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Acoperire globală
Ca parte a grupului italian Albini&Pitigliani, MA.RA Logistics Quality 

garantează o arie de acoperire mondială, transportând spre și dinspre

aproape orice colț al lumii. Partenerii noștri sunt specializați în

transportul de mărfuri de diverse tipuri, mărfuri generale, iar acest

lucru ne permite să satisfacem cele mai variate solicitări.

Flexibilitate
Ne putem adapta cu usurinţă la cerinţele de transport de marfă
ale clienţilor noştri. Prin flexibilitate în relaţiile comerciale, 

organizăm transporturi pentru companii din diverse domenii de 

activitate (textile şi confecţii pe umeraşe, bunuri de larg consum, 

electronice, High-Tech, produse de îngrijire personală, uz

casnic, mobilă, mecanice şi piese de schimb).

Servicii specializate
Suntem cunoscuți de principalii producători de confecții din 

România şi suntem parteneri de încredere în organizarea

transportului de țesături şi confecţii pe umerașe. Ne-am transformat

munca în pasiunea noastră şi credem că ne putem distinge de 

asemenea în transportul bunurilor de uz industrial. Este esențial să
știm cum să anticipăm şi să ascultăm cu atenţie nevoile clienţilor

noştri şi întotdeauna încercăm să găsim cele mai bune soluții pentru

a le satisface. În afară de transportul mărfurilor, oferim asistență
vamală şi servicii de verificare a mărfurilor, de suport pentru

transportul internațional (extracomunitar) de mărfuri, sistemul de 

Export Control.

Experiența relevantă
Suntem o echipă unită și foarte pregătită, cu o experienta de peste

20 de ani de activitate în acest domeniu. Întreaga echipă
beneficiază de cursuri de specializare şi de formare profesională, 

pentru a menține un nivel înalt al serviciilor, dar și pentru a-și

dezvolta calitățile personale. Membrii echipei MA.RA vorbesc

următoarele limbi română, engleză, italiană, turcă.

Avantajul costului
Ne bucurăm de parteneriate consolidate cu furnizorii noștri

care ne permit să ne oferim serviciile la tarife foarte

competitive față de cele de pe piață. Menținem o atenție
constantă asupra costurilor, obiectivul nostru este acela de a 

oferi servicii excelente la tarife corecte.



Transport Rutier
Intracomuniar

Grupaj

Principala noastră activitate este transportul mărfurilor în
regim de Grupaj (LTL). Colectăm mărfurile folosind Sistemul
de Management al Comenzilor, care organizează transportul
mărfurilor cu aceeasi destinaţie.

Complet

Pentru transportul marilor volume sau cantități de mărfuri, 
oferim serviciul de transport complet. Vă oferim asistență și
cu privire la procedurile de import-export, la emiterea
documentației, la tipul de camion și echipamentele necesare
pentru a putea garanta timpul de tranzit și calitatea
serviciului oferit.

Internațional / Extracomunitar

Pe lângă procedurile clasice ale transportului intracomunitar, 
la transportul internaţional de mărfuri aceste proceduri devin
mai complexe datorită faptului că ţările către-dinspre care se 
organizează transportul de marfă nu fac parte din Uniunea
Europeană.

Transport intern

Pentru a completa gama de servicii oferite, punem la 
dispoziție și transportul intern național. Acest serviciu este
pentru suportul serviciilor de preluare sau de distribuție a 
mărfurilor

Rute Intracomunitare

Rute Internaționale

Colectări și livrări 
zilnice pentru 

transport în regim 
de grupaj și 

complet



Transport Maritim
Intreaga noastră reţea de corespondenţi la nivel

mondial permite ca mărfurile Dumneavoastra să fie expediate 
către destianţia finală indiferent de volumul, cantitatea şi de 
varianta de transport aleasă FCL sau LCL. 

Transportul maritim de mărfuri este realizat în 
următoarele posibilități: container 20′ și 40′, standard-
universale, vopen-top, high cube, flat rack, platforme, 
frigorifice-reefer, tankcontainere.

LCL – Less than a Container Load

Dacă nu aveţi suficiente mărfuri pentru a încărca un container complet, 
MA.RA Logistics Quality poate colecta şi consolida mărfurile companiei
dumneavoastră cu cele ale altor companii, într-un singur container, 
pentru a fi trimise către destinaţia dorită. Calitatea serviciilor oferite şi
costurile competitive sunt esenţiale pentru acest tip de transport.

