Multe din activităţile de logistică au fost externalizate pentru reducerea 

costurilor, iar relaţia cu firmele specializate a devenit una din ce în ce mai specială. 

Aceste organizaţii de afaceri care iniţial vizau doar activităţile de transport, de 

cărăuşie, au preluat tot mai multe elemente de servire, tocmai pentru a creşte cât mai 

mult nivelul de servire, astfel au fost puse la dispziţie depozite speciale, terminale 

itermodale, terminale de cross-doking, gestionarea informaţiilor de transport, 

optimizarea rutelor, servicii premium de tip expres. Toate acestea au dus la dezvoltarea 

unui parteneriat, menţionat şi în interiorul lucrării, parteneriat pe termen lung cu 

influenţe puternice asupra principalilor indicatori de performanţă economică. Astfel au 

apărut termenii de 3PL şi 4PL care vizează un parteneriat de natură strategică şi 

consolidează lanţul de aprovizionare, prin crearea unor grupuri puternice ce obţin, 

împreună, avantaje competitive importante. Sunt aici de menţionat şi diversele studii 

în domeniu care subliniază starea de fapt în acest domeniu important, de accea 

menţionăm în continuare câteva concluzii ale unu studiu realizat anual legat de 

parteneriatul dintre furnizorii de servicii de tip 3PL şi principalii clienţi ai acestora. 

Câteva tendinţe menţionate şi la sfârșitul primei părţi a tezei, conturează mai 

acut necesitatea unei dinamici extrem de rapide de adaptare la noile cerinţe ale pieţei şi 

transformarea modelului de tip 3PL în unul de tip 4PL. Caracteristici cheie ale 

organizaţiei de tip 4PL, aşa cum au fost enumerate şi în capitolul 4, sunt: 

 Organizaţie hibrid – formată din mai multe entităţi diferite 

 Stabilită, în mod tipic, ca parteneriat sau contract pe termen lung 
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 Alinierea scopurilor partenerilor şi clienţilor prin intermediul repartizării 

profitului 

 E responsabilă de managementul şi operarea întregului lanţ de ofertă 

 Flux continuu de informaţii între parteneri şi organizaţia 4PL 

 Potenţial de generare de venit 

Acest tip de furnizor de servicii logistice de tip 4PL este, în această viziune, un 

partener strategic, diferit de parteneriatul tactic realizat în cazul operatorilor 3PL. Un 

furnizor de servicii tip 4PL, în principiu, este un integrator al lanţului de aprovizionare, 

iar setul de competenţe şi abilităţi necesare în acest caz este unic. Astfel, logistica 4PL 

duce la realizarea unei coaliţii a celor mai buni furnizori de servicii şi asigură o 

gestionare eficientă a costurilor şi un management durabil al lanţului ofertei. 

Managementul activităţilor de logistică poate reprezenta o sursă extrem de 

importantă pentru o organizaţie de a genera potenţiale avantaje competitive. Logistica, 

în sine, reprezintă astăzi un element integrator pentru o mare parte din funcţiunile 

organizaţiilor de afaceri, iar pe baza activităţilor din această zonă se pot identifica 

serioase rezerve de îmbunătăţire a rezultatelor globale ale organizaţiei. 

 

Partea a doua a lucrării a abordat o analiză detaliată a mediului de afaceri din 

România şi principalele particularităţi ale pieţei româneşti de logistică surprinsă în 

diverse date statistice, dar care demonstrează câteva tendinţe importante. 

Capitolul cinci este, în sine, o prezentare generală şi o analiză cu tentă de 

analiză strategică a unui jucător important de pe piaţa furnizorilor de servicii integrate 

de logistică din România. Gebrüder Weiss România este unul dintre jucătorii situaţi în 

primele cinci companii de pe piaţă şi reprezintă un exemplu al dezvoltării unei firme 

occidentale pe piaţa din România şi care şi-a dezvoltat afacerea locală construind un 

sistem de logistică de la zero în România, spre deosebire de alt jucător de pe această 

piaţă, care a intrat prin achiziţia celei mai importante companii autohtone din domeniul 

transporturilor şi a altor servicii din sfera logisticii. De aceea considerăm că acest 

studiu reprezintă chiar un exemplu de bune practici în domeniu, demonstrând şi 

anumite modalităţi de dezvoltare pe această piaţă extrem de interesantă. Serviciile 

oferite de firmă sunt extrem de diverse iar portofoliul de clienţi este unul semnificativ. 

