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Scurt istoric

La începutul anilor ‘50, tehnologia mărfurilor paletizate a primit un rol
important în transport în vederea eficientizării costurilor de transport.

Societățile de căi ferate au realizat în timp că această dezvoltare va rezulta
în viitor o necesitate logistică și a deservit imediat această necesitate.

În anul 1961, societățile de căi ferate DB, SBB, CFL, FS, NS, SNCB, 
SNCF și ÖBB au înființat EPP ( European Pallet Pool ).

Condiția de bază pentru acest proiect a fost și este calitatea uniformă a 
paleților. Din acest motiv, societățile de căi ferate membre a EPP au 
căzut de acord să utilizeze în mod exclisiv paleți standardizați având 
dimensiunile 800 x 1200 mm, conform fișei de date UIC 435-2.
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Prezentare

Pe teritoriul României, MAV-REC Kft., pe baza mandatului primit 
de la RAIL CARGO HUNGARY Zrt., a încredințat firmei

MAV-REC PALET s.r.l. efectuarea controlului calificativ și 
autentificarea paleților cu marcaj UIC - EUR.

Pe baza mandatului MAV-REC PALET s.r.l. examinează și 
verifică respectarea standardului de producție ( UIC-435-2 ) 
la producători și pe cel de reparație ( UIC-435-4 ) la 
reparatori.
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Concepția de bază 

 eliminarea de pe piață a paleților neconforme, fabricate fără licență 

 eliminarea de pe piață a  producătorilor de europaleți fără licență

 monitorizarea continuă a producătorilor si a reparatorilor licențiați

 menținerea sistemului de protecție a mărcii înregistrate EUR - UIC

 furnizarea informațiilor de specialitate către utilizatori

 susținerea cerințelor legate de europaleți

Prin activitatea sa strategică, bazată pe principii noi, desfășurată conform 

prevederilor legale, MAV-REC PALET s.r.l. își propune să contribuie la îmbunătățirea

semnificativă a situației europaleților din România.

Prin monitorizarea continuă asigurăm comercializarea în număr cât mai mic a    

paleților care nu respectă standardul EUR, însă sunt prevăzute cu acest simbol.
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Paleții

Transportul are un rol important datorită dezvoltării 
industriale care a avut loc în ultimele decenii și 
înmulțirii canalelor de valorificare a produselor.

Elaborarea strategiilor logistice a avut ca rezultat 
utilizarea paleților standard, care favorizează în mod 
semnificativ transportul.

Din punct de vedere a manipulării, paleții pot fi :

 paleți interschimbabili 

 paleți privați ( de unică folosință )
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Paleții EUR

Una dintre condițiile esențiale pentru circulația rapidă, sigură și 
eficientă a mărfurilor reprezintă comercializarea de europaleți 
fabricați și reparați conform standardelor EUR, acestea fiind 
interschimbabili, iar paleții să poată fii utilizați de cât mai multe ori 
posibil pe durata lor de exploatare.

Condițiile de mai sus pot fi obținute prin colaborare și încredere 
reciprocă între furnizori, societăți comerciale și societăți de 
transport

Scopul utilizării europaleților standard :

 crearea încărcăturii unitare paletizate 

 utilizarea mai efecientă a depozitelor

 protecția mărfurilor

 reducerea costurilor de depozitare, încărcare și a eventualelor 
daune materiale 
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Standardul 

UIC 435-2 / EUR-1

Europaleții având dimensiunile 800 x 1200 x 144 mm se bazează pe

dimensiunile de standardizare pe plan internațional.

 Dimensiuni: 800 x 1200 x 144 mm 

 Lățimea scândurii: 100 mm, resp. 145 mm 

 Grosimea scândurii: 22 mm 

 Înălțime palet: 144 mm

 Standard: UIC 435-2/EUR-1. ediția a 10-a. 

 Capacitate de încărcare: 1500 kg, dacă sarcina este distribuită 

uniform pe toată suprafața paletului.
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Protecție

Protecția intelectuală și protecția mărcii înregistrate

Paleții prevăzuți cu mărcile înregistrate UIC și EUR reprezintă produse

protejate prin prevederile Codului Civil și Codului Penal și pe teritoriul 

României.

Pe baza autorizației primite de la Rail Cargo Hungaria Zrt. și MÁV REC

Kft., protecția prin brevet a europaleților pe teritoriul României intră în 

sarcina societății MÁV-REC PALET s.r.l.. Colegii noștri competenți în 

clasificări în cadrul protecției prin brevet asigură îndeplinirea condițiilor 

legate de producția și reparația paleților UIC - EUR, monitorizarea 

procesului de producție, respectiv clasificarea și verificarea 

europaleților comercializate.
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“ Conceptul unei 

singure mărci “

În anul 2013, s-a realizat un nou proiect UIC legat de marcarea paleților

“EUR”: proiectul “Conceptul unei singure mărci” care are la bază 

condiția folosirii unei calități unitare a paleților “EUR”.

Ce înseamnă mai exact acest lucru ?

În momentul de față, se pot observa pe piciorul stâng al paleților

“EUR”, marcaje diferite ale căilor ferate sau marcajul “EPAL” .

În viitor, pe piciorul stâng al fiecărui palet “EUR” produs ( fabricat ), 

va fi pirogravat cu marca unică “UIC”.

Practic se vor schimba marcajele existente pe piciorul stâng al paleților

“EUR” și anume: atât marcajele căilor ferate ( ÖBB, MÁV, HZ ) cât și

“EPAL” vor fi schimbate într-un singur marcaj, “UIC” , 

“Conceptul unei singure mărci”.
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Marcajul “ UIC “

Avantajul noului marcaj :

Marcajul standardizat permite identificarea ușoară și fără echivoc

a paleților “EUR” de către utilizatori.

