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Stimate client al grupului BAUER, 
 
Ne bucurăm că ați ales un produs Bauer. 
Reglementările naționale și internaționale în sectorul transporturilor stabilesc norme privind 
responsabilitățile și răspunderea în cazul producerii unui eveniment care poate cauza daune. Pentru 
a asigura buna desfășurare a colectării mărfurilor, vă reamintim cerințele cele mai importante care 
trebuie respectate de către cei ce ridică marfă din fabricile noastre.  
Încărcarea în fabricile noastre în bune condiții de siguranță este condiționată de respectarea 
punctelor indicate mai jos.  
Vă rugăm să manifestați înțelegere față de această procedură. 
 

Avizarea punerii la dispoziție de către Bauer 
• Odată ce mărfurile pot fi colectate, veți primi un e-mail de la departamentul de expediții, care 

va include documentele de transport și autorizația de ridicare. 
• Vă rugăm să clarificați data de ridicare a mărfurilor cu persoana dumneavoastră de contact 

din departamentul responsabil cu procesarea comenzilor sau din departamentul comercial. 
• Vă rugăm să transmiteți autorizația de ridicare, completată cu datele relevante, la următoarea 

adresă de e-mail: logistics@bauer.de. Nu vă vom putea preda marfă dacă nu primim 
autorizația de ridicare completată. 
 

Adrese de încărcare  
• Fabrica Schrobenhausen: 86529 Schrobenhausen, Bürgermeister-Götz-Straße 32 - 36 
• Fabrica Aresing: 86561 Aresing, Sonnenhamerstraße 55 
• Fabrica Edelshausen: 86529 Edelshausen, In der Scherau 1 

 

Program de încărcare  
• În fabricile indicate mai sus, programul de încărcare pentru aparate sau echipamente este: 

− De luni până joi între 07:00 - 15:00, 
− vineri între 07:00 - 12:00. 

• Nu este posibilă colectarea mărfurilor în zilele de sărbători legale în Germania/Bavaria. 
• Accesul în incinta fabricilor este permis începând cu ora 7:00. 
• Ora ridicării trebuie să fie comunicată societății respective din grupul Bauer cu cel puțin 2 zile 

lucrătoare înaintea datei de încărcare. Transportatorul trebuie să respecte intervalul orar 
comunicat pentru ridicare cu o marjă maximă de +/- 2 ore. În cazul în care transportatorul 
sosește neanunțat sau cu întârziere, nu putem garanta că încărcarea poate fi efectuată în 
aceeași zi lucrătoare. 
 

Colectarea mărfurilor destinate transportului aerian 
• Având în vedere normele europene (Regulamentul (UE) Nr. 185/2010) și naționale [LuftSiG 

(Legea germană privind securitatea aeriană) din 11.01.2005] privind siguranța expedierilor de 
mărfuri destinate transportului aerian, persoanelor care colectează mărfuri destinate 
transportului aerian le putem preda aceste mărfuri numai cu statutul NESIGUR. Acest lucru 
poate genera întârzieri și costuri suplimentare pentru dumneavoastră în legătură cu 
transportul aerian pe care îl efectuați.  

  

mailto:logistics@bauer.de


Fișă de instrucțiuni 
pentru persoanele care preiau mărfurile de la uzinele noastre 
din Aresing, Schrobenhausen și Edelshausen Pagina 2/3 
 

 
  

 
 

Grupul de firme BAUER • 86529 Schrobenhausen • Tel. +49 8252 97-0 hen       mb.1.ro.A   21.10.2021 

Autorizații de ridicare  

• Mărfurile pot fi livrate sau predate transportatorului responsabil cu colectarea lor numai dacă 
există, cel târziu în momentul colectării, o autorizație de ridicare completată integral de 
destinatarul mărfurilor și contrasemnată de acesta.  

• Orice persoană care dorește să colecteze marfă trebuie să predea, la colectarea mărfurilor, o 
copie a unui document de identitate al său. Nu se poate preda marfă în lipsa acestei copii. 

 
Echipamente tehnice ale vehiculelor 

• Vehiculele trebuie să fie într-o stare tehnică corespunzătoare, să respecte normele legale și 
să dispună de dispozitivele tehnice necesare pentru transport (de exemplu, un număr cores-
punzător de puncte de ancorare, stâlpi de susținere, sarcina admisă pe fiecare osie etc.). 