Sunt patru valori fundamentale sub care se desfășoară operaţiunile firmei: 

independenţă, sustenabilitate, angajament şi excelenţă în servicii. Din punct de vedere 

financiar, aşa cum s-a arătat în interiorul capitolului, dezvoltarea firmei este continuă, 

cu excepţia anului 2009, cifra de afaceri fiind intr-o continuă creştere. 

Din punct de vedere operaţional, firma are implementată o reţea de hub-uri ce 

acoperă cele mai importante zone ale ţării. Astfel locaţia de bază este la Bucureşti, iar 
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celelalte locaţii sunt la Arad, Oradea, Cluj, Sibiu, Craiova, Bacău şi Constanţa. 

Terminalul de cross-docking de la Sibiu este un punct cheie în această reţea, acesta 

preluând şi intrările în ţară, dinspre zona de vest, realizând totodată distribuţia şi 

divizarea mărfii ce vine dinspre Bucureşti şi care trebuie să ajungă în zona central şi de 

nord-est.  

Capitolul şase se concentrează pe analiza mediului extern general românesc, 

abordând toate componentele acestuia, componenta politico-legală, componenta 

economică, componenta socio-culturală, componenta tehnologică, componenta 

internaţională. La fiecare dintre aceste componente s-au punctat particularitățile şi 

influenţele manifestate asupra companiilor ce operează în domeniul logistic. O 

succintă trecere în revistă a acestor influenţe o prezentăm în continuare: 

 România are o poziție bună din punct de vedere al economiei și al localizării, ea 

fiind o poartă de acces între Europa și Asia, acest lucru putând fi punctat ca o 

oportunitate majoră; 

 România are cea mai puțin dezvoltată infrastructură rutieră din Europa din 

punct de vedere al acoperirii. Are, de asemenea, un nivel scăzut de siguranță și 

de conectivitate cu celelalte state membre UE; 

 Forţa de muncă calificată şi costuri scăzute ale acesteia; 

 Potenţial de dezvoltare a unor platforme logistice cargo pe aeroporturile situate 

în zonele cheie identificate pentru construirea terminalelor intermodale cu 

posibilităţi de conectare a acestora inclusiv la reţeaua feroviară (Bucureşti, 

Timişoara, Constanţa); 

 Ratele dobânzilor sunt mai mari decât în majoritatea statelor Uniunii Europene 

şi cursurile valutare sunt destul de stabile; 

 Veniturile curente ale populaţiei sunt relativ stabile şi se situează încă la un 

nivel relativ scăzut, departe de media Uniunii Europene; 

 Rata şomajului este relativ stabilă şi se situează la un nivel care nu constituie o 

problemă mare pentru persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă, dar 

în acelaşi timp oferă încă suficientă forţă de muncă organizaţiilor care doresc să 

angajeze personal; 

 Piaţa de retail din România are un potenţial uriaş, fiind o piaţă cu aproximativ 

20 de milioane de consumatori şi cu un potenţial de creştere important. 

Aşa cum afirmam şi în conţinutul tezei, mediul de afaceri românesc, mai ales 

pentru zona de logistică, este unul destul de controversat, având o multitudine de 

oportunităţi, dar şi foarte multe pericole. Cea mai mare problemă invocată de toţi 

operatorii logistici se referă la infrastructura rutieră şi feroviară extrem de precară şi 

care duce la creşterea costurilor de exploatare pe unitatea de încărcătură şi la timpi de 
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operare mediocri. Acestor probleme le sunt ataşate riscurile de accidente, întârzieri 

datorate blocajelor, viteze de tranzit reduse şi taxe de operare ridicate (taxe de drum, 

taxe de primă înmatriculare, asigurări, etc.). 

O altă problemă majoră este generată de legislaţia destul de schimbătoare şi 

destul de stufoasă, care poate genera o altă serie de probleme de operare. 

Oportunităţile sunt generate de aşezarea geografică extrem de favorabilă la 

confluenţa Occidentului cu Orientul. Migrarea multor afaceri către Estul Europei şi 

către Orientul Mijlociu, deschid perspective de dezvoltare fantastice. Piaţa de retail din 

România înregistrează creşteri semnificative, ceea ce înseamnă că toată activitatea de 

suport a marilor centre comerciale este în continuă dezvoltare. O altă oportunitate 

importantă este legată de faptul că, încă, există un cost al forţei de muncă scăzut şi o 

competenţă încă destul de ridicată a acestei forţe de muncă. Iar pentru că fluxul 

informaţional este unul extrem de important pentru această industrie, trebuie afirmat 

faptul că dezvoltarea infrastructurii informatice este printre cele mai bune din Europa, 

iar vitezele de internet sunt dintre cele mai bune, ceea ce ajută enorm la transferul şi la 

gestionarea optimă a informaţiei. 

