P iaþa industrialã

"Piaþa FMCG a avut
o ratã de creºtere de
peste 11%, în 2020"
(Interviu cu Rãzvan Bagherea, Director Organizare ºi Resurse Umane, Aquila)
Cu peste 2700 de angajaþi, Aquila, companie ce activeazã în piaþa distribuþiei ºi a serviciilor logistice, a înregistrat cifre mai bune în primul
semestru al acestui an faþã de cele din perioada similarã a anului trecut, conform lui Rãzvan Bagherea, Director Organizare ºi Resurse
Umane, Aquila.
Acesta ne-a spus, într-un interviu, cã, anul trecut, compania a reuºit

Reporter: Cum aþi trecut prin
perioada de pandemie?
Rãzvan Bagherea: Ne-am regrupat pentru a face faþã cât
mai bine noii realitãþi. Nu am
întrerupt activitatea nicio clipã,
ci ne-am adaptat. Printr-o bunã
organizare internã ºi cu o monitorizare zilnicã a întregii situaþii
epidemiologice, efectuatã de
Echipa de Management a Situaþiilor de Crizã, am reuºit sã implementãm rapid deciziile ºi sã
avem un control al acþiunilor
întreprinse, asigurând eficienþa
maximã a acestora. Prin specificul activitãþii noastre, ne-am
aflat în permanenþã în linia întâi,
unde am depus toate eforturile
pentru livrarea bunurilor esenþiale populaþiei pe toatã perioada stãrii de urgenþã ºi ulterior a
celei de alertã. Suntem prezenþi
în lumea fizicã a lanþului de
aprovizionare, dar asta nu înseamnã cã nu am implementat
ºi nu continuãm sã implementãm soluþii de digitalizare ºi tehnologizare.
Reporter: Care a fost strategia
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pentru a ieºi învingãtori din aceasta crizã?
Rãzvan Bagherea: Ne-am
concentrat pe siguranþã. Am
luat mãsuri pentru ca toþi colegii
noºtri sã fie protejaþi de pandemia de coronavirus ºi, în acelaºi
timp, sã înþeleagã strategia noastrã. Un rol esenþial l-a avut comunicarea, atât internã, cât ºi
externã. Am obþinut rezultate
bune, atât ca urmare a încrederii
acordate de colegii noºtri, cât ºi
datoritã mesajelor clare, transmise la timp.
Totodatã, am cãutat sã ne eficientizãm continuu activitatea,
sã creºtem calitatea serviciilor în
lanþul de aprovizionare ºi, nu în
ultimul rând, sã maximizãm
oportunitãþile de creºtere, anticipând ºi fiind proactivi la dinamica omnichannel din retail. În
consecinþã, anul trecut am realizat o profitabilitate peste cea
bugetatã iniþial. Cu alte cuvinte,
am privit ºi abordat criza ca pe o
oportunitate.
Reporter: Cum a evoluat sectorul de distribuþie ºi servicii lo-

sã atingã o cifrã de afaceri de peste 370 milioane euro.
"Credem cã viitorul pe piaþa distribuþiei ºi a serviciilor logistice aparþine jucãtorilor puternici ºi flexibili, cu acoperire naþionalã ºi cu infrastructura la cele mai înalte standarde în domeniu", subliniazã domnia sa, apreciind cã piaþa FMCG a avut o ratã de creºtere de peste
11%, în 2020.

gistice în pandemie ºi care au
fost provocãrile anului 2020
pentru lucrãtorii din domeniu?
Rãzvan Bagherea: Piaþa
FMCG a avut o ratã de creºtere
de peste 11%, în 2020. Activãm
pe o piaþã atractivã în care comercializãm produse esenþiale
populaþiei ºi unde se constatã o
creºtere a interesului consumatorului, coroborat cu o creºtere
a puterii de cumpãrare. ªi în
2020 noi am fost parte din lanþul
care a ajutat ca produsele sã
ajungã la oameni ºi în aceastã situaþie sanitarã specialã.
Suntem întotdeauna prima
alegere a partenerilor noºtri - o
poziþie câºtigatã în timp, consolidatã zilnic ºi care ne aduce tot
mai aproape de viziunea noastrã, respectiv aceea de a fi prezenþi în fiecare casã din România cu cel puþin un produs distribuit de noi.
Reporter: Care sunt rezultatele Aquila în primul semestru al
anului în curs, comparativ cu perioada similarã din 2020? Cu ce
rezultate aþi încheiat anul trecut?

