InnoTrans 2022 – GHID DE CIRCULAŢIE

InnoTrans 2022

Târgul expoziţional internaţional de specialitate pentru tehnologie de trafic

20–23 SEPTEMBRIE
BERLIN

GHID DE
TRAFIC
Vă rugăm să transmiteţi neapărat acest document personalului dumneavoastră
pentru amenajarea standului şi celui de specialitate (disponibil în 10 limbi)!

Service hotline pentru trafic (DE/EN):

Tel.: +49 (0)30 3038 4888

Service hotline pentru rezervarea zonei de încărcare (DE/EN): Tel.: +49 (0)30 3038 4334
Service e-mail (DE/EN):

traffic@messe-berlin.de

Rezervarea zonei de încărcare:

www.innotrans.de/loadingzonereservations

14.09.2022, ora 00:00
până la
19.09.2022, ora15:00 (amenajare constructivă stand)
19.09.2022, ora 18:00 (amenajare decorativă stand)
Expozanţi
20.09. – 23.09.2022
zilnic între orele 08:00 – 19:00

Dezasamblare

Interval desfăşurare târg

Asamblare

Date ale evenimentului

Vizitatori de specialitate
20.09. – 23.09.2022
zilnic orele 09:00 – 18:00

23.09.2022, ora 18:00 – 27.09.2022, ora 18:00

Atenţie, asamblare de noapte:
Pentru vehicule cu lungime totală mai mare de 12 m (a se vedea punctul 2.5) este permisă
încărcarea şi descărcarea între orele 21:00 – 03:00 pentru 3 ore la asamblare şi dezasamblare.
ES5 - Transport și Logistică
Versiune: 29 august 2022
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1 EXPLICAŢII ŞI INDICAŢII
1.1 Rezervarea zonei de încărcare la asamblare şi dezasamblare

ATENŢIE!
Pe parcursul întregului eveniment, inclusiv asamblarea și dezasamblarea, accesul pentru livrări/ridicări este posibil în
incinta InnoTrans numai cu o rezervare a unei zone de încărcare. În acest scop, trebuie să vă înregistrați în prealabil pe
pagina noastră web de rezervări și să vă autentificați pentru a rezerva un interval de timp corespunzător contra-cost al
unei zone de încărcare. Pentru fiecare interval de timp rezervat calculăm 10,00 € ca sumă forfetară pentru servicii. Fără
o astfel de autentificare nu este posibil accesul în incinta târgului comercial. Informații suplimentare găsiți la punctul 2
Reglementări privind livrarea/ridicarea.
Deschiderea portalului de rezervare are loc începând cu 14.06.22: www.innotrans.de/loadingzonereservations
Accesul pentru transporturi de mare tonaj și exponate (autovehicule mai mari de expoziție) trebuie convenit individual
(v. punctul 2.6).

1.2 Legitimaţii la asamblare şi dezasamblare
Toți pasagerii autovehiculelor, precum și tot personalul pentru asamblare/dezasamblare trebuie să dețină o legitimație
valabilă de asamblare/dezasamblare pentru accesul auto/intrarea în incinta târgului. Legitimațiile de asamblare/dezasamblare
pot fi comandate și descărcate în prealabil, gratis prin intermediul BECO Webshop www.innotrans.de/webshop.
O rezervare la fața locului nu se poate realiza deoarece toate legitimațiile sunt personalizate.

1.3 Servicii de transport
Firme de transport contractante Messe Berlin
Schenker Deutschland AG
Tel.: +49 30 301 2995 420
Fax: +49 30 301 2995 429
E-mail: fairs.berlin@dbschenker.com

