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Workshop Managementul Flotei
Performanta, Reducere Costuri, Strategii Operationale
Organizatii de dimensiuni variate, din sectorul public sau privat, utilizeaza flote de vehicule sau echipamente motorizate in scopul
indeplinirii obiectivelor propuse. Managementul flotei este vital atat pentru a satisface novoia de mobilitatete a agentilor economici cat si
pentru a veni in slujba serviciilor publice. Cu toate acestea managementul flotei este adesea o activitate subestimata.
In aprilie 2014 Pythia International Logistics si Mercury Associates Inc. din Washington D.C. au colaborat pentru a organiza primul eveniment din Romania dedicat bunelor practici si trendurilor globale in acest domeniu. Urmare a feedback-ului pozitiv din partea participantilor, organizam in 2015 un eveniment tip “workshop” care are un puternic caracter aplicat.
Mercurry Associates Inc este cea mai mare firma independenta de consultanta si training in managementul flotei. Pe parcursul a mai mult de
20 de ani, expertii sai au organizat programe de instruire si oferit consultanta in America de Nord si Centrala, Australia, Europa si Asia.
Pythia Logistics este o firma cu actionariat international cere ofera servicii integrate de logistica pe piata regionala.
Workshop-ul ce va avea loc in noiembrie in Bucuresti se axeaza pe trei subiecte cheie: managementul performantei flotei, managementul
costurilor, si strategii operationale. Aceste trei subiecte sunt introduse prin prizma unor studii de caz si exercitii de grup. Participantii vor
avea ocazia sa relationeze si sa compare tactici si strategii cu colegi din acest domeniu de pe piata romaneasca.

AGENDA
MODUL 1 (Ziua 1, dimineata)

MODUL 3 (Ziua 2, dimineata)

Elemente Fundamentale ale Managementului Flotei (8:30-12:00)

Managementul Costurilor flotei (8:30-12:00)

Workshop‐ul incepe cu o privire de ansamblu asupra principiilor si
tehnicilor managementului flotei, ce include:

In aceasta sesiune se introduc strategii de ges une si
eficien zarea a costurilor asociate cu operarea unei flote

■ Bazele Unui Program Eficient de Ges une a Flotei

■ Technici si Strategii de Reducere a Costurilor Flotei

■ Procese de Business Asociate Managementului Flotei

■ Analiza Costurilor prin Defalcarea pe Ac vita

Pauza de Cafea 10:30-11:00

Pauza de Cafea 10:00-10:30

■ Organizarea Func ilor Ges unii Flotei

■ Analiza Costuri Defalcate pe Ac vita —Exerci u

■ Elaborarea Poli cilor si Bunelor Prac ci ‐ Exerci u

■ Stabilirea si Ges unea Costului pe Ciclul de Viata al
Vehiculului

Pranz 12:00—13:00

MODUL 2 (Ziua 1, dupa‐masa)
Managementul Performantei Flotei (13:00-17:00)
Eficienta managementului flotei depinde de folosirea si interpretarea
corecta a datelor. In aceasta sesiune, vom explora technici si metode de
masurare si benchmarking al performantei flotei.
■

Surse de Date si Instrumente de Prelucrare

■

Masurarea Performantei si Benchmarking-ul Flotei

Pauza de Cafea 14:30-15:00
■

Definirea si Utilizarea Indicatorilor de Performanta (KPI) - Exercitiu

Cocktail 17:00-18:00

■ Determinarea Ciclului Op m de Inlocuire a Vehiculelor—
Studiu de Caz

Pranz 12:00—13:00

MODUL 4 (Ziua 2, dupa‐masa)
Elemente de Management Operational (13:00-17:15)
In aceasta sesiune se abordeaza factori care conduc la o buna
ges une a flotei din perspec va opera onala.
■ Externalizarea si Managementul Furnizorilor
■ Managementul Alocarii si U lizarii Vehiculelor—Exerci u

Pauza de Cafea 14:30-15:00
■ Ges onarea Vehiculelor si Inlocuirea Flotei—Studiu de Caz
■ Mentenanta si Rapararea Vehiculelor—Exerci u