Finalul acestei părţi secunde este dedicat analizei detaliate a pieţei de logistică 

din România. Un prim aspect important al acestei pieţe de logistică este evidenţiat de 

faptul că pe piaţă există o multitudine de jucători de diverse dimensiuni şi cu diverse 

preocupări. În general peisajul e dominat de multe firme de transport sau de cărăuşie, 

dar care îşi adaugă în titulatură sau în domeniul de activitate logistica. De aceea e 

destul de greu de diferenţiat câte şi care din multitudinea de firme de pe piaţă au 

preocupări adevărate în zona logisticii şi care oferă servicii integrate de logistică, 

putând fi denumite furnizori de servicii de tip 3PL. 

O analiză documentată, cum este cea prezentată în capitolul şapte 

demonstrează, totuşi, că piaţa românească este dominată de câţiva jucători importanţi, 

din păcate, cei mai mulţi dintre ei fiind firme cu capital străin sau reprezentanţele unor 

companii occidentale în România. Aspectul pozitiv al acestui tablou este faptul că 

aceasta dovedeşte atractivitatea pieţei româneşti şi oportunităţile de dezvoltare 

existente în zonă. Printre cei care domină piaţa românească în acest moment sunt 

Schenker Romtrans, Gefco Romania, Gebruder Weiss Romania, toate acestea oferind 

servicii integrate de tip 3PL. 

Este de menţionat faptul că încă servicii de tip 4PL nu se conturează pe piaţa 

românească, care pare a fi totuşi la început de drum şi se loveşte încă de multe 

probleme de ordin legislativ, economic şi mai ales de o infrastructură încă prea puţin 

pregătită pentru explozia logistică din ultima perioadă. 
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Câteva concluzii merită a fi menţionate şi subliniate în cele ce urmează, fiind 

extrase aici elementele care par mai semnificative din analiza minuţioasă realizată în 

capitolul şapte. Acestea sunt următoarele: 

 Cea mai mare cifră de afaceri a fost realizată în 2012 de Schenker Romtrans de 

81.7 milioane €, cu o diferenţă de 7.2 milioane € faţă de anul 2011, urmată de 

Gefco Romania cu aproximativ jumătate din valoarea primei clasate, 42 

milioane €; 

 În ceea ce priveşte productivitatea pe angajat, excelează companiile Gefco 

România, Trans International Spedition, Gopet România şi All Cargo Express 

cu valori de peste 400.000 € pe angajat într-un an calendaristic; 

 Schenker Romtrans se află şi la această categorie pe primul loc având un profit 

în 2012 de 3.5 milioane €, cu 2.3 milioane € mai mult ca in 2011. Ea este 

urmată de Karl Heinz Dietrich cu 2.8 milioane €, care a înregistrat o scădere de 

267 mii € faţă de 2011 şi de Gefco România cu un profit de 1,9 milioane € în 

anul 2012, în scădere cu peste 1 milion de € faţă de anul 2011; 

 Schenker Romtrans are cea mai mare cotă de piaţă de 7,1% cu un total al cifrei 

de afaceri de 81.7 milioane de euro. Următorul în clasament , TTS, care se 

ocupă cu transportul maritim, obţinând o cifră de afaceri de peste 68 milioane 

de euro, acoperind o cotă de piaţă de 5,8%. 

 La categoria active deţinute de companii Schenker Romtrans se află pe primul 

loc cu 68 milioane €, urmată de Karl Heinz Dietrich cu 53 milioane €, pe locul 

3 se află Gebrüder Weiss cu aproximativ 23 milioane € active înregistrate în 

2012; 

 Cel mai stabil prestator de logistică, din punctul de vedere al profitabilităţii, în 

perioada 2009-2012, este Karl Heinz Dietrich International Exped, urmat de 

Gefco România şi All Cargi Express. 