Conform directivelor tehnice ale Messe Berlin, utilizarea de macarale şi stivuitoare cu furcă este rezervată firmelor de transport
contractante/ companiilor sub contract ale Messe Berlin. Excepţiile se vor stabili de comun acord cu Messe Berlin, cu obligativităţi de avizare şi de plată a unor taxe. Pe utilajele externe astfel avizate se vor amplasa în mod vizibilă plăcuţe/ marcaje pe
durata utilizării în incinta târgului (cu datele evenimentului şi datele de contact locale).
Extras din directivele tehnice ale Messe Berlin GmbH:
Firmele de transport contractante ale Messe Berlin exercită în incinta târgului unicul drept de transport, adică aducerea de
exponate, structuri etc. în stand, inclusiv punerea la dispoziţie a eventualelor utilaje auxiliare, precum şi formalităţile vamale
pentru importul temporar, respectiv definitiv. Pentru comenzile de lucru acordate firmelor de transport sunt valabile Condiţiile
Generale Germane pentru Firme de Transport (ADSp) în cea mai nouă redactare şi „Tariful Oficial de Transporturi al Târgului –
Messe Berlin GmbH“.
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1.4 Interdicţie de circulaţie duminica
În zile de duminică şi libere, în intervalul orar dintre 0.00 şi 22.00 se aplică în Germania interdicţia generală de circulaţie
duminica şi în zilele libere pentru autovehiculele utilitare grele (§ 30 alin. 3 StVO).
Interdicţia de circulaţie este valabilă pentru:
• Autocamioane cu masa totală admisibilă de peste 7,5 t
• Camioanele cu remorcă independent de masa totală
• Autovehicule pentru persoane înmatriculate din motive fiscale ca autocamioane
Aprobări speciale
În cazuri urgente pot fi acordate derogări excepţionale. Pentru excepţii competenţa aparţine autorităţii responsabile cu traficul
pe drumuri publice în circumscripţia căreia este preluată încărcătura sau autoritatea responsabilă cu traficul pe drumuri
publice în circumscripţia căreia emitentul cererii îşi are domiciliul, sediul sau o sucursală.
Companiile cu sediul în străinătate trebuie să solicite aprobarea în landul federal în care a avut loc trecerea graniţei, de
regulă la oficiul de land pentru trafic (denumirile concrete diferă): în Renania de Nord-Westfalia competenţa aparţine
autorităţilor executive din circumscripţie.
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1.5 Locuri de parcare
Denumire

Poziţie

Coordonate GPS

P1 şi P2

Hammarskjöldplatz

52.506855, 13.275453

P4 – P6

Masurenallee

52.507510, 13.276191

P9

Neue Kantstr. / Messedamm

52.506871, 13.281311

P10

Messedamm la Halle 9

52.502773, 13.277501

P11

AVUS-Rasthof

52.501557, 13.277868

P12

Loc de parcare numai pentru autocamion/ autocamion cu remorcă

52.500470, 13.277282

Parkhaus ICC

ICC Berlin (limită de înălţime 1,8 m)

52.502776, 13.279937

PO1

Olympische Str. (inclusiv cursă locală de persoane pentru intrările de sud şi nord)

52.515938, 13.251704

PO3

Olympischer Platz (inclusiv cursă locală de persoane pentru intrările de sud şi nord)

52.515711, 13.247981

Locuri de parcare
Incinta târgului

P1

Locuri de parcare
Olympischer Platz
P4-P6

P2

P9

P3

H

Parkhaus
ICC

P10

PO3

P11

P12

Quelle: © OpenStreetMap-Mitwirkende
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1.6 Drop-off points cu garderobă pentru meseriași și cursa locală
La asamblare şi dezasamblare, în P3 şi P17 sunt puse la dispoziție Drop-off Points pentru încărcare și descărcare. Posibilități
limitate de transport direct către hală vor fi oferite acolo. După încărcare sau descărcare la punctul drop-off, autovehiculele
pot fi parcate în parcările PO1 și PO3 (vezi și punctul 1.5). Șoferii individuali au posibilitatea să își încuie sculele lor etc. la
Drop-off Points pentru perioada parcării autovehiculului.
Din locul de parcare PO1 (Olympische Str.) va circula o cursă gratuită spre Drop-off Point-urile P3 și P17.