Rãzvan Bagherea: În primul
semestru al anului 2021 am
înregistrat cifre mai bune decât
cele din perioada similarã a anului trecut. În 2020 am reuºit sã
atingem o cifrã de afaceri de peste 370 milioane euro.
Reporter: Ce investiþii aveþi
planificate pentru acest an ºi
care este bugetul alocat?
Rãzvan Bagherea: Urmãrim
constant tendinþele pieþei ºi
comportamentul consumatorului, iar investiþiile în automatizãri ºi digitalizare reprezintã acþiuni curente pentru noi. Cum
spuneam mai sus, ne adaptãm
noilor condiþii impuse de piaþã,
iar în prezent lucrãm la dezvoltarea platformei de comerþ online, la cea de B2B, precum ºi la
dezvoltarea brandurilor proprii.
De asemenea, acordãm o atenþie deosebitã ESG, acþionând direct ºi imediat în sensul reducerii amprentei de carbon, alegând totodatã sã ne implicãm
activ în susþinerea comunitãþilor
locale în care ne desfãºurãm activitatea.
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Reporter: Cum vedeþi competiþia din piaþã?
Rãzvan Bagherea: Competiþia
a existat dintotdeauna, existã ºi
va exista. Competiþia conduce la
progres, iar noi ne adaptãm zilnic, astfel încât la finalul fiecãrei
zile sã ne ducem la îndeplinire
misiunea de a oferi cele mai performante servicii integrate de
distribuþie ºi logisticã, prin
vânzarea de produse ºi servicii
complementare.
Reporter: Aþi finalizat procesul de integrare a Agrirom. Ce
aºteptãri aveþi în urma acestei
operaþiuni?
Rãzvan Bagherea: Achiziþia
Agrirom, unul din cei mai mari
jucãtori pe piaþa de distribuþie
de produse congelate, face parte din strategia noastrã pe termen mediu de extindere a prezenþei în FMCG. Acum a fost
complet integrat în Aquila. Din
sinergiile obþinute prin aceastã
integrare a rezultat un mecanism mai eficient ce ne ajutã sã
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activãm cu succes în viitor. În
ciuda obstacolelor generate de
pandemie, am reuºit sã obþinem
rezultate remarcabile ºi în HoReCa ºi Retail, înregistrând în prima parte a acestui an un trend
ascendent ºi pe aceastã categorie.
Reporter: Aveþi în plan o
miºcare similarã pe termen
scurt/mediu?
Rãzvan Bagherea: Avem în
lucru multiple scenarii, însã depinde de oportunitãþi.
Reporter: Ce astfel de operaþiuni urmeazã sã aibã loc în piaþã?
Rãzvan Bagherea: Credem cã
viitorul pe piaþa distribuþiei ºi a
serviciilor logistice aparþine jucãtorilor puternici ºi flexibili, cu
acoperire naþionalã ºi cu infrastructura la cele mai înalte standarde în domeniu.
Reporter: Ce strategie aveþi în
cazul forþei de muncã? Existã o
crizã de angajaþi în domeniu?
Rãzvan Bagherea: Având pes-

"Credem cã viitorul pe piaþa distribuþiei ºi a
serviciilor logistice aparþine jucãtorilor
puternici ºi flexibili, cu acoperire naþionalã
ºi cu infrastructura la cele mai înalte
standarde în domeniu".

te 2700 de angajaþi, putem afirma cã resursa umanã reprezintã
una dintre valorile esenþiale ale
noastre. În cadrul organizaþiei,
lucrãm la crearea unor politici
de fidelizare ºi retenþie a salariaþilor, aflându-ne într-un program continuu de pregãtire ºi
de promovare a acestora în interior. De asemenea, ca parte din
strategia noastrã de resurse
umane, organizãm constant training-uri interne specializate,
programe de e-learning, precum ºi stagii de internship ori
practicã. Pe lângã angajaþii locali, începând de acum trei ani,
avem în derulare mai multe proiecte de succes prin care am integrat personal din zona asiaticã. Diversitatea este o valoare în
Aquila. Respectul faþã de oameni
reprezintã excluderea oricãrei

discriminãri în procesele de recrutare, integrare, gestionare a
carierei ºi de dezvoltare a angajaþilor noºtri.
Reporter: Ce perspective are
piaþa de profil?
Rãzvan Bagherea: La nivelul
pieþei de profil, este prognozatã
o creºtere anualã medie de 5%
în urmãtorii cinci ani, conform
indicatorului general de monitorizare CAGR. Aceastã prognozã confirmã cã piaþa în care activãm este una solidã, cu perspective sigure de creºtere, a cãrei
rezilienþã s-a vãzut deja în pandemie.
Reporter: Mulþumim!

