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Punem accent pe siguranţă, securitate  și calitate în transportul de mărfuri

PORTOFOLIUL SERVICIILOR NOASTRE
• TRANSPORT DE MĂRFURI INTERN
• TRANSPORT DE MĂRFURI INTERNAȚIONAL
• TRANSPORT DE MĂRFURI COMUNITAR
• CONSULTANȚA ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR DE MĂRFURI



Valorile care ne reprezintă
CONECTAȚI -VĂ NEVOILE CU PARTENERUL DE SUCCES

Viziunea MCA Invest Industrial este 
de a fi un partener competitiv în logistica 
integrată din Europa și România, oferind 
soluții inovatoare.

Misiunea noastră este de a oferi ser-
vicii de transport eficiente pentru clienții 
noștri în condiții de siguranță prin integrar-
ea tehnologiilor specializate și a practicilor 
de afaceri inovatoare punând accent pe 
calitate și satisfacerea nevoilor clienților.

Vom furniza rezultate financiare pentru 
investitori, așa cum vom oferi oportunități 
de dezvoltare pentru angajații noștri, opor-
tunități de colaborare competitive pentru 
partenerii noștri de afaceri și comunitățile 
în care ne desfășurăm activitatea. Și în tot 
ceea ce facem ne străduim să acționăm 
cu onestitate, deschidere, corectitudine, 
integritate și responsabilitate față de me-
diu.

Soluţii inovatoare pentru transportul mărfurilor
TRANZITAREA ROMÂNIEI ȘI A EUROPEI

Rutele acoperite au o distribuție uniformă la nivel național și 
internațional. Toate camioanele dispun de sisteme de localizare 
prin GPS. Se utilizează un sistem bine cunoscut tip Web-eye. 
Acest sistem permite localizarea autovehiculelor, vizualizarea 
timpilor de conducere şi odihnă, vizualizarea foii de parcurs şi a 
altor rapoarte utile în activitatea de monitorizare – control în trans-
porturile rutiere de mărfuri. Factorii determinanți pe ultimii 5 ani ai 
activității companiei noastre sunt:

• Rata de daunalitate scăzută (în medie o rată de 1-2 % daună 
totală în cazul autotrenurilor)

• Nicio întârziere de la planificarea livrării
• Peste 1.000.000 km parcurși într-o lună
• O creștere de 100 % a flotei actuale
• Deținem șoferi cu pregătire profesională în domeniu
• Nicio reclamație din partea clienților

• Eficiența managementului timpului
• Comunicare eficientă cu clienții și anagajații.

EXCELENȚA ÎN AFACERI
Intangibilitatea, inseparabilitatea și eterogenitatea reprezintă 

caracteristicile serviciilor noastre de transport.

LICENȚIEREA COMPANIEI
Deținem Licență Comunitară pentru efectuarea serviciilor de 

transport rutier internațional de marfă contra cost în numele unui 
terț. Suntem o societate cu răspundere limitată.

Dispunem de o platformă de exploatare proprie situată în local-
itatea Mintia, judeţul Hunedoara, România în apropierea localităţii 
Deva, la 3 km, la 400 m de joncţiunea cu DN 7, la 4 km de joncţiunea 
cu A1, principalul nod rutier ce leagă România de Vestul Europei.

SOLUȚII DE TRANSPORT
INTERN DE MĂRFURI

Acoperim întreaga Românie cu 
servicii de transport mărfuri.

Dinamica sectorului de transport 
contribuie la competitivitatea

companiei prin integrarea
excelenței în rutele acoperite

SOLUȚII DE TRANSPORT
INTERNAȚIONAL  

DE MĂRFURI
Transportul internațional de 
mărfuri este un alt serviciu 

oferit de compania noastră. 
Acoperim întreaga Europă prin 

curse sigure, fără întârzieri și 
în regim expres.

SOLUȚII DE TRANSPORT
COMUNITAR DE MĂRFURI

Transportul comunitar de 
mărfuri este o altă preocupare 

pentru compania noastră, 
punând accent pe colaborarea 

eficientă, sigură șisoluții 
personalizate ce satisfac

nevoile și dorințele clienților.