 

Partea a treia, cuprinde o amplă Cercetare selectivă privind nivelul de 

satisfacţie a clienţilor unei firme integrate de logistică pe piaţa din România şi a 

particularităţilor pieţelor logistice din sud-estul Europei – impactul asupra 

competitivităţii organizaţiilor. Întregul demers ştiinţific din această zonă a lucrării se 

concentrează pe trei direcţii de cercetare, care se pliază pe obiectivele tezei stabilite. 

Sunt analizate trei anchete, realizate pe bază de chestionar având ca eşantion ţintă 

clienţii unor firme ce oferă servicii integrate de logistică, sau managerii unor firme de 

logistică care îşi desfăşoară activitatea în diverse locaţii din Europa de Est. Pentru că 

am menţionat deja în introducere colaborarea cu firma Gebrüder Weiss, iar implicarea 

autorului în coordonarea activităţilor firmei în Europa de Est este una crescută, 



Studiu privind creșterea competitivității organizaționale și a satisfacției clienților printr-un management 

eficient al activităților logistice 

24 

cercetările menţionate s-au centrat în mare parte pe clienţii firmei şi pe experienţele 

avute de managerii firmei din locaţiile din zonă. Însă din experienţele proprii, cât şi din 

discuţiile cu alţi manageri implicaţi în activitatea de logistică, rezultatele analizei pot fi 

extrapolate, fără probleme, la problematica din această zonă, şi multe din problemele 

semnalate sunt probleme care confirmă ipotezele de lucru extrase din literatura de 

specialitate. 

Prima cercetare are în vedere analiza nivelului de satisfacție al clienţilor unei 

firme de logistică, în speţă Gebrüder Weiss, pentru a identifica, în final, aspectele 

importante care conturează servirea clienţilor pe piaţa românească de logistică. 

Obiectivele cercetării, menţionate şi în cadrul paragrafului 8.2.4. au vizat 

următoarele aspecte: 

 Evaluarea celor mai importanţi factori privind nivelul de satisfacție al clienților; 

 Evaluarea aspectelor importante legate de comunicarea în afaceri/ colaborare; 

 Evaluarea relației client – furnizor de servicii integrate de logistică; 

 Evaluarea aspectelor importante ale numelui de marcă în afaceri (în alegerea 

partenerului pentru partea de logistică). 

Principalele concluzii ale acestei analize, detaliate în cadrul capitolului 8, se 

referă la următoarele aspecte importante: 

 Principalele surse de informaţii utilizate de către clienţi sunt internetul şi 

televiziunea; 

 Serviciile la care au apelat sunt legate în mare parte de transportul rutier (72%), 

urmate de transportul maritim şi destul de puţini clienţi au apelat la servicii 

privind soluţii integrate de logistică, doar (9%), dintre aceştia, marea majoritate 

au vizat transportul intern de marfă (67%), iar restul (33%) au vizat elemente 

privind transferul de marfă pe relaţii internaţionale; 

 Nivelul de satisfacţie este relativ ridicat, 61% dintre respondenţi afirmând 

faptul că experienţele trecute legate de relaţia cu firma de logistică au fost 

satisfăcătoare, iar 29% au afirmat totala satisfacţie legată de această relaţie; 

 Cel mai apreciat element legat de partea de servire logistică este competenţa, 

urmate apoi de seriozitate şi de încredere; 

 Principalele noţiuni asociate cu firma luată în studiu au fost: promptitudine, 

adaptabilitate şi calitate; 

 Principalele argumente pentru alegerea colaborării cu această companie au fost: 

raportul calitate – preţ (40%) şi experienţa (21%); 

 Poate puţin contradictoriu cu unele din concluziile menţionate este faptul că 

există şi elemente de insatisfacţie, acestea fiind legate în primul rând de 
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comunicarea defectuoasă, de modul de soluţionare a unor reclamaţii şi de 

greşelile apărute în activitatea de livrare. 

Una dintre întrebările cele mai importante a fost aceea care le-a cerut celor 

chestionaţi să evalueze, din perspectivă personală, care sunt elementele care conduc la 

un nivel de servire ridicat. Răspunsurile primite la această întrebare sunt tranşante şi 

demonstrează faptul că unul dintre cele mai importante elemente este timpul de 

onorare a comenzii (89%), urmat de rezolvarea în timp a util a problemelor survenite 

(78%) şi consecvenţa în oferirea serviciilor (61%). Acest lucru verifică una din 

ipotezele iniţiale de lucru, cea legată de importanţa covârşitoare a gestionării optime 

a activităţilor în timp pentru a obţine timpi de răspuns cât mai reduşi. 

