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Unde am început
07.XI.1994
Ion Lazăr a fondat Internaţional Lazăr Company.
Prima activitate – comerţ cu piese de schimb pentru
DACIA, ARO, ROMAN, TRACTORUL BRASOV şi
transport pentru distribuţie la nivel naţional.
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Primul an de activitate 1995
Profit – 420.000€
Angajaţi – 16
Suntem cea mai importantă
companie (din
categoria
IMM) în judeţul Argeş (cel
mai mare profit).

1994 - 1996
Dezvoltarea reţelei naţionale de
distribuţie piese de schimb.
1996 - 2002
Dezvoltarea activităţilor de
transport, naţional şi internaţional.

XI.2001 – Contracte de franciză cu Hoedlmayr
Internaţional AG, Schwertberg, Austria.
III.2002
Joint Venture cu Hoedlmayr-Lazar România în
transport şi logistică.
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Unde am ajuns

www.intlazar.ro
X.2002
Prima
colaborare
pentru
transport intern cu Automobile
DACIA.
II.2003
Debutul serviciilor de transport
internaţional pentru Dacia Renault Group.
III.2003
Construcţia unei noi platforme
logistice şi a unui nou centru de
flotă în Bascov.
VI.2007
Obtinere certificare ISO 9001 2000.
VIII.2010
Obtinere certificare ISO 140012016.
VIII.2013
Obtinere certificare ISO 90012016.
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VIII.2008
Finalizare depozit logistica cu o
suprafata de 8300mp in Bascov.
IX.2010
Extindere service autocamioane cu
1000mp.
XII.2011
Finalizare depozit materiale grele
in incinta BAT Bascov, suprafata
6300mp, dotat cu cale ferata
proprie si doua poduri rulante cu
capacitate de 20t si 32t.
IV.2013
Finalizare
extindere
depozit
Bascov cu 19000mp.
X.2015
Finalizare
extindere
depozit
Bascov cu încă 7700mp.
XI.2015
Proiect extindere depozit Bascov
cu 4910mp în derulare.

VIII.2003
Extinderea parcului cu 40% numai
camioane Euro3
VIII.2004
Dublarea parcului auto Euro3
VIII.2005
Extinderea parcului cu 45% numai
camioane Euro3
VIII.2006
Extinderea parcului cu 40% numai
camioane Euro3
VIII.2007
Extinderea parcului cu 50% numai
camioane Euro3, Euro5
IX. 2008
Extinderea parcului cu 50% numai
camioane Euro3, Euro5
IX. 2011
Extinderea parcului cu 10% numai
camioane Euro5
IV. 2013
Extinderea parcului cu 33% numai
camioane Euro5
X.2014
Reînnoire parc cu camioane Euro5 și
Euro6.
XII.2015
Finalizare achiziție active Edy Spedition,
una dintre cele mai importante firme de
transport din Romania

Unde am ajuns
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Veniturile totale ale grupului:

Lorem Ipsum
2016:
Veniturile totale ale
grupului 59 500 178€.

2008:
Veniturile totale ale
grupului 83 921 631€
2005:
Veniturile totale ale
grupului 48 035 288€
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2003:
Veniturile totale ale
grupului 12 320 000€

2006:
Veniturile totale ale
grupului 60 779 211€

2004:
Veniturile totale ale
grupului 26 591 531€

2007:
Veniturile totale ale
grupului 71 575 523€

2009:
Veniturile totale ale
grupului 62 823 630€
2010:
Veniturile totale ale
grupului 73 057 654€
2011:
Veniturile totale ale
grupului 83 654 548€

2012:
Veniturile totale ale
grupului 90 495 050€

2013:
Veniturile totale ale
grupului 94 465 967€
2014:
Veniturile totale ale
grupului 95 455 747€
2015:
Veniturile totale ale
grupului 80 796 448€

2017:
Veniturile totale ale
grupului 65 430 371€
2018:
Veniturile totale ale
grupului 63 842 082€
2019:
Veniturile totale ale
grupului 65 626 599€

2020:
Veniturile totale ale
grupului 51 712 523€

Structura Grupului
ML Logistic Parks
Depozitare si activitati
auxiliare pentru transporturi
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Explo Metada

Extractia pietrisului si
nisipului

Verkauf Trucks

Comert cu autoturisme si
autovechicule

Lazar Logistics
Mecanpetrol
Gaesti
Productie si servicii
pentru industria de foraj
si extractie petroliera.