Denumire

Poziţie

Coordonate GPS

P3

Hammarskjöldplatz / Masurenallee (Drop-off Point unelte şi scule)

52.506611, 13.278071

P17

hub27 (Drop-off Point unelte şi scule)

52.502274, 13.266335

Cursă locală de autobuz din locul de parcare PO1 spre
Drop-off Point-urile P3 şi P17

H
P3

H

PO1

PO3
H

Program curse locale

P17

13. – 19.09.2022
zilnic orele 05:30 – 22:30 aprox. la fiecare 15 min
zilnic orele 22:30 – 05:30 aprox. la fiecare 30 min
23.* – 27.09.2022
zilnic orele 05:30 – 22:30 aprox. la fiecare 15 min
zilnic orele 22:30 – 05:30 aprox. la fiecare 30 min
* pe 23 septembrie 2022, serviciul de transfer nu va începe până la ora 18:00
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1.7 Poziţia LogPoint-urilor
LogPoint Messe pentru autovehicule cu o lungime totală de până la 12 m
Rugăm să vă anunţaţi prezenţa cu 30 min. înainte de ora de descărcare rezervată la LogPoint Târg expoziţional.
Adresa
Parkplatz P13a
Halenseestraße 31
10711 Berlin
Coordonate GPS
52.499068, 13.275933
Ore de program:
Asamblare
Autentificare
13.09.2022 începând cu ora 18:00
până la
19.09.2022, ora 13:00
LogPoint
LogPoint
Messe
Messe

Dezasamblare
Autentificare
23.09.2022, începând cu ora 12:00
fără excepţie până la 27.09.2022, ora
14:00

LogPoint Brück pentru autovehicule cu o lungime totală mai mare de 12 m
Rugăm să vă anunţaţi prezenţa cu 2 ore înainte de ora de descărcare rezervată la LogPoint Brück.
Adresa
LogPoint Brück
Paul-Ruoff-Straße 1
14822 Brück
Coordonate GPS
52.169288, 12.767937
Ore de program:
Asamblare
Autentificare
12.09.2022 începând cu ora 18:00
până la
19.09.2022, ora 13:00
Dezasamblare
Autentificare
23.09.2022, începând cu ora 12:00
fără excepţie până la 27.09.2022, ora
14:00
LogPoint Brück: WC şi duş, precum şi aprovizionare cu gustări existente la faţa locului
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1.8 Regulamentul de circulaţie în incinta târgului

Regulamentul de
circulaţie

Zone cu interdicţie
de staţionare

În întreaga incintă a târgului, precum şi pe locurile de parcare se aplică în mod corespunzător
dispoziţiile regulamentului de trafic pe drumuri publice (StVO).
Viteza maximă admisibilă în incinta târgului este de 20 km/h.
Incinta companiei: Autovehiculele pe şine au prioritate
În afara suprafeţelor indicate, interdicţie de staţionare este absolută.
Căile de circulaţie marcate, suprafeţele de deplasare pentru pompieri şi căile de evacuare (porţile
exterioare, porţile halei, ieşirile de urgenţă etc.) se vor menţine libere în permanenţă.

Messe Berlin GmbH îşi rezervă dreptul de a îndepărta autovehiculele, semiremorcile,
containerele, recipientele şi ambalajele de orice tip parcate sau depuse abuziv sau în zone cu
interdicţie de staţionare, fără înştiinţare prealabilă, pe cheltuiala şi riscul vinovatului.
Supravegherea şi paza sunt excluse.

Parcarea
autovehiculelor

Parcarea autovehiculelor cu suprastructură este interzisă fără excepţie pe durata de funcţionare
a târgului expoziţional. Vă rugăm să folosiţi exclusiv suprafeţele de parcare indicate
(în afara centrului expoziţional).
Parcurgerea cu mijloace auto a incintei târgului este permisă numai pentru încărcare şi descărcare.
Parcarea în hale şi lângă acestea este interzisă. Aducerea de rulote şi autorulote în incinta
târgului pentru cazare pe timp de noapte nu este permisă.
Deplasarea în incinta târgului cu autovehicule de orice tip se face pe proprie răspundere
şi este admisă numai pe baza permisului corespunzător, autorizaţiei valabile de intrare sau
legitimaţiei valabile de parcare.

