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ACORD EUROPEAN REFERITOR LA TRANSPORTUL RUTIER INTERNAȚIONAL  
AL MĂRFURILOR PERICULOASE - ADR  
(aplicabil de la 1 ianuarie 2009) 
 
 

ERATA 
Acest document conține corecțiile relevante la versiunea în limba română a acordului ADR  

sintetizat pe baza celor 3 erate disponibile oficial, respectiv  
ECE/TRANS/202/Corr.1, ECE/TRANS/202/Corr.2 și ECE/TRANS/202/Corr.3 

 
Textul consolidat al acordului ADR 2009 în limba română se obține prin compilarea  

ADR 2007 (publicat în M. Of. 37bis/17.01.2008) cu Anexele 1-3 ale OMTI 687/03.06.2009  
(publicat în M. Of. 439bis/26.06.2009) și prezenta erată 

 
NOTĂ: Eratele şi amendamentele la Anexele A şi B ale ADR în limbile oficiale (engleză, franceză și 
             rusă) sunt disponibile pe site-ul Comisiei Economice pentru Europa a Organizației  
             Naţiunilor Unite la adresa: http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm 

 
 

VOLUMUL I 
 
 
PARTEA 1 

1. În tabelul de la paragraful 1.1.3.6.3, la coloana (2), pentru Categoria de transport 1 și Clasa 2  
se introduce a  ca referință la nota de subsol a pentru TOC. 
 
PARTEA 2 
---------------------- 
 
PARTEA 3 
Secţiunea 3.2.2, Tabelele A și B (după caz) 

2. La coloana Denumire şi descriere a tabelelor A și/sau B, după caz, 
„BROMO-1 CLORO-3 PROPAN” se înlocuieşte cu „1-BROMO-3-CLOROPROPAN”, 
„1-BROMO-3-METIL-BUTAN” se înlocuieşte cu „1-BROMO-3-METILBUTAN”, 
„BROMO TRIFLUOR-ETILENĂ” se înlocuieşte cu „BROMOTRIFLUORETILENĂ, 
„BROMOTRIFLUORO-METAN” se înlocuieşte cu „BROMOTRIFLUORMETAN”, 
„CLORODIFLUORO-METAN” se înlocuieşte cu „CLORODIFLUORMETAN”, 
„CLORODINITRO-BENZENE” se înlocuieşte cu „CLORODINITROBENZEN”, 
„ISOCIANAT de CLORO-3-METIL-4-FENIL” se înlocuieşte cu „IZOCIANAT de CLORO-3-
METILFENIL-4”, 
„DIBROMOCLORO-PROPANI” se înlocuieşte cu „DIBROMOCLORPROPANI”, 
„DICLOROFLUORO-METAN” se înlocuieşte cu „DICLOROFLUORMETAN”, 
„DIMETILAMINO-2 ETANOL” se înlocuieşte cu „2- DIMETILAMINOETANOL”, 
„DIMETILDICLORO-SILAN” se înlocuieşte cu „DIMETILDICLORSILAN”, 
„DIMETILDIETOXI-SILAN” se înlocuieşte cu „DIMETILDIETOXISILAN”, 
„DIFENILDICLORO-SILAN” se înlocuieşte cu „DIFENILDICLORSILAN”, 
„DODECIL-TRICLOROSILAN” se înlocuieşte cu „DODECILTRICLORSILAN”, 
„N-ETIL N-BENZILANILINĂ” se înlocuieşte cu „N-ETIL-N-BENZILANILINĂ”, 
„N-ETILBENZIL-TOLUIDINE”  se înlocuieşte cu „N-ETILBENZILTOLUIDINE”, 
„ETIL 2-CLORO-PROPIONAT” se înlocuieşte cu „ETIL 2-CLORPROPIONAT”, 
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„HEXAMETILENĂ-TETRAMINĂ” se înlocuieşte cu „HEXAMETILENĂTETRAMINĂ”, 
„HEXANITRODIFENIL-AMINĂ” se înlocuieşte cu „HEXANITRODIFENILAMINĂ”, 
„3,3’-IMINO-BISPROPILAMINĂ” se înlocuieşte cu „3,3’-IMINOBISPROPILAMINĂ”, 
„TRINITRO-REZORCINAT DE PLUMB” se înlocuieşte cu „TRINITROREZORCINAT DE 
PLUMB”, 
„2-METIL-2-HEPTANETIOL” se înlocuieşte cu „2-METIL-2-HEPTANETIOL”, 
„METIL TETRAHIDRO-FURAN” se înlocuieşte cu „METILTETRAHIDROFURAN”, 
„FLUORURI DE NITROBENZILIDINĂ” se înlocuieşte cu „NITROBENZOTRIFLUORURI”, 
„p-NITROZODIMETIL-ANILINĂ” se înlocuieşte cu „p-NITROZODIMETILANILINĂ”, 
„OCLTAFLUOROCICLO-BUTAN” se înlocuieşte cu „OCTAFLUOROCICLOBUTAN”, 
„1,1,2,2-TETRACLO-RETAN” se înlocuieşte cu „1,1,2,2-TETRACLORETAN”, 
„TETRAETILEN-PENTAMINĂ” se înlocuieşte cu „TETRAETILEN-PENTAMINĂ”, 
„1,1,2,2-TETRAFLUOR-ETAN”  se înlocuieşte cu „1,1,2,2-TETRAFLUORETAN”, 
„TETRAHIDRO-1,2,3,6 PIRIDINĂ” se înlocuieşte cu „1,2,3,6-TETRAHIDROPIRIDINĂ”, 
„TRIFLUOROMETIL-2 ANILINĂ” se înlocuieşte cu „2-TRIFLUOROMETILANILINĂ”, 
„TRIFLUOROMETIL-3 ANILINĂ” se înlocuieşte cu „3-TRIFLUOROMETILANILINĂ”, 
„DIIZOCIANAT DE TRIMETILHEXA-METILENĂ” se înlocuieşte cu „DIIZOCIANAT DE 
TRIMETILHEXAMETILENĂ”, 
 