Agromec Topoloveni
Servicii pentru mecanizare
Agricola. Trasnport intern si
international

34

Depozit logistic.

INTERNATIONAL
LAZAR
COMPANY

BAT Bascov
Reparatii si modificari in
industria petrolului. Transport
intern si international

Lazar Natural Fruits
Exploatarea forestiera si prelucrarea
meterialului lemnos. Prelucrarea si
conservarea fructelor.

Structura Parcului Auto
Internațional Lazar Company deține una dintre cele mai cuprinzătoare flotă din Romania în rândul
firmelor cu capital 100% românesc, flotă ce totalizează 1339 unități de transport.
STRUCTURĂ FLOTĂ AUTOTRACTOARE
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Flotă Autoutilitare
•
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Lucrările de întreținere și reparații se
execută în cadrul service-ului auto
propriu. Inspecțiile tehnice periodice
sunt realizate în stația proprie ITP
omologată RAR.

Caracteristici ale Parcului Auto
Asigurări:
•

Până la 200 000 EUR acoperire pentru transport naţional

•

Până la 600 000 EUR acoperire pentru transport
internaţional

•

Orice sumă acoperire in funcţie de necesarul clientului
pentru transport special de mărfuri în condiţii CMR

Autorizaţii CEMT:
•

80 anuale

www.intlazar.ro
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Transport agabaritic. Semiremorci si Containere pentru transport Intermodal.
Transport frigorific.
Ansamblu agabaritic cu capacitate de încarcare de până la
50 t, capabil să transporte mărfuri de mari dimensiuni si
tonaje.

Transportul rutier de marfă sub temperatură controlată, mărfuri
perisabile congelate sau refrigerate, în intervalul 30°C / + 30°C
cu monitorizarea temperaturii pe întreg parcursul transportului.

www.intlazar.ro

Transportul intermodal permite combinarea în mod avantajos a beneficiilor specifice fiecărui mod de transport. Firma noastră combină
flexibilitatea transportului rutier cu avantajele transportului pe calea ferată.
Flota:
33 - Containere
27 - Semiremorci transport containere
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Solutii Software si Hardware de ultima generatie
•

•

Inceputul anului 2018 a insemnat pentru International Lazar Company startul unui
nou proiect informatic integrat. Parteneriatul Lazar – WindSoft s-a concretizat
prin implementarea unei solutii complete care integreaza fluxurile informationale
si activitatea specifica.
Trasabilitatea si urmarirea in timp real a fluxurilor operationale, planificarea si
optimizarea rutelor, urmarirea costurilor aferente transportului, distributiei,
intretinerii si reparatiilor, au ca efect imediat cresterea productivitatii si a
volumelor executate, cresterea calitatii serviciilor oferite, urmarirea si cresterea
performantelor proceselor si a activitatilor.

www.intlazar.ro

Sistem de Managemt al Flotei Transics - Wabco:

•

Sisteme de management al flotei Transics-Wabco Belgia,
prin
computere de bord Tx-Sky instalate pe întreaga flota si integrate cu
sistemul WindNet - ERP.
Tx-Sky sunt complet integrate in software-ul de back-office Tx-Connect
si conectate standard la magistrala CAN bus si tahograf.
Sistemele inregistreaza toate informatiile despre sofer si camion precum
si datele din alte surse, cum ar fi scanner-ele de documente, permitand
soferului si dispecerului sa faca schimb de informatii in timp real.
Instalarea, gestiunea, mentenanța și service-ul direct în cadrul
companiei prin departamentul propriu, IT&GPS.

•
•

•
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Poziții Geografice Strategice
Centre actuale operațiuni:

• Pitești
• București
Zalău
Regiunea
Nord-Vest

Centre noi operațiuni:

Timișoara
Regiunea
Vest

Deva
Regiunea
Centru

www.intlazar.ro
Buzău
Regiunea
Est
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Punct de Lucru Deva
Situat strategic in Regiunea Centru-Vest a tarii, punctul de lucru de la Deva dispune de o flota
dedicata de 50 de camioane gestionata de peste 10 specialisti, deservind 4 contracte importante.
Cu o suprafata de peste 1,6ha punctul de lucru Deva dispune de Service propriu cu dotari la cel mai
inalt nivel unde inginerii mecanici specializati in cresterea eficientei operationale ajuta la atingerea
obiectivului companiei.

