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  Partea 1 

  Capitolul 1.1 

1.1.3.1 (c) În prima frază, după „pentru un ambalaj”, se introduce „, inclusiv 
recipientele mari pentru vrac (RMV) şi ambalajele mari,”. 

1.1.3.1  În Notă, se înlocuieşte „a se vedea paragraful 1.7.1.4.” cu „a se 
vedea, de asemenea, 1.7.1.4.”. 

1.1.3.2 (c) Se adaugă următoarea Notă nouă, la sfârşit: 

„NOTĂ: Această excepţie nu se aplică lămpilor. Pentru lămpi, a se vedea 1.1.3.10.”. 

1.1.3.2 (h) Se şterge 1.1.3.2 (h) şi se introduce „(h) (Şters)”. 

1.1.3.3 (a) La sfârşitul primei fraze, se adaugă „utilizat sau destinat unei utilizări în 
timpul transportului” după „funcţionării oricăruia din echipamentele sale.”.  

1.1.3.3  Se adaugă un nou paragraf (c), după cum urmează: 

„(c) Carburantul conţinut în rezervoarele unui echipament mobil ne-rutier1 care este 
transportat ca încărcătură, atunci când este destinat propulsiei sau funcţionării unuia 
din echipamentele sale. Carburantul poate fi transportat în rezervoare fixe legate direct 
la motor şi/sau de echipamentele auxiliare şi care sunt în conformitate cu prescripţiile 
legale. Dacă este cazul, aceste echipamente trebuie să fie încărcate pe verticală şi 
arimate pentru a nu cădea.”. 

Textul notei de subsol 1 se modifică, după cum urmează: 

„1 Pentru definiţia echipament mobil fără destinație rutieră, vezi articolul 2.7 al 
Rezoluţiei consolidate pentru construcţia vehiculelor (R.E.3) (Documentul Naţiunilor 
Unite ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3) sau Articolul 2 al Directivei 97/68/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1997 privind apropierea 
legislațiilor statelor membre referitoare la măsurile împotriva emisiei de poluanți 
gazoși și de pulberi provenind de la motoarele cu ardere internă care urmează să fie 
instalate pe echipamentele mobile fără destinație rutieră (Jurnalul Oficial al 
Comunităţilor Europene nr. L 059 din 27 februarie 1998).”. 

Se renumerotează nota de subsol 1 de la 1.1.4.3 ca nota de subsol 2. 

1.1.3.4  În Notă, se înlocuieşte „a se vedea paragraful 1.7.1.4.” cu „a se 
vedea, de asemenea, 1.7.1.4.”. 

1.1.3.6.2 În cea de a şasea liniuţă, se introduce „S5,” după „S4,”. 

1.1.3.6.3 În Tabel, se modifică rubrica pentru „Clasa 9” pentru categoria de 
transport 4, după cum urmează: „Clasa 9: Nr. ONU 3268, 3499 şi 3509”. 

1.1.3.6.3 Se modifică ultima liniuţă, după cum urmează: 

„– pentru substanţe lichide, cantitatea totală a mărfurilor periculoase, în litri; 

– pentru gaze comprimate, gaze adsorbite şi produse chimice sub presiune, 
capacitatea în apă a recipientului în litri.”. 
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1.1.3.6.5 Se introduce „1.1.3.1 (a), (b) şi de la (d) la (f),” înainte de „1.1.3.2”. După 
„1.1.3.5” se introduce „, 1.1.3.7, 1.1.3.9 şi 1.1.3.10”. 

1.1.3.7  Se modifică, după cum urmează:  

„1.1.3.7 Excepţii legate de transportul sistemelor de stocare şi de producere a 
energiei electrice  

Prescripţiile ADR nu se aplică sistemelor de stocare şi de producere a energiei 
electrice (de ex.: pile cu litiu, condensatori electrici, condensatori electrici, sistem de 
stocare cu hidrură metalică şi pile de combustie): 

a) instalate într-un vehicul care efectuează o operaţiune de transport şi care sunt 
destinate propulsiei sale sau funcţionării unuia din echipamentele sale;  

b) conţinute într-un echipament pentru funcţionarea acestuia, utilizat sau destinat 
utilizării în timpul transportului (de ex.: laptop).”. 

1.1.3 Se adaugă o nouă sub-secţiune, după cum urmează: 

„1.1.3.10 Excepţii legate de transportul lămpilor (becurilor) care conţin mărfuri 
periculoase 

Următoarele lămpi (becuri) nu fac obiectul ADR, cu condiţia să nu conţină materiale 
radioactive şi nici mercur în cantităţi mai mari decât cele precizate în dispoziţia 
specială 366 din capitolul 3.3: 

 (a) lămpile care sunt colectate direct de la particulari sau de la locuinţe, 
atunci când sunt transportate către un punct de colectare sau reciclare; 

NOTĂ: Aceasta include, de asemenea, lămpile aduse de către 
particulari la un prim punct de colectare şi după aceea transportate către 
alt punct de colectare, de procesare intermediară sau de reciclare. 

 (b) lămpile care nu conţin mai mult de 1 g de marfă periculoasă fiecare şi 
sunt ambalate în aşa fel încât să nu fie mai mult de 30 g per colet, cu condiţia ca:  

(i) lămpile să fie fabricate conform unui program de asigurare a 
calităţii certificat; 

NOTĂ: Standardul ISO 9001:2008 poate fi folosit în acest 
scop. 

   şi 

(ii) lămpile să fie ambalate individual în ambalaje interioare 
separate, fie prin separatoare, fie înconjurate fiecare cu material 
de umplutură care să le protejeze şi care, după aceea, să fie 
ambalate într-un ambalaj exterior rezistent, care să 
îndeplinească dispoziţiile generale de la 4.1.4.1 şi care să poată 
să reziste la o încercare la cădere de la o înălţime de minimum 
1,2 m; 

 (c) lămpile uzate, deteriorate sau defecte, care nu conţin mai mult de 1 g de 
mărfuri periculoasă fiecare şi 30 g de mărfuri periculoase per colet, atunci când sunt 
transportate de la un punct de colectare şi reciclare. Lămpile trebuie să fie ambalate în 
ambalaje exterioare destul de rezistente pentru a preveni scurgerea de conţinut în 
condiţii normale de transport, care îndeplinesc dispoziţiile generale de la 4.1.4.1 şi 
care pot rezista la o încercare la cădere de la o înălţime nu mai mică de 1,2 m; 

 (d) lămpile care conţin numai gaze din grupele A şi O (conform cu 2.2.2.1), 
cu condiţia ca ele să fie ambalate în aşa fel încât efectele de proiecție, ca urmare a 
spargerii lămpii să fie limitate la interiorul coletului. 
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NOTĂ: Lămpile care conţin materiale radioactive fac obiectul alineatului b) de la 
2.2.7.2.2.2.”. 

1.1.4.2.1 În prima frază, se înlocuieşte „ şi containerele-cisternă” cu „, 
containerele-cisternă şi CGEM-urile”. În prima frază a alineatului c), se înlocuieşte „şi 
containerele cisternă” cu „, containerele cisternă şi CGEM-urile”. În fraza a treia a 
alineatului c), se înlocuieşte „şi containerele cisternă” cu „containerele cisternă şi 
CGEM-urile”.   

1.1.4.2.2 Se înlocuieşte „sau containere-cisternă” cu „, containere-cisternă sau 
CGEM-uri”. 

1.1.5 Se adaugă următoarea frază, la sfârşit: „Prescripţiile standardului care nu intră 
în conflict cu ADR trebuie să fie aplicate aşa cum sunt specificate, inclusiv 
prescripţiile oricărui alt standard sau ale unei părţi a unui standard citat ca referinţă 
normativă în acest standard.”. 

  Capitolul 1.2 

1.2.1 În secțiunea definiţii, se înlocuieşte termenul „transportul 
substanţelor/materialelor din clasa 7”, oriunde apare, cu „transportul materialelor 
radioactive”. 

1.2.1 Se modifică definiţiile de mai jos, după cum urmează: 

„Aprobare”: Se înlocuieşte „6.4.22.6” cu „6.4.22.8”. 

„Ambalaj”: În definiție se înlocuiește „„Ambalaj compozit (material plastic)”, 
„Ambalaj compozit (sticlă, porţelan sau gresie)”, cu „Ambalaj compozit”.  

„Ambalaj combinat”: Se modifică NOTA, după cum urmează: 

„NOTĂ: Termenul „ambalaj interior” utilizat pentru ambalajele combinate nu trebuie 
să fie confundat cu termenul „recipient interior”, utilizat pentru ambalajele 
compozite;”. 

„Ambalaj compozit (material plastic)”: Se modifică definiţia şi NOTA aferentă, după 
cum urmează:  

„Ambalaj compozit”, înseamnă un ambalaj constituit dintr-un ambalaj exterior şi dintr-
un recipient interior, construite în aşa fel încât, împreună să formeze un ambalaj 
integrat. Odată asamblat acesta rămâne, ulterior, o singură unitate integrată; acesta este 
umplut, depozitat şi golit ca atare; 

NOTĂ: Termenul „recipient interior” utilizat pentru un ambalaj compozit nu trebuie 
să fie confundat cu termenul „ambalaj interior” utilizat pentru un ambalaj combinat. 
De exemplu, elementul interior al unui ambalaj compozit de tip 6HA1 (material 
plastic) este un recipient interior de acest fel, pentru că el, în mod normal, nu a fost 
conceput pentru a îndeplini funcţia de retenţie fără ambalajul său exterior şi, de 
aceea, nu este, deci, un ambalaj interior; 
Atunci când un material este menţionat între paranteze, după termenul „ambalaj 
compozit”, el se referă la recipientul interior;”.  

„Ambalaj compozit (sticlă, porţelan sau ceramică)”: Se şterge definiţia şi NOTA 
aferentă.  

Capacitatea nominală a recipientului: Se şterge definiţia. 

„Container”: În definiţia „Container mic”: Se înlocuiește „fiecare dimensiune 
exterioară (lungime, lăţime sau înălţime) mai mică decât 1.5 m, fie” cu „are”. 
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„Container pentru vrac”: Se adaugă următoarea Notă, la sfârşit: 

„NOTĂ: Această definiţie se aplică numai containerelor pentru vrac, care îndeplinesc 
prescripţiile Capitolului 6.11;”. 

Sub definiţia „Container pentru vrac”, se introduc definiţiile „Container pentru vrac 
acoperit cu prelată” şi „Container pentru vrac închis” de la 6.11.1 în ordine 
alfabetică. 

Se introduc în ordine alfabetică:  

„Container pentru vrac acoperit cu prelată”, a se vedea „Container pentru vrac”;”.  

„Container pentru vrac închis”, a se vedea „Container pentru vrac”;”. 

În definiţia „Cisternă”, se înlocuieşte „conform definiţiilor din prezenta secţiune” cu 
„aşa cum sunt definite în această secţiune”. 

În definiţia „Echipament de serviciu”, la paragrafele (a), (b) și (c), se înlocuieşte 
„golire” cu „descărcare”. 

În definiţia „Echipament de serviciu”, în paragrafele (a), se înlocuieşte „ventilare” cu 
„respiraţie”. 

 „Echipament de serviciu”: La sfârşitul alineatului a), înainte de „, precum şi aparatele 
de măsură” se adaugă „, dispozitive pentru aditivi”.   

„GHS”: Se înlocuieşte „a patra” cu „a cincea” şi „ST/SG/AC.10/30/Rev.4” cu 
„ST/SG/AC.10/30/Rev.5”. 

„Încărcătură completă”: În Notă, se înlocuieşte „clasa 7” cu „materiale radioactive”.  

„Închizătoare”: Înainte de „dispozitiv”, se introduce „un”.  

