
                                                                                       
Conditii si recomandari privind modalitatile de ambalare a expedierilor 

prin Curiera 
 
 
  Pentru ca dorim sa ne asiguram ca expedierile preluate de la clientii nostri ajung la destinatie in 
perfecta stare, va sfatuim ca inainte de a preda coletul curierului sa va asigurati ca sunt respectate o serie de 
conditii si recomandari. 
  Astfel, expeditorul are responsabilitatea de a verifica fiecare expediere inainte de o preda curierului, in 
asa fel incat sa se asigure ca aceasta corespunde conditiilor si recomandarilor prezentate mai jos. Ambalarea 
corespunzatoare a coletelor expediate este esentiala pentru protejarea continutului acestora in timpul sortării si 
livrarii. 

 
Recomandari pentru pregatirea si ambalarea expedierilor dumneavoastra: 

 
 Alegeti dimensiunea si tipul ambalajului potrivit continutului si naturii expedierii. 
 Exteriorul ambalajului trebuie sa fie suficient de solid si rezistent pentru a nu fi afectat de greutatea continutului. 

Cu cat continutul expedierii este mai greu, cu atat este mai important ca ambalajul exterior sa fie cat mai solid 
si stabil. 

 Asigurati-va ca toate obiectele sunt ambalate complet si niciun continut al coletului nu iese din ambalaj. 
 Utilizati la ambalare suficient material protector (folie cu bule, perna cu bule, polistiren, folie de spuma, spuma 

tare, hartie, protectii pentru colturi si margini etc), in functie de natura obiectelor expediate, astfel incat sa puteti 
preveni deplasarea continutului in colet pe durata transportului si deteriorarea acestuia. 

 Aranjati bunurile fragile in colet, asigurandu-va ca obiectele fragile continute sunt protejate suficient si 
individual si nu intra in contact direct unul cu celalalt. 

 Aranjati bunurile uniform in cutie, tinand cont de forma, dimensiunea si greutatea fiecaruia, astfel incat centrul 
de greutate al coletului sa fie in mijloc pe cat posibil. 

 In cazul expedierii de substante lichide, asigurati-va ca ambalajele sunt etanse si rezistente la scurgetri, 
capacele si dopurile sunt fixate, iar recipientele sunt protejate corespunzator si la nivel individual, pentru a evita 
contaminarea sau deteriorarea altor bunuri. 

 Daca utilizati benzi de ambalate sau curele, asigurati-va ca acestea sunt stranse si fixate corespunzator, sunt 
suficient de solide si nu afecteaza ambalajul exterior sau alte colete. 

 Etichetarea expedierilor cu eticheta “Fragil” nu inlocuieste ambalarea corespunzatoare a acestora. 
 Sigilarea cutiilor este esentiala, iar pentru asta va trebui sa folositi suficienta banda adeziva pentru toate laturile 

coletului unde este necesar. 
 Asigurati-va ca ati trecut pe colet adresa corecta si completa precum si un numar de telefon de contact al 

destinatarului. 
 Eticheta trebuie lipita pe cea mai mare latura a coletului, astfel incat sa fie usor vizibila, iar, daca exista, 

etichetele vechi vor fi inlaturate. 
 Asigutari-va ca produsele expediate de dumneavoastra nu se incadreaza in categoria de bunuri interzise sau 

restrictionate la transport. 
 

 
 
Modalitati de ambalare recomandate in functie de tipul produsului expediat: 
 

 Daca obiectul pe care doriti sa il expediati nu se regaseste in categoriile prezentate mai jos, il puteti 
expedia in ambalajul original al producatorului sau il puteti reambala dumneavoastra in functie de tipul 
acestuia. 
  Ca urmare a faptului ca procesele de transport si sortare pot fi partial sau total automatizate, 
autocolantele aplicate precum: „Fragil“, „Atentie“, „Sticla” etc sau sagetile directionale nu pot fi considerate din 
pacate in toate etapele, aastfel ca ambalarea corespnzatoare este foarte importanta. 
  Pentru a granta livrarea in siguranta a coletelor, trebuie avut in vedere ca modalitatea de ambalare 
folosita trebuie sa asigure integritatea coletului pe parcusrul proceselor de sortare si livrare, in cazul unei caderi 
de la 80 cm pe colt sau lateral si sa permite coletului sa fie supus unei manipulari atat manuale cat si 
mecanice. 