www.intlazar.ro
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Experiență – Paletă destinații
Slovenia

Germania

Marea Britanie

Spania
Italia

Polonia

Franta
Rusia
Iran

Maroc

Turcia

www.intlazar.ro

Cehia

Ungaria

Slovacia

Benelux
Grecia
Potrugalia

Croatia
Elvetia

Bulgaria

Internațional Lazăr Company – acum și pe alte continente

AFRICA MAROC - CASABLANCA

TEHERAN - IRAN

www.intlazar.ro
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ASIA

Internațional Lazăr Company – Parc Logistic

Întotdeauna am mers pe principiul flexibilității și adaptabilității la cerințele clienților. De aceea dezvoltam volumul
serviciilor logistice oferite printr-un depozit în Bascov în suprafața de 8300mp, in valoare de 4.000.000 euro,
situat la 200m de intersecția autostrăzii București – Pitești cu DN 7 (Pitești - Rm. Vâlcea - Sibiu), accesibil și
modern construit pentru a satisface o gamă variată de cerințe.
Depozitul pentru materiale grele cu o suprafață de 6200mp este
situat în incinta BAT Bascov. Probabil unicat în România, structura
construcției este integral metalică, detasabilă, podea de beton cu
o rezistență de 40t/mp, dotat cu cale ferată proprie (287m) și două
poduri rulante cu capacitate de 20t și deschidere 23m, respectiv
32t cu deschidere 34m. Investiția în valoare de 3.400.000 euro s-a
finalizat în luna decembrie 2011.

www.intlazar.ro

În 2012 consolidăm sectorul logistic prin construcția unei noi hale
de productie si depozitare ce vine in continuarea depozitului de
logistică Bascov. Cu o suprafață de 19000mp situata la 200m de
intersecția autostrăzilor București-Pitești cu DN 7, este prevăzut
cu 5 rampe de încărcare și o cale ferată interioară pentru a facilita
accesul la rețeaua națională de transport rutier și feroviar.
Consolidarea continuă și în 2015 printr-un proiect ce presupune
extinderea cu încă 13000mp a parcului logistic care în prezent
este închiriat pentru activități de producție.
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Internațional Lazăr Company – Parc Logistic

In 2017 s-au demarat inca doua proiecte importante pentru dezvoltarea si consolidarea sectorului logistic. Astfel,
am construit hala de la Gaesti, judetul Dambovita in suprafata de 5000mp, hala inchiriata in vederea productiei
de componente pentru Arctic Gaesti.
In octombrie 2017 s-au inceput lucrarile pentru constructia unui terminal de Cale Ferata Industriala in lungime de
900m, proiect in valoare de 700.000Euro, iar in august 2018 s-a demarat proiectul in parteneriat cu ML Logistic
Parks, proiect care presupune constructia unui depozit in suprafata de 16730mp dedicat activitatilor de productie
si depozitare, proiect in valoare de peste 8 milioane euro.
In ciuda climatului econonic, anul 2021 aduce o noua investitie logística, un depozit cu temperatura controlata,
de 23.000mp, in Bucuresti, locatie pentru care se are in vederea extinderea in urmatorii ani.
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Utilaje Construcții
Compania noastră dispune de o gama variata de echipamente pentru construcții și amenajare terasamente, începând de la clasicul
buldoexcavator și continuând cu excavatoare pe senile, buldozore, autobasculante, cife transport beton, vole, cilindre compactoare,
automacarale.

www.intlazar.ro
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Strategii de dezvoltare – Planuri de viitor

❑ Departament de
vanzari in
Bucuresti.

❑ Joint-venture
cu o companie
multimodala de
transport si
logistica.

www.intlazar.ro
Planuri de
viitor

❑ Dezvoltarea
ramurii de
transport frigorific.

16

❑ Dezvoltarea
activitatii de
depozitare.
❑ Terminal feroviar.