Nevoile și dorinţele clienţilor sunt priorităţile noastre

CALITATEA, SIGURANȚA ȘI SECURITATEA DIMENSIUNILE CARE NE REPREZINTĂ
Flota companiei MCA Invest Industrial s-a dezvoltat treptat, odată cu nevoile 

de transport ale clienţilor noştri, permiţându-ne să ne adaptăm celor mai înalte 
exigenţe şi standarde de calitate. Acordăm o atenţie deosebită reînnoirii flotei, cât 
şi menținerii unor înalte standarde de siguranţă şi securitate în efectuarea trans-
porturilor rutiere de mărfuri. În acest sens realizăm o pregătire şi perfecţionare 
profesională continuă a resursei umane implicată în activitatea de transport rutier 
de marfă.

Astăzi dispunem de peste 100 vehicule destinate transportului de mărfuri. În 
funcţie de necesităţile clientiilor noştri putem oferi soluţii pornind de la transportul 
de mărfuri generale până la transportul de mărfuri agabaritice.

Pentru satisfacerea nevoilor clienților dispunem de:
• semiremorci standard (90 mc și 2,70 m înălţime utilă)
• semiremorci mega (100 mc și 3 m înălţime utilă)
• semiremorci frigorifice
• semiremorci specializate transport agabaritic (semitrailere şi low-bed) .
La cererea clienţilor efectuăm transporturi de mărfuri periculoase cu excepţia 

claselor 1 şi 7 ADR.
Semiremorcile noastre deţin certificate SchmitzCargobull şi Dekra privind sigu-

ranţă încărcăturii transportate, dovadă că acestea îndeplinesc cele mai înalte 
standarde în domeniu.

În funcţie de necesităţile clientiilor noştri oferim soluţii particularizate pentru in-
dustria automotive şi industria băuturilor răcoritoare.

Avansul tehnologiei informației își face prezența în toate mașinile deoarece fie-
care dintre ele este dotată cu telefon mobil şi este monitorizată GPS. Așadar, clien-
tul își verifică în timp real statusul transportului.

S.C. MCA Invest Industrial S.R.L. dispune de o platforma de exploatare proprie 
situată în localitatea Mintia, judeţul Hunedoara, în apropierea localităţii Deva, la 3 
km, la 400 m de joncţiunea cu DN 7, la 4 km de joncţiunea cu A1, principalul nod 
rutier ce leagă România de Vestul Europei.

Dispunem, în principal, de autotractoare marca DAF, urmate de MAN şi Scania. 
Din perspectiva semiremorcile, parcul dispune de o floată diversificată, cum ar fi: 
Krone, Schmitz, Koegel, Schwarmuller.

În ceea ce priveşte soluţia constructivă există o distribuţie unitară între semire-
morcile tip prelată cortină standard şi cele mega.

Avantajul competitiv al companiei poate fi conturat de următoarele elemente:
• Nu avem reclamate minusuri la marfa transportată
• Nu avem întârzieri la livrare/destinație semnificative la nivelul flotei.
• Înregistrăm un procentaj de 1% camioane cu daună totală într-un an cal-

endaristic.
Caracteristicile parcului auto:
1. Asigurări. Deținem asigurare CMR pentru mărfurile transportate ce acoperă 

daune de 1.000.000 euro/eveniment.
2. Sistem de localizare (GPS). Instalat pe întreaga flotă. Instalare, maanage-

ment, mentenanță și service direct în cadrul companiei prin departamentul abilitat 
propriu, IT&GPS

DIMENSIUNILE NOASTRE

• SIGURANȚĂ, SECURITATE ȘI CALITATE
• TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
• RESPECTAREA TIMPILOR DE LIVRARE
• COMUNICARE EFICIENTĂ