                                                                                          

 
 

Produs Recomandare ambalare 

Lichide imbuteliate in sticla sau 
bauturi 

Ambalaj special oferit de producator pentru transport 
Ambalaj din lemn sau carton presat, umplut cu material protector ce 
protejeaza toate laturile coletului la interior si individual fiecare obiect din colet 
Se aplica eticheta “Fragil” 

 
Articole/produse din sticla 

Ambalaj special oferit de producator pentru transport 
Ambalaj din lemn sau carton presat, umplut cu material protector ce 
protejeaza toate laturile coletului la interior si individual fiecare obiect din colet 
Se aplica eticheta “Fragil” 

Echipamente IT&C (articole 
electronice si electocasnice) 

Ambalaj special oferit de producator pentru transport 
Ambalaj din lemn sau din carton presat, umplut cu material protector ce 
protejeza toate laturile coletului la interior 
Se aplica eticheta “Fragil” 

Lucrari de arta (tablouri, sculpturi, 
gravuri, statuete etc) 

Ambalaj din lemn sau din carton presat, umplut cu material protector ce 
protejeza toate laturile coletului la interior 
Se aplica eticheta “Fragil” 

 
Instrumente muzicale 

Ambalaj special oferit de producator pentru transport 
Ambalaj din lemn sau carton presat, umplut cu material protector ce 
protejeaza toate laturile coletului la interior si individual fiecare obiect din colet 
Se aplica eticheta “Fragil” 

CD-uri si DVD-uri Ambalaj de carton presat sau plastic, umplut cu material protector (polistiren 
sau folie cu bule) ce protejeaza toate laturile coletului la interior 

Role de film Ambalaj special oferit de catre producator pentru transport 
Ambalaj (cutie/tub) de carton protejat cu material protector pe toata suprafata 
interioara a coletului 

Obiecte casante Ambalaj din lemn sau carton presat, umplut cu material protector, ce 
protejeaza toate laturile coletului la interior si individual fiecare obiect din colet 
Se aplica eticheta “Fragil” 

Saltele Folie plus sac de rafie cu manere, pentru o manipulare cat mai facila. 
Piese auto Ambalaj special oferit de producator pentru transport 

Ambalaj din lemn sau din carton presat, umplut cu material protector ce 
protejeza toate laturile coletului la interior 
Se aplica eticheta “Fragil” 

Anvelope Anvelopele trebuie fixate cu ajutorul a cel putin doua benzi din plastic, 
perpendiculare una pe cealalta, in asa fel incat sa se incruciseze pe centrul 
suprafetelor superioare si inferioare a fiecarei parti a anvelopei. 
Se va aplica o fasie de carton deasupra si dedesubtul fiecarei anvelope in 
parte. 

Jante Ambalaj din lemn sau carton presat, umplut cu material protector ce 
protejeaza toate laturile coletului la interior 

Tiparituri (reviste, carti, calendare, 
pliante, cataloage, mape etc) 

Cutie din carton rezistent pentru transport, asigurat cu banda de ambalare 
(chinga din plastic sau din metal) 

Postere si afise inramate Ambalaj din lemn, umplut cu material protector, ce protejeaza toate laturile 
coletului la interior 

Table magnetice, reclame 
luminoase/neluminoase 
(policarbonat/metal) 

Ambalaj din lemn sau carton presat, umplut cu material protector ce 
protejeaza toate laturile coletului la interior si individual fiecare obiect din colet 
Se aplica eticheta “Fragil” 

Produse de mobilier Ambalaj din lemn sau carton presat, umplut cu material protector ce 
protejeaza toate laturile coletului la interior si individual fiecare obiect din colet 
Se aplica eticheta “Fragil” 

Marfa paletata Marfa trebuie asezata pe palet si se imbraca in folie. 
 
 
 