Indicaţii generale

Se aplică directivele tehnice, precum şi regulamentul de ordine internă al Messe Berlin GmbH
în redactarea respectivă valabilă.
Se vor urma instrucţiunile personalului de securitate angajat de Messe Berlin cu privire la
regulamentul şi reglementările de circulaţie.

Drept de transport

Funcţionarea stivuitoarelor, platformelor şi macaralelor proprii în incinta Messe Berlin fără
aprobare corespunzătoare şi recepţie contra cost de către firmele de transport contractante
nu este permisă. Firmele de transport obligate prin contract exercită în incinta târgului dreptul
unic de transport, în special cu privire la aducerea de exponate sau încărcarea şi descărcarea
de autocamioane.

Informaţii fără
garanţie
asiguratorie

Toate informaţiile sunt fără garanţie asiguratorie. Messe Berlin îşi rezervă dreptul de
modificări pe termen scurt asupra derulării contractului ca reacţie la eventuale situaţii
externe.

Prestatori de servicii
de curierat

Prestatorii oficiali de servicii de curierat (de ex. DHL, FedEx, UPS, Transoflex etc.) au acces cu
autovehicule inscripționate corespunzător fără rezervarea intervalelor de timp în scopul livrării.
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2 REGLEMENTĂRI PRIVIND LIVRAREA / RIDICAREA
2.1 Legendă la condiţii de intrare auto

L

Este necesară
rezervarea
zonei de
încărcare

Intrarea cu mijloace auto în incinta târgului este posibilă exclusiv prin înregistrare
şi rezervarea unei zone de încărcare.
Rezervarea unei ferestre de timp cu caracter angajant se realizează începând
cu 14.06.2022 la adresa web:
www.innotrans.de/loadingzonereservations
Rezervarea intervalului de timp trebuie depusă în timpul staționării în incinta târgului
comercial, complet vizibil în vehicul.
Pentru fiecare interval de timp rezervat calculăm 10,00 € ca sumă forfetară pentru servicii.
Odată cu rezervarea veţi primi un bon de rezervare.
Cu acest bon, autovehiculele cu o lungime totalăde pânăla 6 m trebuie să
se autentifice cu cel puţin 30 min., iar autovehiculele cu o lungime totalămai mare
de 6 m cu cel puţin 2 ore înainte de începerea ferestrei de timp la LogPoint-ul
corespunzător (a se vedea punctul 1.7).
Fereastra de timp va fi anulată dacă autovehiculul nu ajunge la timp la LogPoint sau
dacă a fost indicată o clasă greşită de autovehicul. La LogPoint, pe baza indicării numărului
de înmatriculare li se va înmâna conducătorilor bonul pentru zona de încărcare, care
autorizează intrarea cu mijloace auto în incinta târgului.
Vă rugăm să vă adresaţi pentru
relaţii suplimentare
privind temele generale de trafic
Hotline: +49 030 3038 4888 (DE/EN)
E-mail: traffic@messe-berlin.de

X

Fără intrare cu
mijloace auto

Vă rugăm să vă adresaţi pentru
relaţii suplimentare
pentru înregistrare/ rezervare
Hotline: +49 030 3038 4334 (DE/EN)
E-mail: traffic@messe-berlin.de

Intrarea cu mijloace auto în incinta târgului nu este posibilă.
Vă rugăm să folosiţi locurile de parcare din jur, precum şi cursa locală.
Informaţii găsiţi la punctele 1.5, respectiv 1.6.
Livrarea/ ridicarea pentru transporturi de volume mari sau sarcini grele, precum şi autovehicule pentru Bus Display şi zona de cale ferată trebuie să fie stabilite de comun acord până la
02.09.2022.