Poziţie geografică 
strategică

NE CONECTĂM CU ÎNTREAGA LUME DIN 
CENTRELE NOASTRE STRATEGICE

POZIȚIONARE STRATEGICĂ ÎN VESTUL 
ROMÂNIEI 

Ne desfășurăm activitatea în centre actuale strategice:
1. Timișoara
2. Mintia, județul Hunedoara (la 3 km de orașul Deva)

VALOAREA PARTENERIATU-
LUI CONSTĂ ÎN CALITATEA 
SERVICIILOR OFERITE

Avantaje înregistrate din pespectiva rutelor 
acoperite:

• Emisii scăzute de gaze cu efect de seră
• Experiența șoferilor pentru optimizarea 

timpului
• Consolidarea rutelor principale
• Utilizarea bio-combustibililor
• Comunicarea eficientă
• Controlul strict asupra funcționării și cos-

turilor
• Cunoașterea culturii organizaționale.

Distribuția curselor este uni-
formă pe teritoriul României. În 
ceea ce privește transportul inter-
național intracomunitar rutele prin-
cipale sunt:

• Austria – Suedia și retur,
• Suedia – Germania și retur,
• Germania – Franta și retur,
• Marea Britanie – Spania și 

retur,
• Marea Britanie – Germania 

și retur.
Transportul internațional inter-

comunitar nu se rezumă la rutele 
principale, fiind acoperită întrega 
Uniunea Europeană.

SOLUȚII DE TRANSPORT
INTERN DE MĂRFURI

Acoperim întreaga Românie cu 
servicii de transport mărfuri.

Dinamica sectorului de transport 
contribuie la competitivitatea

companiei prin integrarea
excelenței în rutele acoperite

SOLUȚII DE TRANSPORT
INTERNAȚIONAL  

DE MĂRFURI
Transportul internațional de 
mărfuri este un alt serviciu 

oferit de compania noastră. 
Acoperim întreaga Europă prin 

curse sigure, fără întârzieri și 
în regim expres.

SOLUȚII DE TRANSPORT
COMUNITAR DE MĂRFURI

Transportul comunitar de 
mărfuri este o altă preocupare 

pentru compania noastră, 
punând accent pe colaborarea 

eficientă, sigură șisoluții 
personalizate ce satisfac

nevoile și dorințele clienților.



PRINCIPALII CLIENȚI AI COMPANIEI SUNT

1. ArcellorMital
2. Ursus Breweries
3. TNT Express
4. Volvo Group

VALORILE NOASTRE ÎN RELAȚIA CU CLIENȚII

• Prioritățile clienților sunt prioritățile noastre
• Comunicarea deschisă
• Raportarea situațiilor financiare în timp real
• Lucrul în echipă cu clienții noștri
• Dezvoltarea relațiilor bazate pe rezultate
• Relații bazate pe îmbunătățirea continuă
• Răspuns prompt la nevoile unice ale clienților
• Identificarea dorințelor clienților și satisfacerea acestora.

Sincronizarea este totul într-o afacere de transport de mărfuri care 
adună produse și apoi le transmite mai departe clienților, dar și comunicar-
ea eficientă printr-un sistem integrat reprezintă singura modalitate de a 
avea succes pe piața competitivă de afaceri

Noi cunoaștem calea spre succes

NOI SUNTEM MCA INVEST INDUSTRIAL – COMPETITIVI ȘI RESPONSABILI

COMUNICAREA INTEGRATĂ

• SATISFACȚIA CLIENTULUI ESTE CHEIA SUCCESULUI PENTRU ORICE 
AFACERE.

• PLANIFICAREA PROACTIVĂ CONTRIBUIE LA UN MANAGEMENT COM-
PETITIV.



Mai mult decât suport în transportul de mărfuri

NOI SUNTEM PARTENERUL STRATEGIC COMPETITIV

Investim în creșterea numărului de vehicule ca urmare a 
dezvoltării competitive la nivel global. Începând cu anul 2007 
am început să achiziționăm vehicule datorită cererii din piață. 
În prezent deținem o flotă de peste 100 de vehicule destinate 
transportului de mărfuri.

