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Chestionar pentru viitorii parteneri de transport 
 

BERGER pune un accent deosebit pe relaŃia de parteneriat cu partenerii săi de transport. SocietăŃile 
transportatoare care desfăşoară activităŃi pentru noi sunt selectate după criterii stricte de calitate, iar prin acŃiuni 
curente de consiliere şi şcolarizare acestea sunt aduse la standardele de calitate ale Grupului Berger. RelaŃiile 
reciproce cinstite şi serviciile de înaltă calitate reprezintă baza unui parteneriat de succes şi de durată. 
 

Denumirea 
firmei       

Adresa       

łara     Cod poştal       Localitatea       

Telefon       Fax       

E-mail       

http://       

CUI       Nr. înreg. firmă       

Persoana de contact       FuncŃia       
 

Certificări: 

 ISO 9001  ISO 14001  SQAS        
 

Numărul vehiculelor proprii: 

Nu-
măr 

Tipul vehiculului 
Capacitatea* 
de încărcare 

în m 

LăŃimea 
interioară 

ÎnălŃimea 
interioară 

Volum Sarcina utilă PaleŃi din care 
Euro 3 

din care 
ADR 

    
Semiremorcă cu 
obloane laterale      m      m      m      m³      t 

  

          

    

Semiremorcă tip 
„tautliner“(cu 
prelată rabatabilă 
fără obloane) 

     m      m      m      m³      t    Locuri           

    Megatrailer      m      m      m      m³      t    Locuri           

    
Autotren cu 
remorcă      m      m      m      m³      t    Locuri           

    Jumbo      m      m      m      m³      t    Locuri           

               m      m      m      m³      t    Locuri           

               m      m      m      m³      t    Locuri           

               m      m      m      m³      t    Locuri           
 

*1 „load meter” : 1m de încărcare corespunde unei suprafeŃe de 1m (lungime) x 2,4 m (lăŃime interioară)  
 
AutorizaŃii de transport pentru următoarele Ńări: (vă rugăm marcaŃi cu X) 
  AT   BE   DE   DK   ES   FI   FR   GB   GR   IE   IT   LU   NL   PT   SE 
  CZ   EE   HU   LT   LV   PL   SI   SK 
  AL   BA   BG   BY   CH   HR   MD   MK   NO   RO   RU   TR   UA   YU 
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AutorizaŃii CEMT disponibile 
Număr total din care valabile pt. AT din care valabile pt. IT din care valabile pt. GR 

                

Există asigurarea transportatorului conform prevederilor CMR (se anexează/se trimite pe fax o copie a poliŃei) 

 DA  NU Societatea de asigurări       

Asigurarea de răspundere civilă obligatorie conform  prevederilor legale (se anexează/se trimite pe fax o copie a poliŃei) 

 DA  NU Societatea de asigurări       

Tipul autorizaŃiei de desfăşurare a activităŃilor/licenŃa (se anexează/se trimite pe fax o copie) 

      

Se apelează suplimentar la subcontractanŃi  

 NU  DA rar  DA deseori  DA exclusiv 

Există filiale 

 NU 

 DA 
Puncte de lucru 

(locaŃia) 
      

Prin semnarea acestui chestionar confirmaŃi şi punctele de mai jos: 
 

1. UtilizaŃi doar vehicule care sunt corespunzătoare pentru efectuarea transportului, care corespund tuturor prevederilor legale şi reglementărilor 
din partea autorităŃilor şi pentru care există toate autorizaŃiile necesare pentru transporturi. 

2. FolosiŃi pentru efectuarea transporturilor doar conducători auto care au dreptul să efectueze transporturile conform prevederilor legale ale 
statelor atinse, în mod special prevederile referitoare la activitatea străinilor. 

3. Pentru transporturile din, în, prin Germania şi în interiorul Germaniei sunt valabile în mod suplimentar şi următoarele: 
  (Legea privind combaterea activităŃilor ilegale din domeniul transportului comercial de mărfuri = GüKBillBG):  

a. Trebuie să aveŃi aprobările şi autorizaŃiile necesare conform §§ 3,6 din Legea transportului de mărfuri (GüKG), ediŃia nouă 
(autorizare, euro-licenŃă, autorizaŃii state terŃe, autorizări CEMT). 

b. SunteŃi obligaŃi să folosiŃi conducători auto străini din state terŃe doar dacă au drept de muncă legal. AveŃi obligaŃia să asiguraŃi 
faptul ca personalul care conduce autovehiculul să deŃină şi să aibă asupra lui la orice cursă atestatul oficial conform §7b alin. 1 
propoziŃia 2 din Legea transportului de mărfuri, ediŃia nouă (GüKG), cu o traducere legalizată a acestuia în limba germană. 

c. AveŃi obligaŃia să prezentaŃi beneficiarului spre verificare toate documentele pe care trebuie să le aveŃi la dvs., în cazul în care vi se 
solicită acest lucru pentru control din partea beneficiarului. 

d. SunteŃi obligat să preluaŃi această obligaŃie de prezentare a documentelor precum şi celelalte obligaŃii menŃionate mai sus în 
contractul de transport cu executanŃii transporturilor şi aveŃi voie să apelaŃi doar la transportatori care îndeplinesc pe deplin 
prevederile de la §§ 3,6 şi 7b din Legea transportului de mărfuri, ediŃia nouă (GüKG). SunteŃi obligat să verificaŃi respectarea 
acestor prevederi de către transportatorul executant.   

Sunt de acord ca Berger să facă investigaŃii privind veridicitatea informaŃiilor:  DA  NU 
În principiu există interes pentru 

 comenzi izolate  transport trailer regulat  utilizare regulată de vehicul 

 

Localitat
ea       Data       Ştampila şi 

semnătura  

Anexe 
1. Copie după poliŃa de asigurare  „Asigurarea transportatorului“ 
2. Copie după poliŃa de asigurare „Asigurarea de răspundere civilă obligatorie“ 
3. Copie după autorizaŃia de desfăşurare a activităŃilor/licenŃă 

 

V V V V V V V V V V V V V   Această parte va fi completată de către Berger  V V V V V V V V V V V V V 

Data Evaluator Fiabilitate Respectarea 
termenelor ProtecŃia clienŃilor Prezentare 

      
 


