
Prezentarea companiei 



PRIMUL LUCRU DESPRE NOI

Condus cu suflet

Înființată în anul 1993, sub denumirea de Polach Impex, 
compania a pornit ca o afacere de familie, cu două camionete 
care făceau transport național de mărfuri. 

Ani buni, cele două camionete pe care le deținea Polach, au 
fost conduse de fondatorul afacerii, și mai apoi de către fiul său, 
urmând ca prima investiție importantă să se facă în anul 2003, 
când a fost contractat primul leasing în vederea achiziționării 
unui camion nou. 

De atunci, Polach Logistics & Transport - condusă de Diana și 
Andrei Covaci – a avut un trend ascendent chiar și în perioada 
de criză, păstrând mereu angajamentul familiei de a fi 
implicată în găsirea de soluții, livrarea unor servicii de calitate și 
tratarea oamenilor din echipă cu grijă și respect. 



POLACH LOGISTICS & TRANSPORT

Descrierea companiei

Polach Logistics & Transport este astăzi un nume 
cunoscut pe piața transporturilor din România, care face 
parte dintr-un grup de firme în continuă dezvoltare, toate 
gestionate de aceeași proprietari: Polach Impex - cu o 
stație de carburant, un hotel și A1 Bistro pe autostrada 
Arad - Timișoara, Polach Cereals și Polach Enduro, un ONG 
constituit pentru a sprijini proiecte sociale, în care se 
implică activ membrii echipei. 

Calitatea serviciilor furnizate de Polach Logistics & 
Transport este recunoscută la nivel național și 
internațional, fapt pentru care suntem clasați printre 
primele trei firme ale județului Arad în domeniul nostru 
de activitate, conform CCIAR, și am primit distincții de la 
publicațiile din domeniul transporturilor.

Afacere de familie

25 de ani in domeniu 

Locul 3 - Transportatorul
Anului 2013 și Premiul pentru 
Siguranță Rutieră



SERVICII

Orientați către soluții practice 
și profitabile pentru clienți

Sediul nostru se află la 27 de kilometri de granița cu 
Ungaria, în localitatea Pecica, județul Arad. Oferim soluții 
avansate pentru nevoile fiecărui tip de transport pe rute 
comunitare și extracomunitare, echipa noastră 
profesionistă de suport fiind disponibilă 24 de ore pe zi, 
7 zile pe săptămână.

Principalul serviciu de transport oferit de companie este 
cel adresat industriei de automotive, Polach distribuind 
anvelope din România pe aproape întreg teritoriul 
Europei. De asemenea, compania oferă și transport 
specializat pentru mărfuri deosebite (profile din oțel, 
bobine), precum și transport de cereale.



DEPOZITARE

Începând cu septembrie 2018, am deschis un nou depozit în 
apropierea orașului Nürnberg, ce oferă o soluție de 
depozitare pe termen scurt și cross-docking pentru mărfuri 
generale. Fluxul optimizat al distribuției și preluările zilnice 
din întreaga Germanie, estul Cehiei și vestul Austriei ne 
oferă posibilitatea de a livra prețuri competitive pentru 
grupajele cu destinația Germania - România și retur. 

Republica Cehă

Austria România

Nürnberg, Germania

Un proces logistic 
bine consolidat



             Poza camion / 
shutter customer oriented

SCOP

Acționăm în interesul 
clienților noștri

Conceptele de logistică sunt dezvoltate în colaborare cu 
clienții noștri și incIud soluții flexibile, rapide și viabile din 
punct de vedere economic. Angajamentul nostru profesional 
este să vă oferim următoarele avantaje: 



FLOTĂ

Transport rapid și sigur, 
cu o flotă modernă și performantă

Polach Logistics & Transport deține o flotă de vehicule compusă 
din aproximativ 100 de camioane Euro 6 Volvo, Mercedes-Benz, 
Scania și DAF, peste 50 de autoutilitare și camionete cu sarcina 
maximă de 3,5 t și 151 de semiremorci tip mega cu tavan liftabil 
Krone și Schmitz oferind control și siguranță, de la preluare 
până la destinație. 

170

Euro 6

3 ani



CLIENȚI

Parteneriate stabile 
pe termen lung

Rezultatele, respectul pentru obiectivele clientului, 
dinamismul și implicarea ne-au făcut remarcați pe o 
piață extrem de competitivă. De-a lungul anilor, 
compania noastră a dezvoltat o serie de parteneriate 
atât cu companii multinaționale din domenii variate, 
cât și cu renumite companii internaționale de 
transport.



O cultură a performanței 
ECHIPA

Suntem peste 180 angajați

Ne perfecționăm continuu 
Traininguri de condus economic, condus preventiv 
în situații meteo dificile, proceduri, software 

Respectăm standardele
CMR, echipament de lucru adecvat, reguli 
interioare privind siguranța încărcăturii, a 
circulației, a persoanelor și a bunurilor

Familia Polach este un grup de oameni prietenoși, 
responsabili și plini de energie. Ne găsim motivația în 
disciplină și calitate, dar și în numeroasele activități 
sociale pe care le facem în echipă. Este important de 
știut despre noi că:



Responsabilitate și eficiență

CERTIFICĂRI ȘI ASIGURĂRI

ISO 9001: 2015 - am perfecționat managementul 
proceselor organizației și am creat o structură orientată 
către client și evaluarea satisfacției acestuia, primind 
certificarea din partea TÜV Hessen.

Asigurare CMR - ASKO - în cazul în care marfa este 
deteriorată pe parcursul unui transport, bunurile sunt 
pierdute parțial sau în totalitate, sau în cazul unei livrări 
întârziate, Polach Logistics este protejat printr-o 
asigurare activă furnizată de acest asigurator de top.

Asigurare de risc profesional - General Liability - ASKO 
- care acoperă riscurile companiilor, atunci când prin 
activitate se produc daune materiale, de persoane sau de 
consecință, unui terț. 



Respect pentru confidențialitate

SCHIMBUL DE INFORMAȚII CU TERȚI

NDA - am încheiat acorduri de confidențialitate cu subcontractorii 
noștri în ceea privește informațiile sensibile:  tehnologie, locații, 
informații de contact ale clienților.

GDPR - respectăm legislația referitoare la colectarea de informații cu 
caracter personal, având implementate măsuri de securitate 
cibernetică a datelor, mecanisme de prelucrare a datelor cu caracter 
personal ale angajaților și, în procesul de recrutare, reglementarea 
procesului de concediere, instrucțiuni clare privind modul în care se 
efectuează comunicarea cu clienții companiei sau cu potențialii 
clienți, înregistrări de supraveghere video, pontaj, monitorizare GPS, 
analize de risc cu privire la cazierul personal. 



Mulțumim pentru timpul acordat!

Mirabela Budacă
Business Development

Nr. tel: +40 723 315 116
Email: mirabela.budaca@polach.ro

www.polach.ro

PENTRU MAI MULTE DETALII NE PUTEȚI CONTACTA
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