CREȘTEREA NUMĂRULUI DE 
VEHICULE CU PESTE 100% ÎN ANUL 
2015 COMPARATIV CU ANUL 2012.

Creșterea continuă a cifrei de afaceri începând cu anul 2009, 
a contribuit la dezvoltarea treptată a companiei. În anul 2015, 
nivelul cifrei de afaceri a atins pragul de 14.000.000 lei.

INVESTIȚIILE CONTINUE CONTRIBUIE 
LA DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ ȘI LA 
REZULTATE FINANCIARE PE TERMEN

REZULTATE COMPETITIVE

• CREȘTEREA NUMĂRULUI DE VEHICULE CON-
TRIBUIE LA ATINGEREA DORINȚELOR CLIENȚILOR.

• REÎNNOIREA CONTINUĂ A FLOTEI SATISFACE ȘI 
CELE MAI EXIGENTE DORINȚE.

SOLUȚII DE TRANSPORT
INTERN DE MĂRFURI

Acoperim întreaga Românie cu 
servicii de transport mărfuri.

Dinamica sectorului de transport 
contribuie la competitivitatea

companiei prin integrarea
excelenței în rutele acoperite

SOLUȚII DE TRANSPORT
INTERNAȚIONAL  

DE MĂRFURI
Transportul internațional de 
mărfuri este un alt serviciu 

oferit de compania noastră. 
Acoperim întreaga Europă prin 

curse sigure, fără întârzieri și 
în regim expres.

SOLUȚII DE TRANSPORT
COMUNITAR DE MĂRFURI

Transportul comunitar de 
mărfuri este o altă preocupare 

pentru compania noastră, 
punând accent pe colaborarea 

eficientă, sigură șisoluții 
personalizate ce satisfac

nevoile și dorințele clienților.



Misiunea dvs. este să deveniţi competitivi

MISIUNEA NOASTRĂ ESTE SĂ O FACEM POSIBILĂ

PREOCUPĂRILE DVS. DEVIN
PRIORITĂȚILE NOASTRE

PROFESIONALISMUL ANGAJAȚILOR NOȘTRI 
CONTRIBUIE LA ATINGEREA OBIECTIVELOR DVS.

CONCURENȚA NE FACE MAI
PUTERNICI ȘI COMPETITIVI

PENTRU NOI 
COMPETITIVITATE
ÎNSEAMNĂ:

• SERVICII COMPETITIVE OFERITE CLIENȚILOR
• COMUNICARE INTEGRATĂ
• APLICAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIEI
• SATISFACEREA NEVOILOR ȘI DORINȚELOR 

CLIENȚILOR



Sustenabilitatea reprezintă și direcţia noastră
PROTEJAREA MEDIULUI ȘI DEZVOLTAREA ECHILIBRULUI SOCIAL, ECONOMIC ȘI DE 
MEDIU SUNT DEMERSURI MCA

Ne asumăm respectarea practicilor referitoare la protejarea 
mediului prin desfășurarea activităților în conformitate cu direcțiile 
dezvoltării sustenabile. Utilizăm resurse în mod echilibrat pentru 
a nu compromite abilitățile generațiilor viitoare de a-și satisface 
propriile nevoi. Direcțiile noastre sunt:

• Utilizarea eficientă a infrastructurii de transport
• Servicii de transport de mărfuri inovatoare și durabile
• Facilitarea serviciilor de transport multimodal și îm-

bunătățirea cooperării dintre furnizorii de servicii de trans-
port

• Îmbunătățirea legăturilor părților interesate la nivelul Uni-
unii Europene

• Reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră (GES) în 
transportul global

• Susținerea și promovarea reducerii amprentei de CO2
• Utilizarea indicatorilor IPCC pentru monitorizarea emisiilor 

de GES
• Susținerea utilizării mașinilor electrice și hibride
• Dezvoltarea analizelor comparative din perspectiva cos-

turilor pentru rutele parcurse
• Implicarea în raportarea sustenabilității la nivelul compa-

niei.
Aplicarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în 

transportul de mărfuri permite utilizatorilor de transport să-și iden-
tifice cele mai potrivite servicii pentru obiectivele lor, iar operatorii 
de logistică să-și gestioneze strategic transporturile de mărfuri 

și livrări. Politicile UE în domeniul transporturilor și al cercetării 
sunt orientate spre dezvoltarea și implementarea TIC inovatoare, 
pentru a contribui la eficientizarea și sustenabilitatea serviciilor de 
transport de mărfuri în Uniunea Europeană.