Alte elemente importante, în optica clienţilor, pentru un nivel de servire ridicat 

sunt: adaptabilitatea la nevoile clienţilor (86%), raportul optim calitate – preţ (77%), 

pregătirea profesională a personalului (73%). 

A doua cercetare abordează problema dintr-o perspectivă diferită încercând să 

identifice care sunt motivaţiile care ar duce la acceptarea unui furnizor de servicii 

integrate de logistică de către un potenţial client, încercând astfel să determinăm care 

sunt mijloacele de a penetra şi a rezista pe o piaţă cu competiţie ridicată. 

Principalele obiective ale acestei cercetări sunt:  

 Determinarea nivelului de satisfacție în rândul subiecților în relația cu actualul 

furnizor logistic;  

 Determinarea principalelor calități căutate de un potențial client în încercarea de 

a găsi un furnizor logistic satisfăcător; 

 Studierea şi analiza caracteristicilor principale ale potențialilor clienți. 

Este de subliniat din nou faptul că o majoritate covârșitoare de respondenţi 

(91%) consideră că timpul de onorare al comenzii este foarte important. Pe 

următoarea poziţie (55% din subiecți) se situează opiniile conform cărora un aspect 

foarte important al unui furnizor logistic este consistența livrărilor, iar 50% sunt de 

părere că e foarte important ca, clientul să aibă parte de informații în timp real 

referitoare la procesarea comenzii. 74% din respondenți consideră că o colaborare 

între client si logistician este foarte importantă în rezolvarea potențialelor probleme, pe 

când 49% din subiecți dau o foarte mare importanță prețului serviciilor logistice. 

În ceea ce priveşte alegerea unui nou furnizor logistic, 53% din respondenți sunt 

de părere că marca companiei ar trebui să fie un aspect important, care să-i ajute în 

alegerea lor, iar 38% din subiecți consideră că modul de lucru al agenților de vânzări şi 

modul în care aceştia ştiu să promoveze imaginea companiei este un aspect important 

în alegerea unui anumit furnizor logistic. 
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Subliniem din nou faptul că şi din această cercetare a reieşit faptul că pentru 

majoritatea clienţilor, elementul esenţial de satisfacţie este ca un furnizor de servicii 

logistice să ofere un timp de onorare al comenzii cât mai mic, să ofere, de asemenea, 

date în timp real referitoare la statusul comenzilor, dar și un preț al serviciilor cât mai 

mic. Mai mult, aceștia sunt de părere că în cazul unor probleme neașteptate, furnizorul 

logistic ideal trebuie sa fie 100% cooperant pentru a rezolva aceste probleme într-un 

timp cât mai scurt și cu o eficiență cât mai mare. 

Ultima cercetare, din cadrul capitolului zece, se axează mai mult pe elementele 

caracteristice mediului socio-cultural, componentei politico-legale şi încearcă să 

identifice particularităţile pieţelor de logistică din sud-estul Europei (Bulgaria, 

Macedonia, România, Georgia şi Turcia). Principala ipoteză de lucru este aceea că 

fiecare ţară are aspecte particulare importante de care trebuie ţinut cont în cadrul unei 

afaceri, cu atât mai mult în cazul unei afaceri din zona logistică. 

Sunt câteva elemente comune între ţările analizate, din perspectiva elementelor 

ce concură la un nivel ridicat de servire logistică. Din nou viteza de onorare a unei 

comenzi este elementul cel mai important sesizat de managerii din cele mai multe ţări 

analizate. Consecvenţa în onorarea unor comenzi este un alt element important, 

subliniat de managementul de la Bucureşti. 

Pentru patru dintre managerii chestionaţi, și anume, cei din Bulgaria, Turcia, 

Macedonia și România, cel mai important element pcare are influenţă asupra 

desfăşurării unei afaceri și care acționează din mediul extern general este componentă 

economică, pentru managerul georgian cea mai importantă componentă pare a fi cea 

politico-legală. Când am încercat să particularizăm puţin elementele mediului extern 

general, a fost ales din nou un element al componentei economice, şi anume inflaţia 

(Bulgaria, România, Macedonia), alt element cu relevanţă sporită sunt consrângerile 

de ordin politic (Georgia, Turcia, Macedonia, România). 