„Nivelul radiaţiei”: Se modifică definiţia la sfârşit, după cum urmează: „exprimat în 
milisieverţi pe oră sau în microsieverţi pe oră”. 

„Manual de încercări şi criterii”: Se modifică textul aflat între paranteze, după cum 
urmează: „ST/SG/AC.10/11/Rev.5, aşa cum a fost modificat prin documentele 
ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1 şi ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.2”. 

„Recipient cu capacitate redusă conţinând gaz (cartuș cu gaz)”: Se înlocuieşte „care 
respectă prescripţiile corespunzătoare de la 6.2.6” cu „, având o capacitate în apă care 
nu depăşeşte 1000 ml pentru recipientele din metal şi care nu depăşeşte 500 ml pentru 
recipientele din material sintetice sau din sticlă, ”. 

„Regulament tip ONU”: Se înlocuieşte „ a şaptesprezecea” cu „a optsprezecea” şi 
„ST/SG/AC.10/1/Rev.17” cu „ST/SG/AC.10/1/Rev.18”. 

„Rezervor”: Se modifică după cum urmează:  

„Rezervor” pentru cisterne înseamnă partea cisternei care conţine substanţa de 
transportat, inclusiv orificiile şi închizătorile acesteia, dar nu include echipamentul de 
serviciu sau echipamentul de structură exterior; 

NOTĂ: Pentru cisternele mobile, a se vedea capitolul 6.7;”. 

„Supra-ambalaj”: Se înlocuieşte „clasei 7” cu „materialelor radioactive”.  

„Transport în vrac”: Se înlocuieşte „în vehicule sau containere” cu „în vehicule, 
containere sau containere pentru vrac”. 

„Utilizare exclusivă”: Se introduce „, de expediere” înainte „de descărcare” şi „, atunci 
când este cerută de ADR” la sfârşit, după „destinatarului”.   

1.2.1 Se adaugă următoarele definiţii noi, în ordine alfabetică:  
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„Ambalaj mare de siguranţă” înseamnă un ambalaj special care: 

a) este conceput pentru o manipulare mecanică; şi  

b) are o masă netă mai mare de 400 kg sau o capacitate mai mare de 450 litri, dar 
al cărui volum nu depăşeşte 3 m3,  

în care coletele de mărfuri periculoase deteriorate, defecte sau care prezintă scurgeri 
sau mărfurile periculoase care sunt împrăştiate sau care s-au scurs din ambalajul lor 
sunt plasate pentru transport în vederea recuperării sau eliminării lor;” 

 „Detector de radiaţie neutronică” înseamnă un dispozitiv de detecţie de radiaţie 
neutronică. Într-un astfel de dispozitiv, un gaz poate fi conţinut într-un tub electronic 
de transductor ermetic închis care transformă (converteşte) radiaţia neutronică într-un 
semnal electric măsurabil;”. 

 „Sistem de detecţie a radiaţiei” înseamnă un dispozitiv care conţine detectoare de 
radiaţie ca și componente;”. 

„Sistem de management” pentru transportul materialelor radioactive înseamnă un 
ansamblu de elemente, interdependente sau interactive (sistem) care stabileşte 
politicile şi obiective şi care permite atingerea obiectivelor într-o manieră eficientă şi 
efectivă;” 

  Capitolul 1.4 

1.4.2.2.1 (f) Se înlocuieşte „etichetele de pericol” cu: „plăcile-etichetă”. 

  Capitolul 1.6 

1.6.1.1  Se modifică, după cum urmează: 

„1.6.1.1 Cu excepţia unei prescripţii contrare, substanţele și obiectele prevăzute în 
ADR pot fi transportate până la 30 iunie 2015 conform prescripţiilor ADR aplicabile 
până la 31 decembrie 2014.”. 

1.6.1.10 Se şterge 1.6.1.10 şi se adaugă: 

„1.6.1.10 (Șters)”. 

1.6.1.15 La sfârşit, se adaugă „RMV-urile fabricate, reconstruite sau reparate între 
1 ianuarie 2011 şi 31 decembrie 2016 şi marcate cu simbolul încărcăturii de stivuire 
maximă admisă în conformitate cu 6.5.2.2.2 în vigoare până la 31 decembrie 2014, pot 
fi utilizate în continuare.”. 

1.6.1.16 Se şterge măsura tranzitorie şi nota de subsol 1 aferentă și se adaugă 
„1.6.1.16 (Şters)”. În capitolul 1.6, se vor renumerota notele de subsol în 
consecinţă. 

1.6.1.19 Se şterge 1.6.1.19 şi se introduce „1.6.1.19 (Şters)” 

1.6.1.24 Se şterge 1.6.1.24 şi se introduce „1.6.1.24 (Şters)”. 

1.6.1.26 La sfârşit, se adaugă: „Ambalajele mari fabricate sau reconstruite între 1 
ianuarie 2011 şi 31 decembrie 2016 şi marcate cu simbolul încărcăturii de stivuire 
maxime autorizate în conformitate cu 6.6.3.3., în vigoare până la 31 decembrie 2014, 
pot fi utilizate în continuare.”. 

1.6.1 Se adaugă următoarele măsuri tranzitorii noi: 

„1.6.1.28 Ca excepţie de la prevederile sub-secţiunii 1.6.1.1, acreditările în 
conformitate cu standardul EN ISO/IEC 17020:2004, în scopurile de la 1.8.6.8, 
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6.2.2.11, 6.2.3.6.1 şi ale dispoziţiilor speciale TA4 şi TT9 de la 6.8.4 nu vor mai fi 
recunoscute după 28 februarie 2015.”. 

„1.6.1.29 Pilele şi bateriile cu litiu fabricate în conformitate cu un tip care 
îndeplineşte prescripţiile de la sub-secţiunea 38.3 a ediţiei a treia revizuite din 
Manualul de încercări şi criterii, Amendamentul 1 sau a oricărei ediţii revizuite 
ulterior, precum şi orice amendamente aplicabile la data când tipul a fost încercat, pot 
fi transportate în continuare, în afară de cazul când se specifică altfel în ADR. 

Pilele şi bateriile cu litiu fabricate înainte de 1 iulie 2003, care îndeplinesc prescripţiile 
celei de-a treia ediţii revizuite a Manualului de încercări şi criterii pot fi transportate în 
continuare, dacă toate celelalte prescripţii aplicabile sunt respectate.”. 

„1.6.1.30 Etichetele, plăcile-etichetă şi marcajele, care îndeplinesc prescripţiile de 
la 3.4.7, 3.4.8, 3.5.4.2, 5.2.1.8.3, 5.2.2.2.1.1, 5.3.1.7.1, 5.3.3, 5.3.6, 5.5.2.3.2 şi 
5.5.3.6.2 aplicabile până la 31 Decembrie 2014 pot fi utilizate în continuare până la 31 
decembrie 2016.”. 

„1.6.1.31 Supra-ambalajele marcate cu cuvântul „Supra-ambalaj” în conformitate 
cu dispoziţiile ADR aplicabile până la 31 decembrie 2014 şi care nu sunt în 
conformitate cu prescripţiile de la 5.1.2.1 a), aplicabile începând cu 1 ianuarie 2015 
pot fi utilizate în continuare până la 31 decembrie 2015.”. 

„1.6.1.32 Ambalajele de siguranţă şi recipientele sub presiune de siguranţă, marcate 
cu cuvântul „Siguranţă” în conformitate cu dispoziţiile ADR aplicabile până la 31 
decembrie 2014 şi care nu sunt în conformitate cu prescripţiile de la 5.2.1.3 aplicabile 
începând cu 1 ianuarie 2015, în ceea ce priveşte mărimea literelor, pot fi utilizate în 
continuare până la 31 decembrie 2015.”.   

„1.6.1.33 Pe condensatorii electrici cu dublu strat de la Nr. ONU 3499, fabricaţii 
înainte de 1 ianuarie 2014, nu este nevoie să fie marcat cu capacitatea de stocare de 
energie în Wh, prevăzută la litera (e) a dispoziţiei speciale 361 din capitolul 3.3.”. 

„1.6.1.34 Pe condensatorii electrici asimetrici cu dublu strat de la Nr. ONU 3508, 
fabricaţi înainte de 1 ianuarie 2016, nu este nevoie să fie marcat cu capacitatea de 
stocare de energie în Wh, prevăzută la litera (c) a dispoziţiei speciale 372 din capitolul 
3.3.”. 

„1.6.1.35 Instrucţiunile scrise conforme dispoziţiilor ADR în vigoare până la 31 
decembrie 2014, dar care nu sunt totuşi în conformitate cu prescripţiile de la 5.4.3 
aplicabile începând cu 1 ianuarie 2015, pot fi utilizate în continuare până la 30 iunie 
2017.”.  

 „1.6.1.36 Certificatele de pregătire profesională a conducătorului auto eliberate 
înainte de 1 ianuarie 2014 şi care nu sunt în conformitate cu prescripţiile de la 
8.2.2.8.5, aplicabile începând cu 1 ianuarie 2013, în ceea ce priveşte ordinea utilizată 
pentru prezentarea datelor de la punctele 4. şi 8., culoarea (albă cu litere negre) și 
prezenţa punctelor 9. şi 10. pe verso-ul certificatului în introducerea listelor de clase 
pentru care certificatul este valabil, pot fi utilizate în continuare până la expirarea 
valabilităţii lor.”.    

1.6.2 Se adaugă următoarele măsuri tranzitorii noi: 

„1.6.2.13 Cadrele de butelii fabricate înainte de 1 iulie 2013, care nu sunt marcate 
în conformitate cu dispoziţiile de la 6.2.3.9.7.2 şi 6.2.3.9.7.3 aplicabile de la 1 ianuarie 
2013 sau cu dispoziţiile de la 6.2.3.9.7.2 aplicabile de la 1 ianuarie 2015, pot fi 
utilizate în continuare, până la următoarea inspecţie periodică efectuată după 1 iulie 
2015.”. 
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„1.6.2.14 Buteliile construite înainte de 1 ianuarie 2016, în conformitate secţiunea 
6.2.3 şi cu o specificaţie aprobată de către autorităţile competente ale ţărilor de 
transport şi utilizare, dar care nu sunt construite în conformitate cu ISO 11513:2011 
sau ISO 9809-1:2010, cum se prevede în instrucţiunea de ambalare P208 (1), pot fi 
utilizate pentru transportul gazelor adsorbite, dacă prescripţiile generale de ambalare 
de la 4.1.6.1 sunt respectate.”. 

1.6.2  Se adaugă următoarea măsură tranzitorie nouă: 

„1.6.2.15 Cadrele de butelii inspectate periodic înainte de 1 iulie 2015 care nu sunt 
marcate în conformitate cu dispoziţiile de la 6.2.3.9.7.3 aplicabile începând cu 
1 ianuarie 2015 pot fi utilizate în continuare până la inspecţia periodică viitoare, care 
va avea loc după 1 iulie 2015.”. 

1.6.3 Se adaugă următoarea măsură tranzitorie nouă: 

„1.6.3.44 Cisternele fixe (vehiculele-cisternă) şi cisternele demontabile destinate 
transportului Nr. ONU 1202, 1203, 1223, 3475 şi carburantul pentru aviaţie clasificat 
la Nr. ONU 1268 sau 1863, echipate cu dispozitive pentru aditivi, concepute şi 
construite înainte de 1 iulie 2015 în conformitate cu dispoziţiile naţionale, dar care nu 
sunt, totuşi, conforme cu prescripţiile referitoare la construcţie, agreare şi încercări din 
dispoziţia specială 664 din capitolul 3.3 aplicabilă începând cu 1 ianuarie 2015, pot fi 
utilizate în continuare, până la următoarea inspecţie intermediară sau periodică 
efectuată după 31 decembrie 2015. După această dată, vor putea fi utilizate numai cu 
acordul autorităţii competente din ţările în care sunt utilizate.”. 