3. La coloana (1) Nr. ONU a Tabelul A  
Numărul ONU pentru rubrica „HIDROGEN CONŢINUT ÎNTR-UN SISTEM DE STOCARE 
DIN HIDRIDĂ DE METAL / HDROGEN CONŢINUT ÎNTR-UN SISTEM DE STOCARE DIN 
HIDRIDĂ DE METAL CONŢINUT ÎNTR-UN ECHIPAMENT / HIDROGEN ÎNTR-UN 
SISTEM DE STOCARE DIN HIDRIDĂ DE METAL AMBALAT ÎNTR-UN ECHIPAMENT” 
va fi 3468, 
Numărul ONU pentru rubrica „BATERII CU LITIU ION” va fi 3480, 
Numărul ONU pentru rubrica „BATERII CU LITIU ION CONŢINUTE ÎN ECHIPAMENT/ 
BATERII CU LITIU ION AMBALATE ÎMPREUNĂ CU ECHIPAMENTUL”  va fi 348, 
  

4. La coloana (3a) Clasa a Tabelul A  
Clasa pentru rubrica „HIDROGEN CONŢINUT ÎNTR-UN SISTEM DE STOCARE DIN 
HIDRIDĂ DE METAL / HDROGEN CONŢINUT ÎNTR-UN SISTEM DE STOCARE DIN 
HIDRIDĂ DE METAL CONŢINUT ÎNTR-UN ECHIPAMENT / HIDROGEN ÎNTR-UN 
SISTEM DE STOCARE DIN HIDRIDĂ DE METAL AMBALAT ÎNTR-UN ECHIPAMENT” 
va fi 2, 
 

5. La coloana (11) Dispoziții speciale) a Tabelul A, pentru Nr. ONU 3295, grupa de ambalare I, 
după TP8 se inserează TP28, 
 

6. La coloana (19) Exploatare a Tabelul A, pentru Nr. ONU 1992, grupa de ambalare II,  
se înlocuieşte S19 cu S22, 

 
7. Rubrica din tabelul B 

1-HIDROXI-BENZOTRIAZOL, ANHIDRU, uscat sau umezit cu mai 
puţin 20% apă din masă  

0508 
3474 

1 
1 

se înlocuieşte cu rubricile 
1-HIDROXI-BENZOTRIAZOL, ANHIDRU, uscat sau umezit cu mai 
puţin 20% apă din masă 

0508 1 

1-HIDROXI-BENZOTRIAZOL, ANHIDRU, UMEZIT cu mai puţin 
20% apă din masă 

3474 4.1 
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VOLUMUL II 
 

PARTEA 4 
8. La instrucţiunea de ambalare P200, paragraful (11), tabel, rândul al cincilea 

(7) şi (10) ta (b) EN 1439:2008  
(cu excepţia 3.5 şi a 
Anexei C) 

Echipament şi accesorii GPL – Cilindri 
sudaţi transportabili reîncărcabili din oţel 
şi lipiţi cu alamă pentru Gaz Petrol 
Lichefiat (GPL) – Proceduri de verificare 
înainte, în timpul şi după umplere  

Se înlocuieşte cu: 
(7) şi (10) ta (b) EN 1439:2008 

(cu excepţia 3.5 şi a 
Anexei G) 

Echipament şi accesorii GPL –Proceduri 
de verificare a buteliilor de GPL înainte, în 
timpul şi după umplere  

 
9. La 4.1.4.2, instrucțiunea de ambalare IBC 520, pentru Nr ONU 3119 

Denumirea „3-Hidroxi-1,1-dimethilbutil peroxineodecanoat” se înlocuieşte cu „3-Hidroxi-1,1-
dimetilbutil peroxineodecanoat”, 

10. La 4.7.2.5 se înlocuieşte 9.8.9 cu 9.8.8. 
 
 

PARTEA 5 
---------------------- 
 
 
PARTEA 6 

11. La secțiunea 6.2.1 Prescripții generale se înlocuiește textul notei  
„NOTĂ: Generatoarele de aerosoli, recipientele de capacitate mică care conțin gaze (cartușe cu 
gaze) și cartușe de pile cu combustibil care conțin gaz lichefiat inflamabil sunt supuse 
prescripțiilor de la 6.2.6.” 
cu  
„NOTĂ: Generatoarele de aerosoli, recipientele de capacitate mică care conțin gaze (cartușe cu 
gaze) și cartușe de pile cu combustibil care conțin gaz lichefiat inflamabil nu sunt supuse 
prescripțiilor de la 6.2.1. la 6.2.5”. 
 

12. Se renumerotează  de la 6.5.6.13 până la 6.5.6.13.2 (Încercare la vibrație) cu 6.5.6.14 la 
6.5.6.14.2. 
 
 
PARTEA 7 
---------------------- 
 
 
PARTEA 8 
---------------------- 
 
 
PARTEA 9 

13. La nota de subsol 7 a paragrafului 9.2.5 Se şterge  
„Directiva 95/6/CEE a Consiliului din 10 februarie 1992 (publicată iniţial în Jurnalul Oficial al 
Comunităţilor Europene nr. L057 din 02.03.1992) şi” 