REDUCEREA EMISIILOR DE GES ESTE O 
PRIORITATE PENTRU NOI.

Mediul înconjurător, sectorul social, rezultatele financiare și 
TIC sunt preocupările noastre în direcția dezvoltării sustenabile. 
Suntem implicați în acțiuni de reducere a poluării și a înțelegerii 
nevoilor societății.

SOLUȚII DE TRANSPORT
INTERN DE MĂRFURI

Acoperim întreaga Românie cu 
servicii de transport mărfuri.

Dinamica sectorului de transport 
contribuie la competitivitatea

companiei prin integrarea
excelenței în rutele acoperite

SOLUȚII DE TRANSPORT
INTERNAȚIONAL  

DE MĂRFURI
Transportul internațional de 
mărfuri este un alt serviciu 

oferit de compania noastră. 
Acoperim întreaga Europă prin 

curse sigure, fără întârzieri și 
în regim expres.

SOLUȚII DE TRANSPORT
COMUNITAR DE MĂRFURI

Transportul comunitar de 
mărfuri este o altă preocupare 

pentru compania noastră, 
punând accent pe colaborarea 

eficientă, sigură șisoluții 
personalizate ce satisfac

nevoile și dorințele clienților.



TALENT & 
DEDICARE

CERTIFICĂRI 
PROFESIONALE

COMUNICARE & 
COORDONARE

Acoperirea activității de transport de mărfuri 
este realizată cu o echipă

competitivă și pregătită profesional:
• Departament de dispecerat
• Departament de HR
• Departament financiar
• Departament de ofertare

Echipa MCA dezvoltă noi oportunităţi
SUNTEM OECHI PĂMARE CARE CONTRIBUIE 
 LA ATINGEREA OBIECTIVELOR DVS.

Tehnologia informaţiei 
și comunicaţiilor ne reprezintă

INVESTIM ÎN TEHNOLOGIE PENTRU CREȘTEREA 
EFICIENȚEI SERVICIILOR NOASTRE ȘI A COMUNICĂRII

Tehnologia informației și comuni-
cațiilor (TIC) joacă un rol important 
în industrie. Aceasta ne ajută să 
evaluăm cu exactitate cererea, să 
alocăm resurse în mod corespun-
zător și să satisfacem dorințele 
clienților; acesta ne ajută să îm-
bunătățim comunicarea cu clienții 
și angajații noștri; sistemele de lo-
calizare oferă facilități clienților în lo-
calizarea și urmărirea transporturilor 
de mărfuri; nu în ultimul rând, TIC 
contribuie la îmbunătățirea sigu-
ranței și securității. Tehnologia con-
tribuie în mod susținut la dezvoltarea 
industriei de transporturi de mărfuri.

INFRASTRUCTURA COMPETITIVĂ
• AVANSUL TEHNOLOGIC REPREZINTA 

DIRECȚIA NOASTRA.
• CALITATEA FLOTEI REDUCE COSTURILE.
• SERVICIILE DE MONITORIZARE SUNT 

PREZENTE ÎN ÎNTREAGA FLOTĂ.