1.6.4.31 Se şterge măsura tranzitorie şi se înlocuieşte cu: 

„1.6.4.31 (Şters)”. 

1.6.4.37 Se înlocuieşte „dacă sunt conforme tuturor dispoziţiilor corespunzătoare 
ale actualei ediții ale ADR” cu „dacă sunt conforme tuturor dispoziţiilor 
corespunzătoare ale ADR aplicabile începând cu 1 ianuarie 2011”.  

1.6.5.4  Se modifică, după cum urmează: 

„1.6.5.4 Prescripţiile părţii 9 cu privire la construcţia vehiculelor EX/II, EX/III, 
FL, OX şi AT, în vigoare până la 31 decembrie 2014, pot fi aplicate în continuare până 
la 31 decembrie 2016.”. 

1.6.5.10  La sfârşit, se adaugă următoarea frază nouă „Certificatele de agreare care 
sunt în conformitate cu modelul prezentat la 9.1.3.5 aplicabil de la 1 ianuarie 2009 
până la 31 decembrie 2014 pot fi folosite în continuare.”. 

1.6.5 Se adaugă următoarea măsură tranzitorie nouă: 

„1.6.5.15 În ceea ce priveşte aplicarea dispoziţiilor Părţii 9, vehiculele 
înmatriculate pentru prima oară sau intrate în exploatare înainte de 9 noiembrie 2014 
şi care au fost omologate în conformitate cu dispoziţiile directivelor abrogate prin 
Regulamentul (CE) nr. 661/20093 vor putea fi utilizate în continuare.”. 

Textul notei de subsol 3 se modifică după cum urmează: 

„3 Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța 
generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, 
componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene L 200 din 31 iulie 2009, p.1) .”. 

1.6.6.1  Se modifică textul de după titlu, după cum urmează: 
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„Coletele al căror model nu necesită agrearea autorității competente (coletele 
exceptate, coletele de tip IP-1, tip IP-2 şi tip IP-3 şi coletele de tip A) trebuie să 
îndeplinească în întregime prescripţiile ADR, cu excepţia coletelor care îndeplinesc 
prescripţiile ediţiilor din 1985 sau din 1985 (revizuită în 1990) ale Regulamentului de 
transport al materialelor radioactive al AIEA (Colecția Siguranţă nr. 6):  

(a) pot fi transportate în continuare cu condiţia să fi fost pregătite pentru transport 
înainte de 31 decembrie 2003 şi sub rezerva prescripţiilor de la 1.6.6.3, după caz;  

(b) pot fi utilizate în continuare cu condiţia ca:  

(i) să nu fi fost concepute pentru a conţine hexafluorura de uraniu;  

(ii) prescripţiile aplicabile de la 1.7.3 să fie aplicate;  

(iii) limitele de activitate şi clasificarea de la 2.2.7 să fie aplicate;  

(iv) prescripţiile şi controalele pentru transport din Părţile 1, 3, 4, 5 şi 7 să fie 
aplicate;  

(v) ambalajul să nu fi fost fabricat sau modificat după 31 decembrie 2003.”.  

1.6.6.2.1 Se modifică, după cum urmează: 

„1.6.6.2.1 Coletele al căror model trebuie să fie aprobat de către autoritatea 
competentă trebuie să îndeplinească în întregime prescripţiile ADR, cu excepția 
cazurilor în care sunt îndeplinite următoarele condiții:  

(a) ambalajele au fost fabricate după un model de colet aprobat de către autoritatea 
competentă în conformitate cu dispoziţiile ediţiilor din 1973 sau din 1973 
(versiune revizuită), ale ediţiilor din 1985 sau din 1985 (revizuită în 1990) ale 
Regulamentului de transport al materialelor radioactive al AIEA (Colecția 
Siguranţa nr. 6); 

(b) modelul de colet face obiectul unui aprobări multilaterale;  

(c) prescripţiile aplicabile de la 1.7.3 să fie aplicate; 

(d) limitele de activitate şi clasificarea de la 2.2.7 să fie aplicate;  

(e) prescripţiile şi controalele pentru transport ale Părţilor 1, 3, 4, 5 şi 7 să fie 
aplicate;  

(f) (Rezervat) 

(g) pentru coletele care îndeplinesc dispoziţiile ediţiilor din 1973 sau 1973 
(versiune revizuită) a Regulamentului de transport al materialelor radioactive al 
AIEA (Colecția siguranţa nr. 6): 

(i) coletele să păstreze o funcţie de protecţie suficientă pentru a garanta că 
nivelul de radiaţie la 1 m de la suprafaţa coletului nu depăşeşte 10 mSv/h 
în condiţii de accident de transport definite în ediţiile revizuite din 1973 
şi din 1973 (versiune revizuită) ale Regulamentului de transport al 
materialelor radioactive al AIEA (Colecția siguranţa nr. 6) cu conţinutul 
radioactiv maxim pentru care coletul este autorizat; 

(ii) coletele nu utilizează ventilare continuă;  

(iii) conform paragrafului 5.2.1.7.5, un număr de serie este atribuit fiecărui 
ambalaj şi marcat pe exteriorul ambalajului.”.  

1.6.6.2.2 Se modifică, după cum urmează: 

„1.6.6.2.2 Nu este permisă începerea unei fabricaţii noi de ambalaje în conformitate 
cu un model de colet care îndeplineşte dispoziţiile ediţiilor din 1973, din 1973 
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modificată ulterior, din 1985 sau din 1985 modificată în 1990 ale Regulamentului de 
transport al materialelor radioactive al AIEA (Colecția siguranţa nr. 6).”.   

1.6.6.3  Se introduce o nouă sub-secţiune, după cum urmează: 

„1.6.6.3 Coletele exceptate de la prescripţiile referitoare la materialele fisile în 
conformitate cu ediţiile 2011 şi 2013 ale ADR (ediţia 2009 a Regulamentului de 
transport al materialelor radioactive al AIEA (TS-R-1) 

Coletele care conţin materiale fisile exceptate de la clasificarea „FISIL”, în 
conformitate cu 2.2.7.2.3.5 a) i) sau ii) din ediţiile 2011 şi 2013 ale ADR (paragrafele 
417 a) i) sau iii) din ediţia 2009 a Regulamentului de transport al materialelor 
radioactive al AIEA) care au fost pregătite pentru transport înainte de 31 decembrie 
2014 pot fi transportate în continuare şi pot fi clasificate în continuare ca non-fisil sau 
fisil exceptat, cu excepţia ca limitele privind expedierea care apar în tabelul de la 
2.2.7.2.3 din aceste ediţii să fie aplicate vehiculului. Expediţia trebuie să fie 
transportată în condiţiile de utilizare exclusivă.”.   

Paragraful actual 1.6.6.3 devine noul 1.6.6.4. 

1.6.6.4 (fostul 1.6.6.3) În prima propoziţie, se înlocuieşte „programului obligatoriu 
de asigurare a calităţii” cu „sistemului de management obligatoriu”. Se înlocuieşte 
ultima frază cu textul următor: „Nu este permisă începerea unei fabricaţii noi de 
material radioactiv sub formă specială în acest fel.”. 

  Capitolul 1.7 

1.7 Se modifică titlul capitolului, după cum urmează: „DISPOZIŢII GENERALE 
REFERITOARE LA MATERIALELE RADIOACTIVE”. 

1.7.1.1 Se modifică frazele a doua şi a treia, după cum urmează: „Aceste norme se 
bazează pe Regulamentului de transport al materialelor radioactive al AIEA, 2012, 
Colecția Standarde de siguranţă nr. SSR-6, AIEA, Viena (2012). Materiale explicative 
pot fi găsite în „Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of 
Radioactive Material (2012 Edition) ”, Colecţia Standarde de siguranţă nr. SSG-6, 
AIEA, Viena (2014).”. 

1.7.1.2  În ultimul paragraf, se înlocuieşte „prin impunerea unor 
prescripţii” cu „prin impunerea unor condiții”. 

1.7.1.4  Se modifică prima propoziţie, după cum urmează: „Dispoziţiile 
ADR nu se aplică niciunuia din obiectele şi substanţele următoare:”. 

1.7.1.4  Se introduce litera (d), după cum urmează şi se renumerotează 
literele de la (d) la (f), în consecinţă: 

„(d) materialelor radioactive care se găsesc în organismul sau pe corpul unei 
persoane, care trebuie să fie transportată pentru tratament medical, după ce a 
absorbit accidental sau deliberat materiale radioactive sau după ce a fost 
contaminată;”. 

1.7.1.4 Se modifică alineatul (f) (fost (e)), după cum urmează: 

„(f)     materialelor naturale sau minereurilor, care conţin radionuclizi naturali - care ar 
fi putut fi tratați, cu condiţia ca concentrația de activitate a acestor materiale să 
nu depăşească de zece ori valorile indicate în tabelul de la 2.2.7.2.2.1 sau 
calculate în conformitate cu 2.2.7.2.2.2 a) şi cu paragrafele de la 2.2.7.2.2.3 la 
2.2.7.2.2.6. Pentru materialele naturale şi minereurile care conţin radionuclizi 
naturali, care nu sunt în echilibru secular, calculul concentrației de activitate se 
face în conformitate cu 2.2.7.2.2.4;”. 
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1.7.1.5.1 Se modifică, după cum urmează: 

„1.7.1.5.1 Coletele exceptate, care pot conţine materiale radioactive în cantităţi 
limitate, instrumente sau obiecte manufacturate sau ambalaje goale, aşa cum se indică 
la 2.2.7.2.4.1, fac numai obiectul dispoziţiilor părţilor de la 5 la 7, enumerate, mai jos:  

(a) Prescripţiile aplicabile prevăzute la 5.1.2.1, 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.2.3, 5.1.5.4, 
5.2.1.9 și 7.5.11 în CV33 (3.1), de la (5.1) la (5.4) şi (6); şi 

(b) Prescripţiile pentru coletele exceptate prevăzute la 6.4.4. 

în afara cazului în care materialele radioactive au alte proprietăţi şi trebuie să fie 
clasificate într-o altă clasă decât clasa 7, în conformitate cu dispoziţiile speciale 290 
sau 369 din capitolul 3.3, situaţie în care dispoziţiile prevăzute la alineatele a) şi b), de 
mai sus, se aplică numai dacă sunt pertinente şi, în plus, cu dispozițiile referitoare la clasa 
principală.”. 

1.7.1.5.2 Se introduce o a doua frază nouă, după cum urmează: 

„Dacă coletele exceptate conţin materiale fisile, ele trebuie să îndeplinească condiţiile 
cerute pentru a beneficia de una din excepţiile prevăzute la 2.2.7.2.3.5, precum şi 
prescripţiile prevăzute la 7.5.11 CV3 (4.3).”. 

1.7.2.4  Se modifică fraza introductivă după cum urmează: „Dacă în cazul 
expunerilor profesionale care rezultă din activităţile de transport, se estimează că doza 
efectivă:” și se introduce „sau” la finalul literei (a). 

1.7.3 Se modifică, după cum urmează: 

„1.7.3 Sistem de management 

1.7.3.1 Un sistem de management bazat pe standarde internaţionale, naţionale sau de 
altă natură, care sunt acceptabile pentru autoritatea competentă, trebuie să fie stabilit şi 
aplicat pentru toate activităţile relevante ale ADR, aşa cum sunt indicate la 1.7.1.3, 
pentru a garanta conformitatea cu dispoziţiile aplicabile ale ADR. O atestare, care să 
arate că specificaţiile modelului au fost în totalitate respectate, trebuie să fie ţinută la 
dispoziţia autorităţii competente. Fabricantul, expeditorul sau utilizatorul trebuie să fie 
pregătit: 

a) să asigure mijloacele pentru efectuarea inspecţiilor în timpul fabricaţiei şi utilizării; 
şi 

b) să demonstreze autorităţii competente conformitatea cu ADR.  

