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Provocări globale

şi soluţii logistice
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Schimbările demografice
Schimbări ale nevoilor de mobilitate şi ale consumului

Globalizarea
Dezvoltarea disproporţionată a specializării la nivel mondial 

şi diviziunea internaţională a muncii / 

continuarea dezvoltării comerţului internaţional

Clima şi

protecţia mediului
Necesitatea armonizării aspectelor ecologice şi economice 

(resursele limitate, schimbările climatice etc.)

Resursele umane
Disponibilitatea capitalului uman calificat 

ca bază a dezvoltării cu succes în continuare 

a domeniului logisticii

Tehnologiile
Cerinţe noi pentru sisteme logistice 

inovatoare şi eficiente;

creşterea complexităţii şi calităţii necesare a serviciilor

Bazele – provocări comune

Crizele
Instabilitatea lanţurilor logistice de aprovizionare 

din cauza blocajelor şi distrugerii/perturbării 

nodurilor logistice, infrastructurilor 

şi sistemelor economice
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Timp
Distanţa

Cantitatea de mărfuri

Costuri

Reţea

Nivelul serviciilor
Specializare

Intermodalitate

Scădere Creştere

Creşterea complexităţii planificării, organizării şi gestionării, în paralel cu 

îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi reducerea concomitentă a costurilor

Provocările pentru domeniul logistic

Dezvoltarea

logisticii

– potenţialul pieţei –
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Inovaţii pentru soluţii noi în Logistica 4.0

Care sunt factorii esenţiali ai succesului? - Un efort 

comun

Soluții,
nu produse

Infrastructura
de transport

Serviciile 
logistice

Condiţiile 
generale

Sistemele 
logistice

Conectivitate 

sporită 

Servicii

noi şi

competitive 

Noi

modele

de afaceri

Mai multă

cooperare şi

mai multe reţele



Centru şi poartă a Europei

Germania –

principalul punct logistic al Europei
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Legături bune cu Europa

De la centru la centru, din uşă în uşă

Reţea densă de

▪ drumuri

▪ căi ferate

▪ căi navigabile interioare

▪ porturi şi aeroporturi

3 h

1,5 h

12 h

48 h

24 h

36 hX*

Infrastructură de nivel superior

Note: X* Centrul geografic al UE-27: la 42 km est de Frankfurt/Main în Meerholz, Hessen
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Motive temeinice pentru a fi partenerul perfect în 

domeniul logisticii

oferă o reţea densă de drumuri, legături 

feroviare, căi navigabile interioare, porturi 

şi aeroporturi care pot fi combinate între 

ele într-un mod flexibil.

Germania...

este un centru transeuropean cu 

9 ţări vecine – mai multe decât 

orice altă ţară europeană.

se află în centrul Europei, în 

punctul de intersecţie a 

coridoarelor transeuropene.

oferă accesul la aproximativ 250 

milioane de consumatori prin 

servicii de noapte.

oferă 155 de programe de pregătire universitară în 

domeniul transporturilor şi logisticii şi contactul cu 

unităţi de cercetare consacrate.

oferă soluţii specifice comerţului şi competenţă în 

toate segmentele logisticii prin intermediul a 60.000 de 

companii de logistică şi angajaţilor cu un nivel superior 

de calificare şi flexibilitate.

este partenerul ideal pentru proiectele logistice 

comune şi abordările inovatoare.

este cea mai mare piaţă de servicii logistice 

din Uniunea Europeană, cu numeroase 

opţiuni disponibile.

oferă un sistem perfect de centre internaţionale, 

naţionale şi regionale, cu acces direct la 

coridoarele transeuropene şi la pieţele din afara 

Europei.
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Manipulare / 

închiriere de 

containere

Transport aerian 

de mărfuri

Numeroşi prestatori de servicii logistice cu competenţe specifice

Ofertă de soluţii logistice variate

Transport

combinat

Servicii de transport

feroviar de mărfuri

Logistică de proiect /

transporturi 

agabaritice şi grele

Transport maritim

Intralogistică

şi inovare

Târguri / platforme 

de logistică

Servicii logistice pe 

bază de contract

Vehicule 

comerciale

3 PL / 4 PL

Alimente / mărfuri 

perisabile 

Depozitare

Expediţie / servicii 

expres
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Logistics Alliance Germany

Pe scurt
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O iniţiativă comună - eforturi comune

Ministerul Federal al 

Digitalizării şi 

Transporturilor

(BMDV) 

Membrii

Asociaţiei de Sprijin,

precum şi societăţile 

comerciale şi 

asociaţiile din industria 

logistică germană
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▪ Logistics Alliance Germany este o 

iniţiativă a Guvernului Federal, 

sprijinită de industria logistică 

germană.