INSTRUCTOR
PAUL LAURIA este președintele Mercury Associates Inc., cea mai mare firmă de consultanță de management al
flotei din America de Nord (www.mercury‐assoc.com). În ul mii treizeci de ani, Paul a oferit servicii de training si
consultanță in managemenutul flotei la sute de corporații, companii de u lități deținute de inves tori, și, de ase‐
menea, ins tuții publice, federale și de stat, adresându‐se prac c tuturor aspectelor specifice ale operațiunilor de
flotă. Aceasta include programe de training pe tot cuprinsul Americii de Nord, cât și în Insulele Caraibe, Europa,
Orientul Mijlociu, China, India, sud‐estul Asiei, și Australia. Domeniile sale de exper ză includ op mizarea flotei,
evaluarea programului de management al flotei, planuri strategice de afaceri, stabilirea și op mizarea costurilor
serviciilor, stabilirea ciclului op m de înlocuire a vehiculelor, planuri de înlocuire a flotei și analiza alterna velor de
finanțare.
Înainte de a co‐înființa Mercury Associates, dl. Lauria a fost Vice‐Președinte la Maximus Inc, o companie de consultanță în management, unde a servit
drept director național al serviciilor de consultanță în managementul flotei. Înainte de a se alătura companiei Maximus în 1992, a fost senior manager în
Grupul Național de Consultanță în Transport Ernst & Young, la care s‐a alăturat în 1984. Înainte de asta, a fost analist program de transport în cadrul De‐
partamentului de Transport al Carolinei de Nord și Durham. Deține diplomă de master în planificarea transporturilor la Universitatea din Carolina de Nord

Tintele acestui curs includ:
■ Rolul managementului flotei in succesul organizatiei.
■ Revizuirea instrumentelor analitice ce sustin masurarea si standardizarea performantei flotei.
■ Familiarizarea cu diversele tehnici de identificare, control si reducere a costurilor.
■ Analiza interdependentelor dintre activitatile de administrare a activelor (achizitia vehiculelor, mentenanta, reparatiile) si a
activitatile de administrare a afacerii (managementul financiar, managementul lantului de aprovizionare).
■ Evaluarea punctelor tari si slabe ale externalizarii functiilor din cadrul managementului flotei.
■ Educarea cu privire la tehnici analitice cheie pentru sustinerea deciziilor legate de flota, inclusiv analiza de cost a
duratei de viata a vehicolului, planul de inlocuire a flotei.
Acest curs se adreseaza expertilor implicati in:
■ Managementul flotei
■ Managementul operatiunilor
■ Managementul activelor fixe
■ Transport si logistica
■ Aprovizionare strategica si managementul lantului de aprovizionare
■ Management financiar si controlul costurilor

DETALII SEMINAR

FORMULAR INSCRIERE

Bucuresti
Miercuri 11 noiembrie si joi 12 noiembrie, 2015
Hotel Ramada Majestic
Calea Victriei 38-40

Par cipare Seminar Managementul Flotei 11‐12 noiembrie, 2015

Participant 1, Dl./D-na.:

___________________________________________________
Nume

Taxa de Participare
Taxa de participare pentru cele doua zile de seminar
este de EUR 300, plus 24 % TVA (EUR 372); taxa
include materialul de curs in limba romana,
doua pranzuri, pauzele cafea, o cina cocktail.
Platile integrale effectuate pana la data de 15
septembrie beneficiaza de o reducere de EUR 50.
Participanti din cadrul aceleasi organizatii beneficiaza de o reducere de EUR 30 pentru fiecare al
doilea, treilea sau patrulea participant pana la un
maxim de EUR 90 total per organizatie (EUR 270
pentru fiecare din al doilea, treilea si patrulea
participant pentru platile effectuate pana la data
de 28 martie).

Modalitate de Plata
Va rugam sa efectuati plata prin Ordin de
Plata in RON la cursul de shimb din data
tranzactiei.
Date pentru Ordinul de Plata:
Pythia Interational Logistics S.RL.
IBAN: RO70BUCU1052234762020RON
Alpha Bank—Libertatii
Inscriere

Titlu

___________________________________________________
ORGANIZATE

___________________________________________________
TELEFON

FAX

_______________________________________________________
EMAIL

Participant 2, Dl./D-na.:

___________________________________________________
Nume

Titlu

___________________________________________________
ORGANIZATE

___________________________________________________
TELEFON

FAX

_______________________________________________________
EMAIL

Participant 3, Dl./D-na.:

___________________________________________________
Nume

Titlu

___________________________________________________
ORGANIZATE

Posta
Trimitei prin posta formularul inscriere completat
(acaeasta pagaina) si copie Ordin de Plata cu
livrare cel tarziu pana la data de 4
noiembrie, 2014 catre:
Pythia Interational Logistics S.RL.
Calea Mosilor 235, Bucharest 020872
Fax sau Email
Faxati la numarul +40 21 3103216 formularul
de inscriere si copia Ordinului de Plata sau
trimitei un scan al celor doua documente la
adresa de email
danadragan@pythiagroup.com.

___________________________________________________
TELEFON

FAX

_______________________________________________________
EMAIL

Total taxa participare (EUR) ____
Voi transfera suma de ____ (total taxa participara equivalent RON) +
24% TVA prin Ordin de Plata.
Semnatura, _______________
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