A

Contact
Messe Berlin GmbH
traffic@messe-berlin.de

Este necesar un
acord comun

Acces auto: Messe Berlin Parkplatz P17, Jafféstr. 2 în 14055 Berlin
Bus Display
Livrare 13.09. – 19.09.2022
Ridicare 24.09. – 27.09.2022

9 / 14

Incinta liberă şi zona de cale ferată
Livrare 13.09. – 15.09.2022
Ridicare 26.09. – 27.09.2022

InnoTrans 2022 – GHID DE CIRCULAŢIE
Târgul expoziţional internaţional de specialitate pentru tehnologie de trafic

2.2 Autoturism cu o lungime totală de până la 6 m
Posibilităţi de intrare pentru autovehicule cu o lungime totală de până la 6 m
Durata maximă de staţionare cu rezervare pentru zona de încărcare = 45 min.

Intrare cu mijloace auto numai prin rezervare zonă de încărcare*
zilnic orele 08:00 – 19:00

Asamblare

Intrare cu mijloace auto numai prin rezervare zonă de încărcare*
Orele 05:00 – 06:30

Interval desfăşurare târg

19.09.2022

20.09. – 22.09.2022

Dezasamblare

Intrare cu mijloace auto numai prin rezervare zonă de încărcare*
zilnic orele 05:00 – 06:30 şi orele 18:00 – 19:30

14.09. – 18.09.2022

24.09. – 26.09.2022

Intrare cu mijloace auto numai prin rezervare zonă de încărcare*
zilnic orele 05:00 – 06:30 şi orele 18:00 – 19:30

27.09.2022

Intrare cu mijloace auto numai prin rezervare zonă de încărcare*
Orele 05:00 – 06:30

Intrare cu mijloace auto numai prin rezervare zonă de încărcare*
Orele 08:00 – 15:00
23.09.2022

Dezasamblare
Fără intrare cu mijloace auto
Orele 16:00 – 24:00

Informaţii referitoare la posibilităţile de parcare găsiţi la punctul 1.5.

*

L

Procedeul corespunzător este descris la punctul 2.1.
Vă rugăm să aveţi în vedere şi regulamentul de circulaţie de la punctul 1.8.
Toţi pasagerii autovehiculelor au nevoie de un tichet valabil.
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2.3 Transporter cu o lungime totală de până la 6 m
Posibilităţi de intrare pentru autovehicule cu o lungime totală de până la 6 m
Durata maximă de staţionare cu rezervare zonă de încărcare = 1,5 ore

Intrare cu mijloace auto numai prin rezervare zonă de încărcare*
zilnic orele 08:00 – 19:00

Asamblare

Intrare cu mijloace auto numai prin rezervare zonă de încărcare*
Orele 00:00 – 15:00

Interval desfăşurare târg

19.09.2022

20.09. – 22.09.2022

Dezasamblare

Intrare cu mijloace auto numai prin rezervare zonă de încărcare*
zilnic orele 00:00 – 24:00

14.09. – 18.09.2022

24.09. – 26.09.2022

Intrare cu mijloace auto numai prin rezervare zonă de încărcare*
zilnic orele 00:00 – 24:00

27.09.2022

Intrare cu mijloace auto numai prin rezervare zonă de încărcare*
Orele 00:00 – 18:00

Intrare cu mijloace auto numai prin rezervare zonă de încărcare*
Orele 08:00 – 15:00
Fără intrare cu mijloace auto
Orele 16:00 – 20:00

23.09.2022

X

Dezasamblare
Intrare cu mijloace auto numai prin rezervare zonă de încărcare*
Orele 20:00 – 24:00

Informaţii referitoare la posibilităţile de parcare găsiţi la punctul 1.5.

*

L

Procedeul corespunzător este descris la punctul 2.1.
Vă rugăm să aveţi în vedere şi regulamentul de circulaţie de la punctul 1.8.
Toţi pasagerii autovehiculelor au nevoie de un tichet valabil.
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2.4 Autovehiculele cu o lungime totală cuprinsă între 6 m și 12 m
Posibilităţile de intrare pentru autovehicule cu o lungime totală cuprinsă între
6 m și 12 m
Durata maximă de staţionare cu rezervare zonă de încărcare = 1,5 ore
Durata maximă de staţionare cu cauţiune = 1 oră

Intrare cu mijloace auto numai prin rezervare zonă de încărcare*
zilnic orele 08:00 – 19:00