Atunci când agrearea autorităţii competente este necesară, această agreare trebuie să 
ţină cont şi să fie condiționată de gradul de potrivire al sistemului de management.”. 

1.7.4.2  Se înlocuieşte „clasa 7” cu „materialelor radioactive”, acolo unde 
apare prima oară și cu „materialele radioactive” acolo unde apare a doua oară. 

1.7.6.1  In prima frază, se înlocuieşte „nerespectare a uneia” cu 
„neconformitate cu una”. 

1.7.6.1  În alineatul (a), se modifică primul paragraf, după cum urmează:  

„expeditorul, destinatarul, transportatorul şi, după caz, orice organism care intervine în 
timpul transportului, care ar putea fi afectat trebuie să fie informat despre această 
neconformitate de către:”. 

1.7.6.1  În alineatul (b) (iv), se şterge „şi” la sfârşitul propoziţiei. 

1.7.6.1 Peste tot unde apare, se înlocuieşte „nerespectarea” cu „neconformitatea” și 
„nerespectări” cu „neconformități”. 
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  Capitolul 1.8 

1.8.3.9  Se înlocuieşte „dispoziţiilor legislative, reglementărilor și 
dispoziţiilor administrative” cu „prevederilor legislative, regulamentelor și 
dispoziţiilor administrative”.  

1.8.3.13 Se şterge ultima frază.  

1.8.5.3  Se înlocuieşte „substanțe din clasa 7” cu „materiale radioactive”. 

1.8.6.4.1 După prima frază, se introduce: „În caz de acreditare separată, această 
entitate trebuie să fie acreditată cum este legal, fie în conformitate cu standardul EN 
ISO/IEC 17025:2005 şi recunoscută de către organismul de inspecţie ca un laborator 
de încercări independent şi imparţial pentru a putea îndeplini sarcinile referitoare la 
încercări în conformitate cu acreditarea sa, fie în conformitate cu standardul EN 
ISO/IEC 17020:2012 (cu excepţia clauzei 8.1.3).”. 

1.8.6.8  În ultimul şi antepenultimul paragraf, se înlocuieşte „EN ISO/IEC 
17020:2004” cu „EN ISO/IEC 17020:2012 (cu excepţia clauzei 8.1.3)”. 

  Capitolul 1.9 

1.9.5.2.2 Pentru „Categoria B de tuneluri”, se înlocuieşte „pentru mărfurile 
periculoase” cu „pentru transportul de mărfuri periculoase”. 

1.9.5.2.2 Pentru „Categoria C de tuneluri”, se înlocuieşte „pentru mărfurile 
periculoase” cu „pentru transportul de mărfuri periculoase”. 

1.9.5.2.2 Pentru „Categoria D de tuneluri”, se înlocuieşte „pentru mărfurile 
periculoase” cu „pentru transportul de mărfuri periculoase”. 

1.9.5.2.2 La „Categoria D de tuneluri”, în prima rubrică a tabelului, pentru Clasa 8 
după „COT” se adaugă „, precum şi Nr. ONU 3507”.  

1.9.5.2.2 Pentru „Categoria E de tuneluri”, se înlocuieşte „pentru toate mărfurile 
periculoase” cu „pentru transportul tuturor mărfurilor periculoase”. 

1.9.5.3.6 Se modifică, după cum urmează: 

„Restricţiile de circulaţie în tuneluri se aplică unităţilor de transport pentru care 
semnalizarea cu plăci portocalii în conformitate cu 5.3.2 este prevăzută, cu excepţia 
mărfurilor periculoase pentru care „(-)” este indicat în coloana (15) a tabelului A din 
capitolul 3.2. Pentru mărfurile periculoase alocate la Nr. ONU 2919 şi 3331, 
restricţiile de trecere prin tuneluri pot, totuşi, face obiectul unui aranjament special 
aprobat de autoritatea/autorităţile competentă/competente pe baza sub-secţiunii 
1.7.4.2. Pentru tunelurile de categorie E, acestea se aplică, de asemenea, unităţilor de 
transport pentru care este prevăzut un marcaj conform cu 3.4.13 sau care transportă 
containere pentru care este prevăzut un marcaj conform cu 3.4.13. Restricţiile de 
circulaţie în tuneluri nu trebuie să se aplice unităţilor de transport, care transportă 
mărfuri în conformitate cu 1.1.3, cu excepţia acelora care poartă un marcaj prevăzut la 
3.4.13 sub rezerva de la 3.4.13.3”. 

Nota de subsol 3 rămâne nemodificată. 
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Partea 2 

  Capitolul 2.1 

2.1.1.3  Se adaugă următorul paragraf, la sfârşit: 

„Obiectele nu sunt alocate unei grupe de ambalare. În scopul ambalării, orice 
prescripţie referitoare la nivelul de performanţă este prevăzută în instrucţia de 
ambalare aplicabilă.”. 

2.1.3.5.3 (a) Se înlocuieşte „pentru care se aplică dispoziţia specială 290 din capitolul 
3.3 sau” cu „pentru care, cu excepţia Nr. ONU 3507 HEXAFLUORURĂ DE 
URANIU, MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT, se aplică dispoziţia 
specială 290 din capitolul 3.3 unde”. 

2.1.5 Se adaugă un paragraf nou, după cum urmează: 

„2.1.5  Clasificarea ambalajelor deteriorate, goale și necurăţate 

Ambalajele, ambalajele mari şi RMV-urile goale și necurăţate sau părţi din ele, 
transportate în vederea eliminării şi reciclării lor sau recuperării materialelor lor, cu 
excepţia recondiţionării, reparării, întreţinerii obişnuite, reconstrucţiei sau reutilizării, 
pot fi alocate la Nr. ONU 3509, dacă îndeplinesc prescripţiile pentru această rubrică.”. 

  Capitolul 2.2 

  Se modifică Nota 2 de la 2.2.1.1.7.5, după cum urmează: 

„NOTA 2: Termenul de „Compoziţie explozivă” din prezentul tabel se referă la 
substanţele pirotehnice, sub formă de pulbere sau ca unităţi pirotehnice, aşa cum sunt 
prezentate în artificiile de divertisment, care sunt utilizate pentru a produce un efect 
sonor sau sunt utilizate ca încărcătură explozivă sau ca încărcătură propulsivă, cu 
excepția cazului în care se demonstrează că timpul de creştere a presiunii acestor 
substanţe este mai mare de 6 ms pentru 0,5 g de substanţă pirotehnică în Încercarea 
de Compoziţie Explozivă HSL din Apendicele 7 al Manualului de Încercări și 
Criterii.”. 

2.2.1.4  Se şterge rubrica pentru „GENERATOARE DE GAZ PENTRU 
SACI GONFLABILI SAU MODULE DE SACI GONFLABILI SAU 
RETRACTOARE DE CENTURI DE SIGURANŢĂ: Nr. ONU 0503”. Se adaugă 
următoarea rubrică nouă:  

„DISPOZITIVE PIROTEHNICE DE SIGURANŢĂ: Nr. ONU 0503 

Obiecte care conţin substanţe pirotehnice sau mărfuri periculoase din alte clase şi care 
sunt utilizate în vehicule, vapoare sau aeronave pentru a îmbunătăţi siguranţa 
persoanelor. De exemplu: dispozitive de siguranţă sunt generatoarele de gaz pentru 
saci gonflabili, modulele de sac gonflabili, retractoarele pentru centurile de siguranţă 
şi piro-mecanismele. Aceste piro-mecanisme sunt componente asamblate care asigură, 
printre altele, funcţii de separare, de închidere sau de reţinere a ocupanţilor.”.   

2.2.2.1.2 Se adaugă un nou punct 9., după cum urmează: 

„9. Gaz adsorbit: un gaz din care, atunci când este ambalat pentru transport, este 
adsorbit de un material solid poros, rezultă o presiune internă în recipient mai mică de 
101,3 kPa la 20 °C și mai mică de 300 kPa la 50 °C.”. 

2.2.2.3  Se introduce următorul tabel nou, la sfârşit: 
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Gaze adsorbite 
Cod de 
clasificare 

Nr. 
ONU 

Denumire şi descriere 

 9A 3511 GAZ ADSORBIT, N.S.A. 
 9O 3513 GAZ ADSORBIT, COMBURANT, N.S.A. 
 9F 3510 GAZ ADSORBIT, INFLAMABIL, N.S.A. 
 9T 3512 GAZ ADSORBIT, TOXIC, N.S.A. 
 9TF 3514 GAZ ADSORBIT, TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A. 
 9TC 3516 GAZ ADSORBIT, TOXIC, COROSIV, N.S.A. 
 9TO 3515 GAZ ADSORBIT, TOXIC, COMBURANT, N.S.A. 
 9TFC 3517 GAZ ADSORBIT, TOXIC, INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A. 
 9TOC 3518 GAZ ADSORBIT, TOXIC, COMBURANT, COROSIV, N.S.A. 

 

2.2.3.1.1 În cea de a doua frază a sub-paragrafului de deasupra notelor, se 
înlocuiește „substanţe explozive lichide” cu „substanţe explozive”.  

2.2.3.1.1 Se modifică NOTA 3, după cum urmează:  

„NOTA 3: Substanţele lichide inflamabile foarte toxice la inhalare, definite în 
paragrafele de la 2.2.61.1.4 la 2.2.61.1.9, precum şi substanţele toxice al căror punct 
de aprindere este egal sau mai mare de 23 °C sunt substanţe din clasa 6.1 (a se vedea 
2.2.61.1). Substanţele lichide foarte toxice la inhalare sunt identificate ca „toxice la 
inhalare” în denumirea oficială de transport în coloana (2) sau prin dispoziţia 
specială 354 în coloana (6) a tabelului A din capitolul 3.2.”.  

2.2.3.1.4 Se modifică, după cum urmează: 

„2.2.3.1.4 Lichidele inflamabile vâscoase precum vopselele, emailurile, lacurile, 
adezivii şi produsele de întreţinere, al căror punct de aprindere este mai mic de 23°C 
pot fi alocate grupei de ambalare III, în conformitate cu procedurile descrise în 
secţiunea 32.3 a părţii a treia din Manualul de încercări şi criterii, cu condiţia ca:  

(a) vâscozitatea2 şi punctul de aprindere să fie conforme cu următorul tabel: 

Vâscozitatea cinematică (extrapolată) 
ν (la un gradient al vitezei  apropiat de 

zero) mm2/s la 23°C 

Viteza de 
scurgere t   
în secunde

Diametrul 
jetului     
(mm) 

Punctul de 
aprindere în 

creuzet închis   
(°C) 

20 < ν ≤ 80 20 < t ≤ 60 4 peste 17 

80 < ν ≤ 135 60 < t ≤ 
100 

4 peste 10 

135 < ν  ≤ 220 20 < t ≤ 32 6 peste 5 

220 < ν  ≤ 300 32 < t ≤ 44 6 peste -1 

300 < ν  ≤ 700 44 < t ≤ 
100 

6 peste -5 

700 < ν 100 < t 6 Nelimitat  

 
(b) mai puţin de 3% strat de solvent limpede se separă în timpul încercării de separare 
a solventului; 

(c) amestecul sau solventul separat, eventual, nu îndeplinesc criteriile clasei 6.1 sau 
clasei 8; 
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(d) substanţele să fie ambalate în recipiente a căror capacitate nu depăşeşte 450 litri. 