(solicitarea de lungă durată din partea pieței).

Documentația neambiguă a bazei de construcții.

(fișa de date UIC -435 p.p.).

Indicarea clară a responsabilităților și competențelor 

( UIC sau societăți de căi ferate membre grupului UIC)

Din data de 01. ianuarie 2014, toți producătorii și reparatorii 

licențiați, prin MÁV-REC PALET s.r.l. marchează obligatoriu pe

piciorul stâng al paleților “EUR”, marca “UIC”.
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Viitorul paleților 

“ EUR “

Marcajul “ UIC “ 

începând cu data de             

01.08.2013

Marcajul “ EUR “Marcajul tratamentului fitosanitar ( IPPC ),

codul producătorului, anul și luna, respectiv,

clema de certificare a celui care certifică
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Restructurarea 

marcajelor 

Aceste schimbări nu au consecințe pentru utilizatorii care participă 

la schimbul paleților “EUR” . Paleții “EUR”, care în momentul 

de față sunt în circulație și au marcaje diferite pe piciorul stâng

( ex. DB, MÁV, EPAL ) se vor putea schimba și pe viitor, fără 

nici o problemă, cu paleți “EUR” noi care poartă deja noul 

marcaj “UIC”.

În continuare se vor putea repara paleții “EUR” cu marcaje vechi 

deteriorate ( ex. DB, MÁV, EPAL ), însă marcajul de pe partea 

stângă a piciorului va trebui înlocuit cu marcajul “UIC”.
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Paletul   

“EPAL - EPAL”

EPAL, ( European Pallet Association ) din data de 01 august 2013 nu 

mai poate emite licențe “EUR” pentru fabricarea sau repararea 

paleților “EUR”, deoarece aceste drepturi i-au fost retrase. 

Producătorii licențiați de către EPAL, doar cu marcajul

“EPAL - EPAL” au dreptul de a mai produce paleți ceea ce 

înseamnă că pe cele patru picioare vor marca “EPAL - EPAL” și 

NU, “EUR- EPAL” cum au fost marcate pînă în data de 01 august 

2013.

Paleții cu marcaj “EPAL - EPAL” , produse (fabricate) începând din

data de 01 august 2013 NU pot participa la sistemul de schimb al 

paleților  “EUR” , astfel încât aceștia trebuie calificați și tratați ca 

paleți privați și ca atare NU sunt acceptați ca interschimbabili cu 

paleții “EUR” .
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Paletul “EUR”
vs

un palet  neconform

În cadrul lanțului de aprovizionare utilizăm în mod exclusiv două 

concepte de calitate în privința paleților “EUR” .

Definiția paletului schimbabil :

Paleții schimbabili pot fi considerați numai paleții prevăzuți cu marcajul “EUR” 

standard clasificați în mod legal de către orice organizație competentă la nivel 

național sau în străinătate.

De ex: indiferent de anul de fabricare sau decolorația sa, fără obiecțiuni      

legate de figură, formă sau calitatea materialului.

Definiția paletului neschimbabil :

Ai cărui componenți sunt deteriorați, palet învechit în material, contaminat, nu 

permite manipularea sigură și fără avarieri a materialului / fals, nu este reparat 

de firme de reparații autorizate, nu este reparat în mod adecvat, respectiv 

palet care trebuie eliminat din sistemul de schimb.

O parte a acestuia constituie rebut. Iar cealaltă parte reprezintă 

efecivul de paleți, care poate fi reparat de către reparatori autorizați.
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Producția

Producția paleților “EUR” este reglementată prin standardul 

UIC 435 - 2 / EUR - 1, și poate fi efectuată numai de către 

producătorul, care dispune de autorizație, licență de 

producător emisă de Rail Cargo Hungaria Zrt., valabilă pe 

anul respectiv.

Paletul “EUR” produs ulterior înainte de a fi pus în circulație 

trece prin control urmând să fie prevăzut cu agrafă de 

certificare, care se regăsește pe una din picioarele din 

mijlocul paletului.
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Licența de 
producător

Se emite anual, în urma controlului de licențiere, 

respectând standardul de producție.

Fiercare producător are codul lui de producător.

Pentru lista de producători, contactați-ne !
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Reparația

Reparația paleților “EUR” este reglementată prin standardul 

UIC 435 - 4 / EUR - 1, și poate fi efectuată numai de către 

reparatorul care dispune de autorizație, licență de 

reparație, emisă de Rail Cargo Hungaria Zrt., valabilă pe 

anul respectiv.

Paletul “EUR” reparat ulterior înainte de a fi pus în circulație 

trece prin control, urmând să fie prevăzut cu agrafă de 

certificare , simbolul reparatorului, care se regăsește pe 

unul din piciorul lateral mijlociu al paletului.
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Licența de 
reparator

Se emite anual, în urma controlului de licențiere, 

respectând standardul de reparație.

Fiercare reparator are codul lui de reparator.

Pentru lista de reparatori, contactați-ne !
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Calitate și 
siguranță

În condițiile unui climat concurențial din ce în ce mai 

puternic care este oare firma care ar dori să 

comercializeze produsele în ambalaje false ?

Nivelul ridicat al calității paleților “EUR” întotdeauna se 

amortizează pe termen lung !
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Thank you very much for your attention !

We welcome your questions, 

suggestions, comments !

Erdei Levente Lehel

Office & Sales Manager 

MAV-REC PALET s.r.l.

office@mavrec.ro

www.mavrec.ro

mailto:office@mavrec.ro