MONITORIZAREA FLOTEI ÎN TIMP REAL



Rezultatele susţin poziţia competitivă

IMPLICAREA ACTIVĂ ÎN RELAȚIILE CU CLIENȚII NOȘTRI ȘI CALITATEA SERVICIILOR 
SUNT PRIORITARE PENTRU NOI

Printre rezultatele obținute se înscriu:
• Prezența în Topul Firmelor din județul HUNEDOARA la nivelul 

anului 2011
• Premierea rezultatelor economico-financiare deosebite în 

anul 2013
• Prezența în Topul Firmelor din județul HUNEDOARA la nivelul 

anului 2014
• Prezența în Topul Firmelor din județul HUNEDOARA la nivelul 

anului 2015

RECUNOAŞTERE NAȚIONALĂ

Competitivitatea companiei și managementul eficient au contribuit 
la menținerea noastră în topul firmelor pe primele poziții.

PREMIERE NAȚIONALĂ ANUALĂ

Pilonii dezvoltării atât de rapide sunt: serviciile de calitate și 
personalul bine pregătit. Pregătirea internă a conducătorilor auto 
aduce beneficii pentru companie și clienți. Competențe angajaților 
și managementul competitiv au contribuit la plasarea companiei pe 
primele locuri din Topul Afacerilor din România.

Rezultatele obținute se bazează și pe multiplele participări la 
conferințele din domeniu transporturilor. În acest fel, managementul 
companiei este informat și aplică noile tehnologii în desfășurarea 
activităților.

Comunicarea, competențele și cunoștințele angajaților contribuie 
la atingerea obiectivelor generale și specifice.

Ne propunem să investim în cursuri pentru perfecționararea 
continuă a anagajaților și pentru sprijinirea activităților societății în 
scopul reducerii impactului asupra mediului. Pregătirea angajaților și 
în special a șoferilor contribuie la minimizarea efectelor negative în 
activitatea de trasnport realizată de noi.

MONITORIZAREA FLOTEI ÎN TIMP REAL

SOLUȚII DE TRANSPORT
INTERN DE MĂRFURI

Acoperim întreaga Românie cu 
servicii de transport mărfuri.

Dinamica sectorului de transport 
contribuie la competitivitatea

companiei prin integrarea
excelenței în rutele acoperite

SOLUȚII DE TRANSPORT
INTERNAȚIONAL  

DE MĂRFURI
Transportul internațional de 
mărfuri este un alt serviciu 

oferit de compania noastră. 
Acoperim întreaga Europă prin 

curse sigure, fără întârzieri și 
în regim expres.

SOLUȚII DE TRANSPORT
COMUNITAR DE MĂRFURI

Transportul comunitar de 
mărfuri este o altă preocupare 

pentru compania noastră, 
punând accent pe colaborarea 

eficientă, sigură șisoluții 
personalizate ce satisfac

nevoile și dorințele clienților.



SOLUȚII INOVATOARE 
PENTRU INDUSTRIA 
TRANSPORTULUI  
DE MĂRFURI

Ofertele avantajoase și inovatoare vă ajută 
să vă atingeți obiectivele stabilite.

Siguranța, seriozitatea și competitivitatea 
sunt dimensiunile care ne reprezintă.

Punem accent pe prioritățile fiecărui client 
și susținem integritatea colaborărilor.

Compania dispune de o flotă de peste 100 
de camioane. Flota noastră include camioane 
pentru mărfuri voluminoase, autoutilizare și 
auto specializate. Oferim solutii dedicate și 
inovatoare pentru industria automotive.

Soluțiile integrate de transport de mărfuri 
pe care le oferim acoperă transportul intern, 
internațional și comunitar.

Responsabilitatea noastră față de 
comunitățile pe care le deservim și implicarea 
personalului sunt valorile pe care le oferim 
clienților noștri.

Tel . +40 744 561 761
Fax. +40 354 41 22 41

Strada Recoltei, nr. 7, Mintia, Vețel,
337525, România

office@mca-invest. ro
www.mca invest. ro

„Obiectivele și nevoile clienților reprezintă direcțiile 
noastre de acțiune. Oferim servicii de calitate la 
prețuri competitive, iar siguranța și securitatea sunt 
prioritatea noastră.
Punem accent pe comunicare și pe evoluția 
tehnologică. Lucrul în echipă a contribuit la 
dezvoltarea companiei începând cu anul 2007 și 
până în prezent.”

Cătălin MALEA