NOTĂ: Aceste dispoziţii se aplică, de asemenea, amestecurilor care conţin nu 
mai mult de 20% nitroceluloză la un conţinut de azot care nu depăşeşte 12,6% din 
masa uscată. Amestecurile care conţin mai mult de 20%, dar nu mai mult de 55% 
nitroceluloză la un conţinut de azot care nu depăşeşte 12,6 % din masa uscată sunt 
substanţe alocate la Nr. ONU 2059. Amestecurile care au un punct de aprindere mai 
mic de 23 °C şi conţin: 

– mai mult de 55% nitroceluloză, indiferent de conţinutul lor de azot; sau 

– nu mai mult de 55% nitroceluloză, cu un conţinut de azot mai mare de  12,6% 
din masa uscată, 

sunt substanţe din Clasa 1 (Nr. ONU 0340 sau 0342) sau Clasa 4.1 (Nr. ONU 2555, 
2556 sau 2557).”. 

Nota de subsol 2 rămâne neschimbată. 

  2.2.3.1.5 Se modifică, după cum urmează:  

„2.2.3.1.5 Lichidele vâscoase care: 

- au un punct de aprindere egal sau mai mare de 23 °C şi mai mic sau egal cu 60 °C; 

- nu sunt toxice, nici corosive, nici periculoase pentru mediu; 

- nu conţin mai mult de 20% nitroceluloză, cu condiţia ca nitroceluloza să nu conţină 
mai mult de 12,6% azot (masă uscată); şi 

- sunt ambalate în recipiente cu o capacitate egală sau mai mică de 450 litri;  

nu fac obiectul ADR, dacă:  

(a) în încercarea de separare a solventului (a se vedea sub-secţiunea 32.5.1 din 
partea a treia din Manualul de încercări şi criterii) înălţimea stratului de solvent 
separat este mai mică de 3% din înălţimea totală; şi  

(b) timpul de scurgere în încercarea de viscozitate (a se vedea sub-secţiunea 32.4.3 
din partea a treia din Manualul de încercări şi criterii) la un diametru al jetului 
de 6 mm este egal sau mai mare de:  

(i)  60 secunde; sau 

(ii)  40 secunde dacă lichidele vâscoase conţin mai mult de 60% substanţe din 
clasa 3.”. 

2.2.43.1.3 Se înlocuieşte „al becurilor” cu „al lămpilor”. 

2.2.51.1.6 şi 2.2.51.1.7 Se modifică, după cum urmează: 

„Substanțe solide comburante (oxidante) 

Clasificare 

2.2.51.1.6 Atunci când substanţele solide comburante care nu sunt menţionate 
nominal în tabelul A al capitolului 3.2, sunt alocate uneia din rubricile listate la 
2.2.51.3 pe baza procedurii de încercare conform secţiunii 33.4.1 din Partea a 3-a a 
Manualului de încercări și criterii (încercarea O.1) sau alternativ, sub-secţiunii 34.4.3 
(încercarea O.3), trebuie aplicate criteriile următoare:  

(a) Pentru încercarea O.1: O substanţă solidă trebuie să fie alocată la clasa 5.1 dacă, 
în amestec de 4/1 sau de 1/1 cu celuloza (în masă), se aprinde sau arde, sau are un 
timp de combustie mediu egal sau mai mic decât cel al unui amestec de bromat de 
potasiu și celuloză în proporție de 3/7 (în masă); sau  
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(b) Pentru încercarea O.3: O substanţă solidă trebuie să fie alocată la clasa 5.1 dacă, 
în amestec de 4/1 sau de 1/1 cu celuloza (în masă), prezintă o viteză de combustie 
medie egală sau mai mare decât cea a unui amestec de peroxid de calciu și celuloză în 
proporţie de 1/2 (în masă).  

Alocarea la grupele de ambalare 

2.2.51.1.7 Substanţele solide comburante clasificate la diverse rubrici ale tabelului 
A din capitolul 3.2 trebuie să fie alocate grupelor de ambalare I, II sau III pe baza 
procedurii de încercare din sub-secţiunea 34.4.1 (încercarea O.1) sau din sub-secţiunea 
34.4.3 (încercarea O.3) din Partea a 3-a a Manualului de încercări și criterii, conform 
următoarelor criterii:  

(a)  Încercarea O.1:  

(i)  Grupa de ambalare I: orice substanţă care, în amestec de 4/1 sau de 1/1 cu 
celuloza (în masă), are un timp mediu de combustie mai mic decât cel al unui amestec 
de bromat de potasiu şi celuloză în proporție de 3/2 (în masă);  

(ii)  Grupa de ambalare II: orice substanţă care, în amestec de 4/1 sau de 1/1 
cu celuloza (în masă), are un timp mediu de combustie egal sau mai mic decât cel al 
unui amestec de bromat de potasiu şi celuloză în proporție de 2/3 (în masă) şi care nu 
îndeplineşte criteriile de clasificare în grupa de ambalare I;  

(iii) Grupa de ambalare III: orice substanţă care, în amestec de 4/1 sau de 1/1 
cu celuloza (în masă) are un timp mediu de combustie egal sau mai mic decât cel al 
unui amestec de bromat de potasiu şi celuloză în proporție de 3/7 (în masă) şi care nu 
îndeplineşte criteriile de clasificare în grupele de ambalare I şi II.   

 (b) Încercarea O.3: 

(i) Grupa de ambalare I: orice substanţă care, în amestec de 4/1 sau de 1/1 cu 
celuloza (în masă), are o viteză medie de combustie mai mare decât cea a unui 
amestec de peroxid de calciu şi celuloză în proporție de 3/1 (în masă);  

(ii)  Grupa de ambalare II: orice substanţă care, în amestec de 4/1 sau de 1/1 
cu celuloza (în masă), are o viteză medie de combustie egală sau mai mare decât cea a 
unui amestec de peroxid de calciu şi celuloză în proporție de 1/1 (în masă) şi care nu 
îndeplineşte criteriile de clasificare în grupa de ambalare I;  

(iii) Grupa de ambalare III: orice substanţă care, în amestec de 4/1 sau de 1/1 
cu celuloza (în masă), are o viteză medie de combustie egală sau mai mare decât cea a 
unui amestec de peroxid de calciu şi celuloză în proporție de 1/2 (în masă) şi care nu 
îndeplineşte criteriile de clasificare în grupele de ambalare I și II.”. 

2.2.61.3 Se modifică nota de subsol (j), după cum urmează: 

„ (j) Substanţele lichide inflamabile toxice şi foarte toxice al căror punct de 
aprindere este mai mic de 230 C sunt substanţe din clasa 3, cu excepţia acelor care sunt 
foarte toxice prin inhalare, definite în paragrafele de la 2.2.61.1.4 la 2.2.61.1.9. 
Substanţele lichide foarte toxice la inhalare sunt indicate ca „toxice la inhalare” în 
denumirea oficială de transport din coloana (2) sau de către dispoziţia specială 354 din 
coloana (6) a tabelului A din capitolul 3.2.”. 

2.2.62.1.5.5 Se modifică, după cum urmează: 

„2.2.62.1.5.5 Picăturile de sânge uscate, colectate prin depunerea picăturii de 
sânge pe un material absorbant, nu fac obiectul ADR.”. 

2.2.62.1.5 Se adaugă două paragrafe noi, 2.2.62.1.5.6 şi 2.2.62.1.5.7, după cum 
urmează şi se renumerotează paragrafele existente în consecinţă:  
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„2.2.62.1.5.6 Eşantioanele de materii fecale pentru analiza sângelui, nu fac 
obiectul ADR. 

2.2.62.1.5.7 Sângele şi componenţii sanguini care au fost colectaţi în scopul 
transfuziei sau preparării de produse sanguine de utilizat la transfuzii sau transplant, 
precum şi orice ţesuturi sau organe destinate transplantului, precum şi eşantioanele 
prelevate în aceste scopuri, nu fac obiectul ADR.”. 

În secţiunea 2.2.7, se înlocuieşte „eşantion/eșantionul/eşantioane/eșantioanele” cu 
„specimen/specimenul/specimene/specimenele” peste tot unde apar acestea 
(2.2.7.2.3.1.4, 2.2.7.2.3.3.4, 2.2.7.2.3.3.5, 2.2.7.2.3.3.6, 2.2.7.2.3.3.7, 2.2.7.2.3.3.8, 
2.2.7.2.3.4.1 și 2.2.7.2.3.4.2). 

2.2.7.1.3 Se modifică definiţiile de mai jos, după cum urmează:  

Nuclizi fisili: Se şterge „şi” de la sfârşitul alineatului a), în alineatul b) se introduce „;” 
la sfârşit.  

Se introduc următoarele paragrafe noi:  

„(c) Materialele care conţin mai puţin de 0,25 g nuclizi fisili în total; 

(d) Orice combinaţie de (a), (b) şi/sau (c). 

Aceste excluderi sunt valabile decât dacă nu există un alt material care conţine nuclizi 
fisili în colet sau în expediţie în cazul în care este transportat neambalat.”.  

2.2.7.2.1.1 Se modifică fraza dinaintea tabelului, după cum urmează: „Materialele 
radioactive trebuie să fie alocate la unul dintre Nr. ONU specificate în tabelul 
2.2.7.2.1.1, în conformitate cu 2.2.7.2.4 şi 2.2.7.2.5, ţinând cont de caracteristicile 
materialelor determinate în 2.2.7.2.3.”. 

În tabelul 2.2.7.2.1.1, se adaugă un titlu nou, după cum urmează: 

Nr. ONU Denumire oficială de transport şi descrierea 

În tabelul 2.2.7.2.1.1, pentru Nr. UN 2912, 3321, 3322, 2913, 2915, 3332, 2916, 2917, 
3323, 2919 şi 2978, se introduce o referinţă la noua notă „b” după „fisil exceptat”. 

În tabelul 2.2.7.2.1.1, sub titlurile „Colete exceptate” şi „Hexafluorură de uraniu”, 
adăugaţi următoarea rubrică nouă:   

„Nr. ONU 3507: HEXAFLUORURĂ DE URANIU, MATERIAL RADIOACTIV, 
COLET EXCEPTATb, c, cu mai puţin de 0,1 kg pe colet, ne-fisil sau fisil exceptat”. 

În tabelul 2.2.7.2.1.1, sub titlul „Colete exceptate”, se modifică denumirile oficiale de 
transport pentru numerele ONU 2909, 2910 şi 2911, după cum urmează:  

Nr. ONU 2909: MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT - OBIECTE 
MANUFACTURATE DIN URANIU NATURAL sau DIN URANIU SĂRĂCIT sau 
DIN TORIU NATURAL.  

Nr. ONU 2910: MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT - CANTITĂŢI 
LIMITATE. 

Nr. ONU 2911: MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT - 
INSTRUMENTE sau OBIECTE.  

Tabel 2.2.7.2.1.1, se adaugă notele de subsol următoare:  

„a „Denumire oficială de transport” apare în coloana „Denumire oficială de transport 
şi descriere” cu majuscule: în cazul Nr. ONU 2909, 2911, 2913 şi 3326, pentru care 
sunt date mai multe denumiri oficiale de transport separate prin cuvântul „sau”, numai 
denumirea aplicabilă trebuie să fie utilizată. 
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b  Expresia „fisile exceptate” se referă numai la materialul exceptat în conformitate cu 
2.2.7.2.5.3. 

c Pentru Nr. ONU 3507, a se vedea, de asemenea, dispoziţia specială 369 din capitolul 
3.3.”.  

2.2.7.2.2 Se modifică titlul, după cum urmează:  

„2.2.7.2.2 Determinarea valorilor de bază pentru radionuclizi” 

2.2.7.2.2.1 În alineatul (b), se înlocuieşte „Concentrația de activitate” cu „Limitele 
de concentrație de activitate”.  