▪ Specialiştii din toate domeniile 

logisticii s-au reunit în cadrul 

“Support Association Logistics 

Location Germany”. Logistics 

Alliance Germany se bucură de un 

sprijin larg şi vital din partea 

industriei logistice.

▪ Ministerul Federal oferă sprijin 

neutru industriei logistice germane 

în scopul promovării peste hotare a 

Germaniei ca locaţie logistică

▪ Iniţiativa este sprijinită financiar de 

BMDV.

O iniţiativă a Guvernului Federal German

Logistics Alliance Germany

Dr. Volker Wissing

Ministrul Federal al Digitalizării şi 

Transporturilor

Oliver Luksic

Secretar de Stat Parlamentar în cadrul 

Ministerului Federal al Digitalizării şi 

Transporturilor şi Coordonator al Guvernului 

Federal pentru Transportul de Mărfuri şi Logistică
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Membrii Asociaţiei de Sprijin
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Membrii Asociaţiei de Sprijin

▪ peste 70 de membri direcţi

▪ inclusiv 7 asociaţii

▪ 60.000 de membri indirecţi

▪ toate modurile de transport

▪ mare varietate de servicii
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Un partener perfect pentru cooperare

Expeditori străini care

▪ doresc să intre cu produsele lor în Europa 
Centrală;

▪ doresc să folosească Germania drept 
centru şi poartă de intrare în Europa 
Centrală

▪ sunt prezenţi deja în Europa Centrală şi 
încă nu colaborează cu prestatorii germani 
de servicii logistice

Prestatori de servicii logistice 
străini care

caută parteneri de cooperare adecvaţi în 
Germania;

Operatori străini

de centre logistice, cum ar fi porturile de pe 
căile navigabile interioare şi aeroporturile, care 
sunt interesaţi de o cooperare mai strânsă, 
schimb de cunoştinţe etc.

Multiplicatori străini

cum ar fi asociaţiile de export sau sectoriale din 
ţările vizate, ai căror membri ar putea fi atraşi 
către serviciile de identificare de parteneri 
oferite de LAG;
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A – Metoda uzuală

Simplifică modul de găsire a partenerilor comerciali potriviţi

Economie de efort, timp + bani – serviciile LAG de 

identificare de parteneri
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A – Metoda uzuală

Simplifică modul de găsire a partenerilor comerciali potriviţi

Economie de efort, timp + bani – serviciile LAG de 

identificare de parteneri

B – Identificarea partenerilor de către LAG
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În 4 paşi, pentru a ajunge la partenerii potriviţi din industria logistică germană  

Serviciu gratuit de identificare de parteneri 

1

Formularul de solicitare* 
Ne oferă câteva informaţii de bază

2

Promovarea profilului
Se va distribui în reţeaua LAG

3

Identificarea partenerilor
Punerea în legătură cu societăţile 
potrivite

4

Încheierea tranzacţiilor
Începerea cooperării

* Formularul de solicitare: www.logistics-alliance-germany.com/en/logistics-alliance-

germany/matchmaking

http://www.logistics-alliance-germany.com/en/logistics-alliance-germany/matchmaking
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MAL oferă... 

Soluţii de servicii

Cooperare

Transfer de know-how
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înseamnă servicii logistice excelente şi o 

infrastructură interconectată cu întreaga Europă



Contact

Dr. Jens Klauenberg

Asociaţia de Sprijin

Logistics Alliance Germany e. V.

Invalidenstraße 34, 10115 Berlin

Germania

Tel.: +49 (0)30 58 58 4 58 55

Fax: +49 (0)30 58 58 4 58 68

www.Logistics-Alliance-Germany.de

jk@Logistics-Alliance-Germany.de