Trei dintre ţările analizate par a avea o concurenţă extrem de acerbă pe piaţa 

furnizorilor de servicii integrate de logistica (Turcia, Bulgaria, Româna), iar în două 

dintre acestea (Bulgaria şi România) este menţionat ca principal concurent pe zona de 

servicii logistice DB Schenker 

Analiza serviciilor la care apelează clienţii ne oferă o împărțire relativ 

echilibrată. În principiu, dacă analizăm România, aproape toate serviciile sunt 

acoperite uniform (transport rutier, feroviar, naval, aerian, depozitare), mai puțin 

serviciul de consultanță. Reprezentanţa din Macedonia nu oferă servicii de transport 

feroviar și consultanță. Reprezentanţa din Turcia, și ea acoperă 3 servicii, mai puțin 

partea de depozitare și consultanță. Filiala din Georgia, nu a avut comenzi din partea 
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clienţilor pe zona de consultanță. Iar reprezentanţa firmei din Bulgaria nu oferă servicii 

de transport feroviar. 

Din punctul de vedere al infrastructurii nici una dintre persoanele intervievate 

nu consideră că în ţările analizate nu consideră că există premisele pentru a afirma că 

aceasta este dezvoltată la un nivel mulţumitor. Se apreciază că infrastructura, cu 

preponderenţă cea rutieră, este mediu dezvoltată în ţări ca Bulgaria, Turcia şi Georgia 

şi slab dezvoltată în ţări ca România sau Macedonia. Această constatare conduce la 

ideea că datorită acestui factor timpul de răspuns este redus şi costurile de operare sunt 

crescute, ceea ce anulează de multe ori eforturile făcute de companii pentru a fi 

performante pe piaţă. 

În sprijinul obiectivelor propuse iniţial, putem afirma faptul că principalii 

factori privind nivelul de satisfacţie pe pieţele Europei de Est sunt asemănătoare cu 

cele de pe oricare piaţă din lanţul de aprovizionare. Aceste elemente sunt: 

 Viteza de onorare a unei comenzi 

 Consecvenţa în onorarea comenzilor contractate iniţial 

 Flexibilitate şi adaptare la cerinţele clienţilor 

 Un raport preţ – calitate echitabil 

 Comunicare deschisă, cu furnizarea unor date clare privind stadiul de onorare a 

unei comenzi 

 Remedierea rapidă a problemelor 

 Costuri de operare reduse 

 

CONTRIBUŢII PERSONALE  

ŞI DIRECŢII VIITOARE DE CERCETARE 
 

Putem releva faptul că lucrarea prezintă cîteva contribuţii originale, dintre care 

le subliniem doar pe cele mai importante: 

 În partea teoretică s-a realizat o analiză generală a terminologiei folosite în 

domeniul logisticii, precum și analiza principalelor aspecte privind modul în 

care clusterele în această activitate aduc un mare impact asupra costurilor, 

calităţii și timpilor de livrare, triadă esenţială în mediul competitiv de astăzi; 

 Am accentuat importanţa sincronizării temporale în activitățile de logistică și 

am demonstrat că aceasta reprezintă o placă turnantă pentru identificarea unor 

strategii care pot conduce la avantaje competitive pe piața logistică, în general, 

și pe piața logistică internă în special, această concluzie fiind verificată de 
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rezultatele cercetării pe bază de chestionar, cu privire la nivelul serviciilor 

logistice din România; 

 Am subliniat faptul că acordăm o mare importanță atingerii unui nivel de 

servire la standardele cerute de clienţi, ca modalitate de realizare a avantajului 

competitiv pe piața de logistic; 

 În a doua parte, teza de doctorat conține o analiză detaliată a pieței logistice din 

România, realizând o mulțime de comparații încrucișate interesante, analizând 

cei mai importanţi jucători de pe această piață  din punct de vedere al cifrei de 

afaceri, numărului de angajați, active. Al șaptelea capitol prelucrează 

informațiile statistice și încearcă să stabilească cei mai importanți jucători de pe 

această piață, încercând totodată realizarea unui clasament legat de cifra de 

afaceri, rentabilitatea, nivelul investițiilor, numărul de angajați, volumul de 

mărfuri manipulate și multe alte aspecte. De asemenea, trebuie menționată 

importanţa criteriilor de clasificare alese, deoarece clasamentele pe această 

piață sunt foarte diferite, ceea denotă că ne confruntăm cu un mediu cu o 

creștere a competitivității și cu jucători care se plasează în mod diferit, în 

funcție de capacitățile, competențele și performanţele identificate. 