• Pentru vehiculele care fac obiectul autorizării obligatorii, adică vehiculele cu dimensiuni mai 
mari de 16,5 m în lungime, 2,55 m în lățime și 4,0 m în înălțime sau a căror masă totală, 
inclusiv încărcătura, depășește 41,8 tone trebuie să se obțină o derogare, în conformitate cu 
articolul 29 alineatul (3) din Codul rutier german (Straßenverkehrsordnung - StVO), articolul 46 
alineatul (1) punctele 2 și 5, precum și articolul 70 din Normativul german privind avizarea 
circulației vehiculelor pe drumurile publice (Straßenverkehrzulassungsordnung - StVZO). 

• În cazul în care masa totală a vehiculului depășește 100 de tone, înainte de începerea 
călătoriei trebuie să se obțină, de asemenea, un agrement tehnic emis de către TÜV Bavaria, 
care trebuie transmis în prealabil în mod autonom de către persoana care urmează să ridice 
marfa. 

• Conform prevederilor legale, societatea respectivă din grupul Bauer, în calitatea sa de expe-
ditor, are obligația de a verifica, înainte de a începe încărcarea, dacă autorizațiile necesare 
pentru transporturile agabaritice cu depășiri ale masei și/sau dimensiunilor maxime admise 
sunt complete și corecte. În lipsa unei autorizații valabile, nu se poate efectua încărcarea. 

• Marfa trebuie să fie încărcată și asigurată de către conducătorul vehiculului astfel încât să fie 
respectate prevederile legale și, dacă este necesar, modul de încărcare și asigurare trebuie 
remediat conform instrucțiunilor personalului responsabil cu încărcarea în cadrul societății 
respective din grupul Bauer. Vehiculelor le este permis să părăsească incinta fabricilor numai 
atunci când încărcătură este asigurată în mod corespunzător. 

• Mărfurile încărcate trebuie să fie astfel arimate încât să se prevină, în condiții normale, atât 
deteriorarea acestora, cât și riscurile pentru terți asociate cu încărcătura respectivă. În special, 
trebuie să se asigure că încărcătura nu se poate deplasa, rostogoli, răsturna, cădea și că nu 
există riscul să provoace răsturnarea întregului vehicul. 

• Conducătorul vehiculului trebuie să aducă materialele necesare pentru ancorare, iar acestea 
să fie într-o stare tehnică și o cantitate corespunzătoare, în special 
− covorașe antiderapante, 
− chingi de ancorare, 
− palane cu lanț, 
− apărători pentru muchii. 

• În cazul în care se prezintă vehicule necorespunzătoare, lipsesc echipamente de ancorare 
sau autorizații, în conformitate cu prevederile legale, societatea respectivă din grupul Bauer 
are obligația de a refuza încărcarea vehiculelor respective. 
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Reguli de conduită în incinta fabricilor grupului BAUER 

• Șoferul trebuie să se înregistreze și, respectiv, să își anunțe plecarea la portar. 

• Vehiculele pot fi parcate numai în locurile de parcare care le sunt alocate. 

• Conducătorul vehiculului nu are voie să se deplaseze liber în incinta fabricii, ci trebuie să 
rămână numai în/lângă vehicul. 

• Trebuie respectate indicatoarele de obligare, interzicere și avertizare.  10 

• În incinta fabricii se aplică prevederile Codului rutier german  
(Straßenverkehrsordnung - StVO)! 

• Este obligatoriu ca vizitatorii să poarte cască de protecție în întreaga incintă! 

• În plus, în timpul încărcării și al descărcării, pentru propria siguranță, conducătorul  
vehiculului trebuie să poarte încălțăminte de protecție. 

• În fabricile noastre nu se permite 
− consumul de alcool sau droguri, 
− înnoptarea, 
− eliminarea deșeurilor sau curățarea vehiculelor. 

• La intrarea și ieșirea în și din incinta unității, șoferul trebuie să treacă prin verificările  
necesare pentru menținerea ordinii și siguranței. 

• Trebuie respectate, în orice moment, instrucțiunile personalului Bauer. 
 

Vă rugăm să respectați cele de mai sus, pentru a asigura o încărcare sigură, rapidă și în bune 
condiții.  
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați beneficiarul sau membrul responsabil al personalului 
Grupului BAUER. 

 
Fișa cu instrucțiuni o găsiți și online, consultând:  
Fișă de instrucțiuni pentru persoanele care preiau mărfurile. 

https://www.bauer.de/bma/company/gterm_conditions/merkblatt_selb/index.html