În tabelul 2.2.7.2.2.1, în titlul celei de a patra coloane, se înlocuieşte „Concentrația de 
activitate” cu „Limitele de concentrație de activitate”.  

În tabelul 2.2.7.2.2.1, nota a) de după tabel, începutul se modifică, după cum urmează: 
„Valorile A1 şi/sau A2 pentru acești radionuclizi părinte, care includ şi contribuţiile 
descendenţilor cu timp de înjumătățire mai mic de 10 zile, sunt listaţi în continuare:” 

2.2.7.2.2.2 Se modifică textul dinaintea tabelului, după cum urmează: 

„2.2.7.2.2.2 Pentru radionuclizii: 

(a) care nu sunt incluşi în lista din tabelul 2.2.7.2.2.1, determinarea valorilor de 
bază la care se face referire în 2.2.7.2.2.1 necesită aprobare multilaterală. Pentru 
aceşti radionuclizi, limitele de concentrație de activitate pentru materialele 
exceptate şi limitele de activitate pentru expediţiile exceptate trebuie să fie 
calculate în conformitate cu principiile stabilite în Normele fundamentale 
internaţionale de protecţie contra radiaţiilor ionizate şi de securitatea surselor de 
radiaţii, Colecția standarde de siguranţă nr. 115, AIEA, Viena (1996). Este 
permis să se utilizeze o valoare A2 calculată utilizând un coeficient de doză 
pentru tipul de absorbţie pulmonară corespunzător, aşa cum l-a recomandat 
Comisia internaţională de radioprotecţie, dacă formele chimice ale fiecărui 
radionuclid, atât în condiţii normale de transport, cât şi în condiţii accidentale de 
transport sunt luate în consideraţie. Alternativ, valorile radionuclizilor din 
tabelul 2.2.7.2.2.2 pot fi utilizate fără obţinerea aprobării autorităţii competente.  

(b) care se găsesc în instrumente sau obiecte în care materialele radioactive sunt 
închise sau constituie un component al acestui instrument sau alte obiecte 
manufacturate care îndeplinesc prescripţiile de la 2.2.7.2.4.1.3 (c), sunt permise 
și alte valori de bază pentru radionuclizi decât cele care apar în tabelul 
2.2.7.2.2.1 pentru limita de activitate pentru expediţii exceptate, dar necesită 
aprobare multilaterală. Aceste limite de activitate pentru o expediţie exceptată 
trebuie să fie calculată în conformitate cu principiile stabilite în Normele 
fundamentale internaţionale de protecţie contra radiaţiilor ionizante şi de 
securitatea surselor de radiaţii, Colecția standarde de siguranţă nr. 115, AIEA, 
Viena (1996).”.    

În tabelul 2.2.7.2.2.2, în titlul celei de a patra coloane, se înlocuieşte „Concentrația 
activității” cu „Limitele de concentrație de activitate”.  

2.2.7.2.2.4 În fraza introductivă, se înlocuieşte „determinarea valorilor de bază 
pentru radionuclid” cu „valorile de bază pentru radionuclizi”, iar în legenda referitoare 
la X(i) şi Xm se înlocuieşte „concentraţia de activitate” cu „limita de concentraţie de 
activitate”. 

2.2.7.2.3.1.2  La alineatul (a) (i), se şterge „destinate procesării în scopul utilizării 
acestor radionuclizi”. 
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2.2.7.2.3.1.2   Se modifică alineatul (a) (iii) după cum urmează: „(iii) materiale 
radioactive pentru care valoarea A2 este nelimitată. Materialele fisile nu pot fi incluse 
decât dacă sunt exceptate în conformitate cu 2.2.7.2.3.5;”. 

2.2.7.2.3.1.2  La alineatul (a) (iv), se înlocuieşte „, excluzând materiile fisile care 
nu sunt exceptate prin 2.2.7.2.5;” cu „. Materialele fisile nu pot fi incluse decât dacă 
sunt exceptate în conformitate cu 2.2.7.2.3.5;”. 

2.2.7.2.3.1.2  În alineatul (b) (i), se şterge „sau”. 

2.2.7.2.3.1.2  În (c) (i), se înlocuieşte „bitumul, ceramica etc.” cu „bitumul şi 
ceramica”. 

2.2.7.2.3.3.5 (d) Se înlocuieşte „în aer până la temperatura de 800°C” cu „în aer şi 
este adus până la temperatura de 800°C”. 

2.2.7.2.3.3.6 (a) Se modifică, după cum urmează: 

„(a) Încercările prevăzute la 2.2.7.2.3.3.5 (a) şi (b), cu condiţia ca specimenele să fie 
supuse la încercarea de rezistenţă la impact, prescrisă de standardul ISO 2919:2012: 
„Protecţia contra radiaţiilor – Surse închise de radiații nucleare – Prescripţii generale 
şi clasificare”: 

 (i) Încercarea de rezistenţă la impact de clasa 4 dacă masa materialului 
radioactiv sub formă specială este mai mică de 200g; 

 (ii) Încercarea de rezistenţă la impact de clasa 5 dacă masa materialului 
radioactiv sub formă specială este mai mare sau egală cu 200 g sau este mai mică de 
500g;”. 

2.2.7.2.3.3.6  În alineatul (b), se înlocuieşte „Încercarea prevăzută în 
2.2.7.2.3.3.5 (d) cu condiţia ca ele să fie supuse” cu „Încercarea prevăzută în 
2.2.7.2.3.3.5 (d), cu condiţia ca specimenele să fie supuse”. Se înlocuieşte, de 
asemenea, „ISO 2919:1999” cu „ISO 2919:2012”. 

2.2.7.2.3.3.8  În alineatul (b), se înlocuieşte „care sunt acceptabile” cu sintagma „cu 
condiţia ca acestea să fie acceptabile”. 

2.2.7.2.3.5 Se modifică primul paragraf, după cum urmează: 

„Materialele fisile şi coletele care conţin materiale fisile sunt clasificate la rubrica 
corespunzătoare „FISIL” în conformitate cu tabelul 2.2.7.2.2.1.1, dacă nu sunt 
exceptate în conformitate cu una din dispoziţiile alineatelor de la a) la f) ale 
prezentului paragraf şi transportate în conformitate cu prescripţiile de la 7.5.11 CV33 
(4.3). Toate dispoziţiile se aplică numai materialelor în colete care îndeplinesc 
prescripţiile de la 6.4.7.2, în afară de cazul când materialele neambalate nu sunt 
permise, în mod special, prin dispoziţie.”.  

2.2.7.2.3.5 Se şterg alineatele (a) şi (d). Se renumerotează actualele alineate (b) şi (c) 
care devin noile paragrafe (a) şi, respectiv, (b). 

2.2.7.2.3.5 Se introduc următoarele alineate noi, de la (c) la (f): 

„ (c) Uraniul îmbogăţit în uraniu-235 până la maximum 5% în masă, cu condiţia: 

 (i) Să nu existe mai mult de 3,5 g de uraniu-235 per colet; 

 (ii) Conţinutul total de plutoniu şi uraniu-235 să nu depăşească 1% din masa 
de uraniu-235 per colet; 

 (iii) Transportul coletului să facă obiectul limitei pe expediţie prevăzute la 
7.5.11 CV 33 (4.3) (c); 
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(d) Nuclizii fisili cu o masă totală care să nu depăşească 2,0 g per colet, cu condiţia 
ca transportul coletului să facă obiectul limitei de expediţie prevăzute la 7.5.11 CV33 
(4.3) (d); 

(e) Nuclizii fisili cu o masă totală care să nu depăşească 45 g, indiferent dacă sunt 
ambalați sau nu, şi să facă obiectul limitei de expediţie prevăzute la 7.5.11 CV33 (4.3) 
(e); 

 (f) Un material fisil care îndeplineşte prescripţiile de la 7.5.11 CV33 (4.3) (b), 
2.2.7.2.3.6 şi 5.1.5.2.1.”. 

Tabelul 2.2.7.2.3.5 Se şterge. 

Se introduce un paragraf nou 2.2.7.2.3.6, după cum urmează: 

„2.2.7.2.3.6 Un material fisil exceptat de la clasificarea „FISIL” în conformitate cu 
2.2.7.2.3.5 f) trebuie să fie subcritic, fără să fie nevoie să se limiteze cantităţile 
acumulate, în condiţiile următoare: 

(a) Condiţiile prevăzute la 6.4.11.1 (a); 

(b) Condiţiile conforme dispoziţiilor referitoare la evaluarea prevăzută 
în 6.4.11.12 (b) şi 6.4.11.13 (b) pentru colete.”. 

2.2.7.2.4.1.1 Se modifică, după cum urmează: 

„2.2.7.2.4.1.1 Un colet poate fi clasificat drept colet exceptat, dacă îndeplineşte 
una din condiţiile următoarea:  

(a) Este un colet gol, care a conţinut materiale radioactive; 

(b) Conţine instrumente sau obiecte care nu depăşesc limitele de 
activitate specificate în coloanele (2) şi (3) ale tabelului 
2.2.7.2.4.1.2; 

(c) Conţine obiecte fabricate din uraniu natural, din uraniu sărăcit, din 
toriu natural;  

(d) Conţine materiale radioactive care nu depăşesc limitele de activitate 
specificate în coloana (4) a tabelului 2.2.7.2.4.1.2; sau 

(e) Conţine mai puţin de 0,1 kg de hexafluorură de uraniu, care nu 
depăşeşte limitele de activitate specificate în coloana (4) a tabelului 
2.2.7.2.4.1.2.”. 

2.2.7.2.4.1.3 Se modifică, după cum urmează:  

„2.2.7.2.4.1.3 Un material radioactiv care este conţinut într-un component sau 
constituie un component al unui instrument sau al altui obiect fabricat poate fi 
clasificat la Nr. ONU 2911 MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT - 
INSTRUMENTE sau OBIECTE, cu condiţia ca: 

(a) Intensitatea radiaţiilor la distanţa de 10 cm faţă de orice punct de pe suprafaţa 
externă a oricărui instrument sau obiect neambalat să nu fie mai mare de 0,1 
mSv/h; şi   

(b) Fiecare instrument sau obiect fabricat să poarte marcajul „RADIOACTIV” pe 
suprafaţa sa exterioară, cu excepţia instrumentelor şi obiectelor următoare: 

(i) Ceasuri sau dispozitive radioluminiscente;  

(ii) Produsele de consum care au fost agreate de către autorităţile competente în 
conformitate cu 1.7.1.4 e) sau care nu depăşesc individual limita de activitate 
pentru o expediţie exceptată indicată în tabelul 2.2.7.2.2.1 (coloana a cincea), sub 
rezerva ca aceste produse să fie transportate într-un colet, care poartă marcajul 
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„RADIOACTIV” pe suprafaţa sa interioară, astfel încât atenţionarea care se referă 
la prezenţa materialelor radioactive să fie vizibilă la deschiderea coletului; şi  

(iii) Alte instrumente sau obiecte prea mici pentru a purta marcajul 
„RADIOACTIV”, sub rezerva ca ele să fie transportate într-un colet care poartă 
marcajul „RADIOACTIV” pe suprafaţa sa interioară, astfel încât atenţionarea 
care se referă la prezenţa materialelor radioactive să fie vizibilă la deschiderea 
coletului. 

(c) Materialele radioactive să fie complet conţinute în componente neactive (un 
dispozitiv care îndeplineşte doar funcţia de a conţine materiale radioactive nu va fi 
considerat ca fiind un instrument sau obiect fabricat); şi 

(d) Limitele specificate în coloanele 2 şi 3 din tabelul 2.2.7.2.4.1.2 sunt respectate 
pentru fiecare element în parte şi, respectiv, pentru fiecare colet. 