 Cea mai importantă şi originală parte a lucrării este grupată în a treia parte a 

tezei, unde sunt prezentate trei anchete pe bază de chestionar, având ca grup 

ţintă clienții companiilor care oferă servicii integrate de logistică sau managerii 

din companiile de logistică care își desfășoară activitatea în diferite locații din 

Europa de Est. Această cercetare vizează o analiză a nivelului de satisfacție al 

companiilor, motivațiile care ar conduce la acceptarea unui furnizor integrat de 

servicii logistice de către un client sau potențial client, precum și o identificare 

a particularităților piețelor logistice din Europa de Sud-Est. 

Un primă propunere privind un model de logistică performant se referă la 

dezvoltarea unor parteneriate reale între firmele implicate – clienţi, operatori de 

logistică, furnizori, instituţii guvernamentale – şi realizarea unor strategii de colaborare 

durabile, prin identificarea competenţelor performante ale fiecărui actor din acest lanţ, 

pentru generarea unui avantaj competitiv care să satisfacă toţi componenţii acestei 

„alianţe strategice”.  

Deci propunem cel puţin două direcţii importante, susţinute şi de alţi specialişti 

în domeniu: 

- realizarea unei logistici integrate, a unui sistemul logistic integrat prin 

deplasarea mărfurilor printr-un lanţ de verigi consecutive de valoare 

adăugată prin valorificarea capabilităţilor şi competenţelor performante ale 
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fiecărei organizaţii din acest lanţ, care să asigure ajungerea produsului 

(serviciului) la momentul şi locul potrivit, în forma şi cantitatea solicitată; 

- implementarea unei logistici strategice, prin utilizarea competenţei şi a 

alianţelor logistice din întregul canal de distribuţie, în vederea obţinerii 

avantajului competitiv. 

Direcţiile de cercetare sunt multiple, iar perspectivele de dezvoltare şi de 

aprofundare ulterioare sunt deschise. Implementarea unor elemente de logistică 

integrată de tip 4PL în practică este o provocare, mai ales că aşa cum am constatat din 

cadrul cercetării, partea de consultanţă nu este prea dezvoltată în zona analizată. 

Se cuvine să mulțumim pentru tot sprijinul acordat conducătorului de doctorat 

şi Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu pentru implicarea în această cercetare şi 

pentru modul în care anumite cunoştinţe şi competenţe au fost transferate din zona 

academică în mediul de afaceri. Împreună cu specialiştii de aici am reuşit să realizăm o 

formă finală a chestionarelor şi să realizăm o analiză statistică pertinentă, din care să 

evidenţiem elementele pozitive şi zonele de îmbunătăţire privind piaţa de logistică din 

România şi din întreaga zonă a Europei de Est., Fără această strânsă colaborare, aceste 

studii nu ar fi putut fi realizate, iar multe dintre aspectele specifice surprinse ar fi putut 

fi neglijate.  

Colaborarea cu firma Gebrüder Weiss Romania SRL a fost, în principal, legată 

de know-how-ul în domeniul logisticii, bazată pe o experienţă îndelungată, dar şi în 

domeniul experienţei interculturale, ţinând cont că Gebrüder Weiss Holding AG este 

reprezentată pe trei continente (Europa, Asia şi America) în 25 de ţări prin 156 de 

locaţii. Gebrüder Weiss Romania SRL a sprijinit aceste cercetări realizând conexiunea 

cu principalii clienţi şi transmiţând o parte din chestionare spre grupul ţintă identificat. 

Sperăm că tot acest demers de cercetare este interesant şi util, atât ca abordare 

teoretică, dar, poate mai mult ca abordare practică, materialul acestei teze putând 

reprezenta un instrument de lucru interesant pentru managerii firmelor de logistică. 

Aşa cum afirmam inițial, o parte din concluziile acestor cercetări au fost prezentate de 

autor, sub forma unor lucrări ştiinţifice în publicaţii importante din România sau în 

volumele unor conferinţe de specialitate. O parte din studiile privind satisfacţia 

clienţilor au fost puse deja la dispoziţia firmei Gebrüder Weiss, acestea fiind utilizate 

în procesul managerial pentru îmbunătăţirea activităţii, pentru identificarea 

competenţelor performante şi pentru formularea unor strategii sustenabile de 

dezvoltare care să asigure avantajul competitiv. 
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