FCL – Full Container Load

Vă putem pune la dispoziţie, la fabrică sau la furnizorul Dumneavoastră, 
toate tipurile de containere şi documentaţia necesară, pentru a putea
transporta mărfurile în maximă siguranţă.

Multimodal

Echipa noastră vă poate asista la găsirea celei mai bune rute de 
transport, combinând transportul Maritim si cel Aerian, pentru a 
beneficia de un serviciu eficient in ce priveste costul si timpul de tranzit.



Transport Aerian

Express service

Atunci când o livrare este urgentă, Ma.Ra Logistics 
Quality vă pune la dispoziţie Serviciul Aerian
Express, cu timp de tranzit mic şi curse directe către
multiple destinaţii. Costurile mai ridicate vor fi 
exprimate în calitatea ireproşabilă a acestui serviciu.

Standard & Direct

Prin parteneriatele încheiate, Ma.Ra Logistics Quality 
vă poate furniza un serviciu stabil şi fiabil pentru
transportul de mărfuri generale, textile, confecţii pe 
umeraşe, mărfuri exotice şi alte tipuri de transport 
personalizate.

Multimodal

Echipa noastră vă poate asista la găsirea celei mai
bune rute de transport, combinând transportul
Maritim si cel Aerian, pentru a beneficia de un 
serviciu eficient in ce priveste costul si timpul de 
tranzit.



Customs Assistance și Export Control

Asistență vamală
Ma.Ra Logistics organizează transporturi interne, 

intracomunitare și internaționale; punem la dispoziția clienților
noștri servicii de asistență vamală pentru procesele de 
supraveghere a mărfurilor importate sau exportate atât prin
serviciul de transport terestru, precum şi cel de transport 
maritim sau aerian. În acest mod vă asigurăm că formalitățile
vamale sunt efectuate în termenele legale în vigoare,
asigurându-vă că marfa va avea un timp de transit optim până
la destinația finală.

Also in the area of  customs compliance, we assist our 
clients with services such as:

Proceduri de import-export şi verificare a fluxurilor de 
documente

Tariful şi clasificarea vamală în ţările individuale din 
străinătate

Calculul şi atribuirea de origine nepreferenţială şi
preferenţială (SPG)

Aplicarea de acorduri comerciale de liber schimb

Export C ontrol

Ma.Ra Logistics vine în întâmpinarea exportatorilor cu un serviciu

prin care să identifice şi să reducă la minimum riscurile legate de 

export şi să optimizeze programul de conformitate al firmei.

Pentru a ne desfășura activitatea în complexitatea pieţelor globale, 

este necesar ca regulile şi normele legate de comerţ de produse şi

servicii să fie respectate, dar este necesar şi un sistem eficient de 

Export Control.

Sistemele de Export Controls au scopul de a verifica mai ales 

legitimitatea schimburilor de produse şi tehnologii militare şi dual 

use (cu care se descriu acele bunuri şi acele tehnologii care, deşi

fiind în principal utilizate pentru scopuri civile, sunt pasibile de o 

utilizare în fabricarea – dezvoltarea– întreţinerea de arme chimice, 

biologice sau nucleare) cărora le sunt aplicate restricţii sau

controale.



Depozitare și 
manipulare

Poziționarea noastră în avantajul dumneavoastră

Deţinem spaţii pentru depozitare cu acces rapid la linia
de centură a Bucureştiului şi Autostrada A2, facilitând
accesul rapid către fiecare zonă a ţării.  Veţi cunoaşte în
permanenţă situaţia stocurilor Dumneavoastră prin
sistemul de gestiune a mărfurilor.

Serviciile de manipulare a mărfurilor constau în:

Servicii de încărcare şi descărcare, posibilitate de 
încărcare cu stivuitor

Cântărirea mărfurilor

Pick & Pack – paleți, cutii, RTW ready to wear, GOH 
confecții pe umerașe

Servicii de paletizare

Track and trace(sistem de urmărire a mărfurilor)

Pregătirea comenzilor pentru livrare

Verificarea socurilor
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Pentru informații suplimentare echipa noastră vă stă la dispoziție.

Thank you for attentionVă mulțumim pentru atenția acordată!