Internațional Lazăr Company- partenerul tău de încredere

www.intlazar.ro
Procter & Gamble
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Premii
Premiul "Compania Europeană de Transport a Anului 2010" a
fost acordat pe 11 februarie 2010 la Bruxelles, în cadrul unei
Gale de premiere care a reunit peste 1200 de transportatori și
reprezentanți ai industriei rutiere și presei de specialitate din
întreaga Europă. Aflată în competiție cu alți 5 finaliști din
Germania, Suedia, Marea Britanie, Belgia și Olanda, SC
Internațional Lazăr Company Srl a obținut un onorant premiu
III, dupa reprezentanți ai firmelor de profil din Marea Britanie si
Belgia.

www.intlazar.ro

În data de 09 octombrie 2012 s-a desfașurat etapa finală și
gala de premiere a concursului Romanian Transport Company
of the Year 2012, organizat de revista Ziua Cargo.
INTERNATIONAL LAZAR COMPANY a repurtat o victorie
fulminantă, obținând alaturi de locul I si premiile speciale ale
juriului pentru : * pregatire profesională, *stabilitate
financiară, *IT, precum și premiul de popularitate acordat pe
baza voturilor publicului.
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Premii
Gala Premiilor Tranzit 2013 si 2014
International Lazar Company a castigat in cadrul Galei Tranzit
2013, locul I pentru “Cel mai Eficient Manager de Transport
din Romania”
In 2014 in cadrul Galei Tranzit 2014, International Lazar
Company castiga locul al II-lea pentru “Cel mai Eficient
Manager de Transport din Romania”.

www.intlazar.ro
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Premii
ZF Transport&Logistics Summit 2015
La ediţia din 2015 a evenimentului Ziarul Financiar Transport&Logistics au fost acordate 6 premii speciale companiilor din
domeniu, International Lazăr Company obținând Premiul pentru cea mai mare firma de transport românească.
In 2015 in cadrul Galei Tranzit, International Lazar Company castiga si locul I pentru “Cel mai eficient transportator din Romania”.

www.intlazar.ro
In data de 25 Noiembrie 2016, in cadrul Galei Revistei TIR, publicatie de renume, cu o
vechime de 14 ani in domeniul transportului, S.C. International Lazar Company a
castigat premiul pentru “Cea Mai Buna Firma De Transport Marfa”.
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Premii
International Lazăr Company a câștigat concursul Romanian Transport Company of the Year 2016 – Hankook.
International Lazăr Company a primit trofeul Romanian Transport Company of the Year 2016 – Hankook, în cadrul
Galei Premiilor de Transport, organizată de revista Ziua Cargo, pe data 21 octombrie 2016.
International Lazăr Company și-a adjudecat și Premiile pentru Siguranță Rutieră, pentru IT, pentru Stabilitate Financiară precum
și Premiul pentru Management.
International Lazar Company a castigat doua premii foarte importante si in cadrul Galei Tranzit 2016, concurs
dedicat celor mai mari transportatori din Romania: locul I pentru “Cel mai Eficient Manager de Transport din Romania” si locul
al II-lea pentru “Cel mai Eficient Operator de Marfa cu Capital Romanesc”. Aceste distinctii atesta inca o data faptul ca
International Lazar Company desfasoara activitati de o calitate indubitabila, fapt relevat si prin pozitionarea constanta in topul
companiilor de profil.

www.intlazar.ro
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Premii
Internațional Lazăr Company Guyancourt 2018
In Franta, la Guyancourt, in cadrul Galei “Alliance annual Logistics Meeting Guyancourt 2018” am castigat
premiul “Operational Excellence”. Acest premiu s-a acordat International Lazar Company pentru aria mare de
acoperire, calitate si flexibilitate.

www.intlazar.ro
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Premii
Internațional Lazăr Company - Transportatorul anului 2020
International Lazar Company a câștigat competiția Romanian Transport Company of the Year 2020, fiind premiată
în cadrul Galei ZIUA CARGO, gala desfășurata în cadrul primei expoziții online dedicate pieței de
transport și logistică
Premiul Special pentru Siguranță Rutieră a fost adjudecat, de asemenea, de catre compania noastra.

www.intlazar.ro
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Nominalizări
Internațional Lazăr Company Paris 2013 și 2014
Grupul Renault-Nissan organizează anual la Paris o întâlnire cu toți partenerii și colaboratorii acestuia, Internațional LAZĂR
Company fiind invitată. Au fost prezentate rapoarte, rezultate, indicatori și statistici ai anului trecut, respectiv proiectele de viitor.
La sfârșitul acestor prezentări au oferit 4 distinctii diferite pentru întreaga activitate a partenerilor săi, iar Internațional Lazăr
Company a fost prima nominalizata printre granzii Europei, oferind servicii de înalta calitate în domeniul transportului.

www.intlazar.ro
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