Asamblare

Intrare cu mijloace auto numai prin rezervare zonă de încărcare*
Orele 00:00 – 15:00

Interval desfăşurare târg

19.09.2022

20.09. – 22.09.2022

Dezasamblare

Intrare cu mijloace auto numai prin rezervare zonă de încărcare*
zilnic orele 00:00 – 24:00

14.09. – 18.09.2022

24.09. – 26.09.2022

Intrare cu mijloace auto numai prin rezervare zonă de încărcare*
zilnic orele 00:00 – 24:00

27.09.2022

Intrare cu mijloace auto numai prin rezervare zonă de încărcare*
Orele 00:00 – 18:00

Intrare cu mijloace auto numai prin rezervare zonă de încărcare*
Orele 08:00 – 15:00
Fără intrare cu mijloace auto
Orele 16:00 – 20:00

23.09.2022

X

Dezasamblare
Intrare cu mijloace auto numai prin rezervare zonă de încărcare*
Orele 20:00 – 24:00

Informaţii referitoare la posibilităţile de parcare găsiţi la punctul 1.5.

*

L

Procedeul corespunzător este descris la punctul 2.1.
Vă rugăm să aveţi în vedere şi regulamentul de circulaţie de la punctul 1.8.
Toţi pasagerii autovehiculelor au nevoie de un tichet valabil.
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2.5 Autovehiculele cu o lungime totală de peste 12 m
Posibilităţi de intrare pentru autovehicule cu o lungime totală de peste 12 m

Asamblare

Durata maximă de staţionare la rezervări zonă de încărcare este de
între orele 03:00 – 21:00, 1,5 ore
între orele 21:00 – 03:00, 3,0 ore
14.09. – 18.09.2022

Intrare cu mijloace auto numai prin rezervare zonă de încărcare*
zilnic orele 00:00 – 24:00

19.09.2022

Dezasamblare

Interval desfăşurare târg

Fără intrare cu mijloace auto
20.09. – 22.09.2022
Fără intrare cu mijloace auto
Orele 00:00 - 20:00

23.09.2022

X

Dezasamblare
Intrare cu mijloace auto numai prin rezervare zonă de încărcare*
Orele 20:00 – 24:00

L
24.09. – 26.09.2022

Intrare cu mijloace auto numai prin rezervare zonă de încărcare*
zilnic orele 00:00 – 24:00

27.09.2022

Intrare cu mijloace auto numai prin rezervare zonă de încărcare*
Orele 00:00 - 18:00
Informaţii referitoare la posibilităţile de parcare găsiţi la punctul 1.5.

*

L

Procedeul corespunzător este descris la punctul 2.1.
Vă rugăm să aveţi în vedere şi regulamentul de circulaţie de la punctul 1.8
Toţi pasagerii autovehiculelor au nevoie de un tichet valabil.
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2.6 Transporturi grele şi exponate pentru Bus Display şi zona de cale ferată
Posibilităţile de intrare pentru transporturi grele şi exponate
(autovehicule mari pentru expoziţie)
pentru Bus Display şi zona de cale ferată

Intrare cu mijloace auto numai după stabilire de comun acord*
Livrare Bus Display
Intrare cu mijloace auto numai după stabilire de comun acord*

Interval desfăşurare târg

Livrare zona de cale ferată
Fără intrare cu mijloace auto

20.09. – 23.09.2022

Fără intrare cu mijloace auto

24.09. – 27.09.2022

Intrare cu mijloace auto numai după stabilire de comun acord*

Informaţii referitoare la posibilităţile de parcare găsiţi la punctul 1.5.

*

A

16.09. – 19.09.2022

Dezasamblare

Asamblare

14.09. – 15.09.2022

Procedeul corespunzător este descris la punctul 2.1.
Vă rugăm să aveţi în vedere şi regulamentul de circulaţie de la punctul 1.8.
Toţi pasagerii autovehiculelor au nevoie de un tichet valabil.
Vă rugăm să aveți în vedere dreptul de utilizare a macaralelor pe incinta târgului comercial,
așa cum este descris la punctul 1.3.
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