2.2.7.2.4.1.4  Se modifică (b) , după cum urmează: 

„(b) Coletul poartă marcajul „RADIOACTIV”: 

 (i) Fie pe o suprafaţă interioară, astfel încât, la deschiderea coletului, să fie 
vizibil semnul de avertizare a prezenței materialelor radioactive;  

 (ii) Fie pe suprafaţa exterioară a coletului, atunci când este imposibil să se 
marcheze o suprafaţă interioară a acestuia.”. 

Să se adauge un nou paragraf 2.2.7.2.4.1.5, după cum urmează: 

„2.2.7.2.4.1.5  Hexafluorura de uraniu care nu depăşeşte limitele indicate în 
coloana 4 a tabelului 2.2.7.2.4.1.2 poate fi clasificată la Nr. ONU 3507 
HEXAFLUORURĂ DE URANIU, MATERIAL RADIOACTIV, COLET 
EXCEPTAT, cu mai puţin de 0,1 kg per ambalaj, ne-fisil sau fisil exceptat, cu condiţia 
ca: 

(a) masa de hexafluorură de uraniu dintr-un colet să fie mai mică de 
0,1 kg; 

(b) condiţiile de la 2.2.7.2.4.5.1 şi 2.2.7.2.4.1.4 (a) şi (b) să fie 
îndeplinite.”. 

Actualul paragraf 2.2.7.2.4.1.5 devine noul paragraf 2.2.7.2.4.1.7. 

2.2.7.2.4.1.6 Se înlocuieşte „numai dacă suprafaţa exterioară din uraniu sau din toriu 
este” cu „cu condiţia ca suprafaţa exterioară din uraniu sau din toriu să fie”.  

2.2.7.2.4.1.7 (fostul 2.7.2.4.1.5) Se înlocuieşte „numai dacă” cu „cu condiţia ca”. Se 
modifică alineatul a), după cum urmează: „a) Acesta să fi fost menţinut în stare bună 
şi să fie închis de o manieră sigură.” În paragraful (b) se înlocuieşte „este acoperită” 
cu „să fie acoperită”. În paragraful (c), se înlocuieşte „nu depăşeşte” cu „să nu 
depăşească”. În paragraful (d), se înlocuieşte „Nu mai este vizibilă” cu „Să nu mai fie 
vizibilă”.   

2.2.7.2.4.4 În fraza care precede sub-paragraful (a), se înlocuieşte „activităţi mai 
mari decât următoarele:” cu „activităţi mai mari decât oricare dintre următoarele:”. 

2.2.7.2.4.4 În (a), se şterge „sau”. 

2.2.7.2.4.4 În legenda pentru C(j), se şterge „şi”. 

2.2.7.2.4.5 Se modifică, după cum urmează: 

„2.2.7.2.4.5 Clasificarea hexafluorurii de uraniu 

2.2.7.2.4.5.1  Hexafluorura de uraniu trebuie să fie alocată, numai la unul dintre 
următoarele Nr. ONU: 
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(a) Nr. ONU 2977, MATERIAL RADIOACTIV, HEXAFLUORURĂ DE 
URANIU, FISIL; 

(b) Nr. ONU 2978, MATERIAL RADIOACTIV, HEXAFLUORURĂ DE 
URANIU, ne-fisil sau fisil exceptat; sau 

(c) Nr. ONU 3507, HEXAFLUORURĂ DE URANIU, MATERIAL RADIOACTIV, 
COLET EXCEPTAT, mai puţin de 0,1 kg per colet, ne-fisil, fisil exceptat. 

2.2.7.2.4.5.2  Conţinutul unui colet care conţine hexafluorură de uraniu trebuie să 
îndeplinească prescripţiile următoare: 

(a) Pentru Nr. ONU 2977 şi 2978, masa de hexafluorură de uraniu nu trebuie să fie 
diferită faţă de cea care este autorizată pentru modelul de colet iar, pentru Nr. ONU 
3507, masa de hexafluorură de uraniu trebuie să fie mai mică de 0,1 kg;  

 (b) Masa de hexafluorură de uraniu nu trebuie să depăşească o valoare care ar putea 
conduce la un ulaj (volum liber) mai mic de 5% la temperatura maximă a coletului, 
aşa cum a fost specificat pentru sistemele instalației unde coletul trebuie să fie utilizat; 
şi    

 (c) Hexafluorura de uraniu trebuie să fie sub formă solidă şi presiunea internă nu 
trebuie să depăşească presiunea atmosferică atunci când coletul este prezentat pentru 
transport.”. 

2.2.7.2.4.6.2, 2.2.7.2.4.6.3 şi 2.2.7.2.4.6.4 Se înlocuiesc prin următorul paragraf nou: 
  

„2.2.7.2.4.6.2  Conţinutul unui colet de tip B(U), tip B(M) sau tip C trebuie să fie 
aşa cum este specificat în certificatul de aprobare.”. 

2.2.9.1.10.1.3  Se înlocuieşte „compuşilor organici” cu „compuşilor 
anorganici”.  

2.2.9.2  După „230” se adaugă „, 310”. 

2.2.9.3  Sub „Substanţe care, inhalate sub formă de praf fin, pot pune 
sănătatea în pericol” (M1), se înlocuiesc toate cele trei rubrici existente prin: 

„2212  AZBEST, AMFIBOL (amosit, tremolit, actinolit, antofilit, crocidolit) 

2590  AZBEST, CRIZOTIL”. 

2.2.9.3  Sub „Echipamente de salvare” (M5), se înlocuieşte rubrica de la 
Nr. ONU 3268 cu: 

„3268  DISPOZITIVE DE SIGURANŢĂ, cu iniţiere electrică”. 

2.2.9.3  Sub „Alte substanţe …” (M11), se înlocuiesc rubricile pentru Nr. 
ONU 3499 cu următoarea rubrică: 

„3499  CONDENSATOR ELECTRIC CU DUBLU STRAT (cu o capacitate de 
stocare de energie mai mare de 0,3 Wh)”. 

2.2.9.3  Sub „Alte substanţe …” (M11), după rubrica pentru Nr. ONU 
3499, se adaugă următoarele rubrici noi: 

„3508  CONDENSATOR ASIMETRIC (cu o capacitate de stocare a energiei 
mai mare de 0,3 Wh). 

3509  AMBALAJE DETERIORATE, GOALE ȘI NECURĂŢATE”. 
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  Partea 3 

  Capitolul 3.2 

3.2.1 Sub „Explicaţii” în al doilea paragraf, la sfârşitul alineatului al doilea, se adaugă 
următoarea frază nouă:  

„Atunci când este utilizat în acest tabel, codul alfanumeric care începe prin literele 
„DS”, înseamnă o dispoziţie specială în Capitolul 3.3.”.  

3.2.1 Se modifică explicaţia pentru coloana (17), Tabelul A, după cum urmează: 

„Coloana (17) „Dispoziţii speciale de transport – Vrac” 

Conţine un cod alfanumeric sau coduri alfanumerice, care încep cu literele „VC”, 
precum şi un cod alfanumeric sau coduri alfanumerice, care încep cu literele „AP”, 
pentru dispoziţii aplicabile transportului în vrac. Aceste dispoziţii sunt prezentate la 
7.3.3. Dacă niciun cod sau nicio trimitere la un paragraf specific nu apare, transportul 
în vrac nu este permis. Dispoziţiile generale şi suplimentare referitoare la transportul 
în vrac apar în capitolele 7.1 şi 7.3.  

NOTĂ: În plus, dispoziţiile speciale referitoare la încărcare, descărcare şi 
manipulare indicate în coloana (18) trebuie să fie respectate.”. 

  Tabelul A: 

Pentru Nr. ONU 1011, 1075, 1965, 1969 şi 1978, în coloana  (13), se introduce  
„TT11”. 

Pentru Nr. ONU 1131, în coloana  (13), se introduce „TU2”. 

Pentru nr. ONU 1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1286, 1287, 1306, 1866, 
1993 și 1999: 

Se șterg rubricile la care este alocată dispoziția special „640F” în coloana 
(6); 

Pentru rubricile la care este alocată dispoziția special „640G” în coloana (6): 

- În coloana (2), se șterge „, punct de fierbere mai mare de 35 °C"; 

- În coloana (6), se șterge „640G”; 

- Se șterge „LP01” din coloana (8); 

- Se șterg dispozițiile pentru cisterne din coloanele (10), (11) și (12); 

- Se șterge „FL” din coloana (14); 

- În coloana (15), se înlocuiește „(D/E)” cu „(E)”; 

- Se șterge „33” din coloana (20). 

Pentru rubricile la care este alocată dispoziția specială „640H” în coloana(6): 

- În coloana (6), se șterge „640H”; 

- Se șterge „LP01” din coloana (8); 

- Se introduce „BB4” în coloana (9a) în dreptul  lui „IBC02” din 
coloana (8); 

- Se șterg dispozițiile pentru cisterne din coloanele (10), (11) și (12); 

- Se șterge „FL” în coloana(14); 
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- În coloana (15), se înlocuiește „(D/E)” cu „(E)”; 

- Se șterge „33” din coloana (20). 

Pentru rubricile pentru care „VV1” este alocată în coloana (17) și anume: Nr. ONU 
1309 GA III, 1312, 1313, 1314, 1318, 1325 GA III, 1328, 1330, 1332, 1338, 1346, 
1350, 1408, 1869, 2001, 2213, 2538, 2687, 2714, 2715, 2717, 2858, 2878, 2989 GA 
III, 3077, 3089 GA III, 3178 GA III, 3181 GA III şi 3182 GA III, se înlocuieşte 
„VV1” cu „VC1 VC2”. 

Pentru rubricile pentru care „VV4” este alocată în coloana (17) și anume: Nr. ONU 
1361 GA III, 1362, 1363, 1364, 1365, 1373, 1376, 1379, 1386, 1932, 2008 GA III, 
2009, 2210, 2217, 2545 GA III, 2546 GA III, 2793, 2881 GA III, 3189 GA III, 3190 
GA III şi 3497 GA III, se înlocuieşte „VV4” cu „VC1 VC2 AP1”. 

Pentru rubricile pentru care „VV3” este alocată în coloana (17) și anume: Nr. ONU 
1841, 1931, 2211, 2969, 3170 GA II, 3175 și 3314, se înlocuieşte „VV3” cu „VC1 
VC2”. 

Pentru rubricile pentru care „VV8” este alocată în coloana (17) și anume: Nr. ONU 
1438, 1442, 1444, 1450, 1451, 1452, 1454, 1455, 1458 GA II şi III, 1459 GA II şi III, 
1461, 1465, 1466, 1467, 1473, 1474, 1475, 1477 GA III, 1481 GA II şi III, 1484, 
1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1492, 1493, 1494, 1495, 1498, 1499, 1502, 1505, 1506, 
1507, 1508, 1513, 1942, 2067, 2469, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2728, 
2880 GA III, 3215, 3377 şi 3378 GA II şi III, se înlocuieşte „VV8” cu „VC1 VC2 
AP6 AP7”. 

Pentru rubricile pentru care „VV9” este alocată în coloana (17) și anume: Nr. ONU 
1544 GA III, 1548, 1549, 1550, 1551, 1557 GA III, 1564 GA III, 1566 GA III, 1579, 
1588 GA III, 1601 GA III, 1616, 1655 GA III, 1663, 1673, 1690, 1709, 1740 GA III, 
1759 GA III, 1773, 1794, 1812, 1884, 1907, 2020, 2025 GA III, 2026 GA III, 2074, 
2077, 2214, 2215 GA III, 2233, 2237, 2239, 2280, 2291, 2331, 2430 GA III, 2440, 
2446, 2473, 2475, 2503, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2512, 2516, 2570 GA III, 
2578, 2579, 2585, 2588 GA III, 2651, 2655, 2659, 2660, 2674, 2698, 2713, 2716, 
2729, 2757 GA III, 2759 GA III, 2761 GA III, 2763 GA III, 2771 GA III, 2775 GA 
III, 2777 GA III, 2779 GA III, 2781 GA III, 2783 GA III, 2786 GA III, 2802, 2803, 
2811 GA III, 2823, 2834, 2853, 2854, 2855, 2856, 2862, 2865, 2869 GA III, 2871, 
2875, 2876, 2905, 2923 GA III, 2967, 3027 GA III, 3143 GA III, 3146 GA III, 3147 
GA III, 3249 GA III, 3253, 3259 GA III, 3260 GA III, 3261 GA III, 3262 GA III, 
3263 GA III, 3283 GA III, 3284 GA III, 3285 GA III, 3288 GA III, 3345 GA III, 3349 
GA III, 3427, 3438, 3439 GA III, 3453, 3457, 3458, 3459, 3460, 3462 GA III, 3464 
GA III, 3465 GA III, 3466 GA III, 3467 GA III şi 3495, se înlocuieşte „VV9” cu 
„VC1 VC2 AP7”. 

Pentru rubricile pentru care „VV10” este alocată în coloana (17) și anume: Nr. ONU 
3243 şi 3244, se înlocuieşte „VV10” cu „VC1 VC2 AP7”. 

Pentru rubricile pentru care „VV11”, „VV12” sau „VV13” sunt alocate în coloana 
(17) și anume: Nr. ONU 3291, prima rubrică, 3257, ambele rubrici şi 3258, se 
înlocuieşte „VV11”, „VV12” şi „VV13” cu „VC3”. 

Pentru rubricile pentru care „VV14” este alocată în coloana (17) și anume: Nr. ONU 
2794, 2795, 2800 și 3028, se înlocuieşte „VV14” cu „VC1 VC2 AP8”. 

Pentru rubricile pentru care „VV15” este alocată în coloana (17) și anume: Nr. ONU 
2315, 3151, 3152 și 3432, se înlocuieşte „VV15” cu „VC1 VC2 AP9”. 

Pentru Nr. ONU 0082, 0241, 0331 şi 0332, în coloana (9a), se şterge „PP65”. 
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Pentru Nr. ONU 0222 În coloana (2), se modifică descrierea, după cum urmează: 
„AZOTAT DE AMONIU sau NITRAT DE AMONIU”. În coloana (6) se introduce 
„370”. În coloana (8) se introduce „IBC100”. În coloana (9a), se introduce „B3, B17” 
în dreptul lui IBC100.  

Pentru Nr. ONU 0503 În colona (2), se modifică denumirea, după cum urmează: 
„DISPOZITIVE PIROTEHNICE DE SIGURANŢĂ”. 

Pentru Nr. ONU 1001, 1002, 1006, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1018, 1020, 1021, 
1022, 1027, 1028, 1029, 1030, 1032, 1033, 1035, 1036, 1037, 1039, 1041, 1046, 1049, 
1055, 1056, 1058, 1060, 1061, 1063, 1065, 1066, 1070, 1072, 1075, 1077, 1078, 1080, 
1081, 1083, 1085, 1086, 1087, 1858, 1860, 1912, 1952, 1954, 1956, 1957, 1958, 1959, 
1962, 1964, 1965, 1968, 1969, 1971, 1973, 1974, 1976, 1978, 1982, 1983, 1984, 2034, 
2035, 2036, 2044, 2193, 2200, 2203, 2419, 2422, 2424, 2451, 2452, 2453, 2454, 2517, 
2599, 2601, 2602, 3070, 3153, 3154, 3156, 3157, 3159, 3161, 3163, 3220, 3252, 3296, 
3297, 3298, 3299, 3337, 3338, 3339, 3340, 3354 şi 3374,  în coloana (6) se adaugă 
„662”. 

Pentru Nr. ONU 1008, în coloana (6) se adaugă „373”. 

Pentru Nr. ONU 1051 GA I, 1089 GA I, 1228 GA II, 1259 GA I, 1261 GA II, 1278 
GA II, 1308 GA I, 1331 GA III, 1361 GA II şi GA III, 1363 GA III, 1364 GA III, 
1365 GA III, 1373 GA III, 1376 GA III, 1378 GA II, 1379 GA III, 1386 GA III, 1545 
GA II, 1560 GA I, 1569 GA II, 1583 toate grupele de ambalare, 1603 GA II, 1613 GA 
I, 1614 GA I, 1649 GA I, 1672 GA I, 1693 GA I şi GA II, 1694 GA I, 1697 GA II, 
1698 GA I, 1699 GA I, 1701 GA II, 1722 GA I, 1732 GA II, 1792 GA II, 1796 GA II, 
1802 GA II, 1806 GA II, 1808 GA II, 1826 GA II, 1832 GA II, 1837 GA II, 1868 GA 
II, 1889 GA I, 1906 GA II, 1932 GA III, 1939 GA II, 2002 GA III, 2006 GA III, 2030 
GA II, 2073, 2212 GA II, 2217 GA III, 2254 GA III, 2295 GA I, 2363 GA I, 2381 GA 
II, 2404 GA II, 2438 GA I, 2442 GA II, 2443 GA II, 2558 GA I, 2626 GA II, 2691 
GA II, 2740 GA I, 2743 GA II, 2749 GA I, 2798 GA II, 2799 GA II, 2826 GA II, 
2835 GA II, 2881 GA II, 2956 GA III, 3048 GA I, 3122 GA I, 3123 GA I, 3129 GA 
II, 3130 GA II, 3208 GA II, 3242 GA II, 3251 GA III, 3294 GA I, 3315 GA I, 3336 
GA I, 3416 GA II, 3448 GA I şi GA II, 3450 GA I, 3483 GA I şi 3498 GA II, se 
modifică codul din coloana (7b) după cum urmează „E0”. 

Pentru Nr. ONU 1044, în coloana (9a), se introduce „PP91”. 

Pentru Nr. ONU 1082, în coloana (2), se adaugă „ ( GAZ REFRIGERENT R 1113)” 
la sfârşit. 

Pentru Nr. ONU 1202, rubrica a doua, în coloana (2), se înlocuieşte „EN 590:2004” cu 
„EN 590:2009 + A1:2010”. 

Pentru rubricile Nr. ONU 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 şi 3475, se adaugă „664” în 
coloana (6). 

Pentru rubricile Nr. ONU 1210, 1263, 3066, 3469 şi 3470, în coloana (6), se introduce 
„367”. 

Pentru Nr. ONU 1334, se înlocuieşte „VV2” cu „VC1 VC2 AP1”. 

Pentru Nr. ONU 1394, 1402 GA II, 1435, 2813 GA III, 2968, 3208 GA III şi 3209 GA 
III, se înlocuieşte „VV5” cu „VC1 VC2 AP3 AP4 AP5”. 

Pentru Nr. ONU 1396, GA III, UN 1398, UN 1418, GA III, UN 1436, GA III şi UN 
2950 se înlocuieşte „VV5” cu „VC2 AP4 AP5”. 

Pentru Nr. ONU 1405 (grupa de ambalare II), se înlocuieşte „VV7” cu „VC1 VC2 
AP3 AP4 AP5”. 
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Pentru Nr. ONU 1405 (grupa de ambalare III) şi 2844, se înlocuieşte „VV5 VV7” cu 
„VC1 VC2 AP3 AP4 AP5”. 

Pentru Nr. ONU 1408, se introduce „AP3 AP4 AP5” în coloana (17) după „VC1 
VC2”. 

Pentru Nr. ONU 1700, 2016, 2017, 3090, 3091, 3268, 3292, 3356, 3480, 3481 şi 3506, 
se şterge grupa de ambalare din coloana (4).  

Pentru Nr. ONU 1942, în coloana (2), se modifică, după cum urmează: 
„NITRAT/AZOTAT DE AMONIU, conţinând nu mai mult de 0,2 substanţe 
combustibile, inclusiv orice substanţe organice exprimate în echivalent carbon, cu 
excluderea oricărei alte substanţe.”.  

Pentru Nr. ONU 1972, în coloana (6), se introduce „660”. 

Pentru Nr. ONU 2025 (toate cele trei grupe de ambalare), în coloana (6) se introduce 
„66” şi se şterge „585”. 

Pentru Nr. ONU 2187, în coloana (6) se şterge „593”. 

Pentru Nr. ONU 2211, 3175 şi 3314, se introduce „AP2” după „VC1 VC2”. 

Pentru Nr. ONU 2212, în coloana (2) se modifică numele, după cum urmează: 
„AZBEST, AMFIBOL (amosit, tremolit, actinolit, antofilit, crocidolit)”, iar în coloana 
(6) se introduce „274”. 

Pentru Nr. ONU 2590, în coloana (2) se modifică numele, după cum urmează: 
„AZBEST, CRIZOTIL”. 

Pentru Nr. ONU 2908, 2909, 2910 şi 2911, în coloana (18) se introduce „(A se vedea 
1.7.1.5.1)”. 

Pentru Nr. ONU de la 2908 la 2913, de la 2915 la 2917, 2919, 2977, 2978 şi de la 
3321 la 3333, în coloana (19) se şterge „S13”. 

Pentru Nr. ONU 2910, în coloana (2) se modifică denumirea, după cum urmează: 

„MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT - CANTITĂȚI LIMITATE”. 

Pentru Nr. ONU 2910, în coloana (6) se şterge „325” şi se introduce „368”. 

Pentru Nr. ONU 2911, în coloana (2) se modifică denumirea, după cum urmează:  

„MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT - INSTRUMENTE sau 
OBIECTE”.  

Pentru Nr. ONU 2912 se şterge „VV16” în coloana (17) şi se adaugă „A se vedea 
4.1.9.2.4” în coloanele (10) şi (17). 

Pentru Nr. ONU 2913 se şterge „VV17” în coloana (17) şi se adaugă „A se vedea 
4.1.9.2.4” în coloanele (10) şi (17). 

Pentru Nr. ONU 2977 şi 2978, în coloana (6) se şterge „172”. 
Pentru Nr. ONU 3077 şi 3082, în coloana (6) se introduce „375”. 

Pentru Nr. ONU 3089, grupa de ambalare III, în coloana (8) se înlocuieşte „IBC06” cu 
„IBC08”, în coloana (9a), se introduce „B4” în dreptul lui „IBC08” și se introduce 
„V11” în coloana (16). 

Pentru Nr. ONU 3090, 3091, 3480 şi 3481, în coloana (6) se adaugă „376” şi „377” şi 
se şterge „661”, în coloana (8) se înlocuiește „P903a P903b” cu „P908 P909 LP903 
LP904”. 

Pentru Nr. ONU 3150, în coloana (8) se înlocuieşte „P208” cu „P209”. 
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Pentru Nr. ONU 3164, în coloana (6) se introduce „371”. 

Pentru Nr. ONU 3170 (grupa de ambalare II), se introduce „AP2” după „VC1 VC2”.  

Pentru Nr. ONU 3170 (grupa de ambalare III), se înlocuieşte „VV1 VV5” cu „VC1 
VC2 AP2”. 

Pentru Nr. ONU 3170, grupele de ambalare II şi III, în coloana (18), se introduce 
„CV37”. 

Pentru Nr. ONU 3256, 3257 şi 3258, se şterge dispoziţia specială 580 din coloana (6). 

Pentru Nr. ONU 3268, în coloana (2) se modifică denumirea, după cum urmează: 
„DISPOZITIVE DE SIGURANŢĂ, cu iniţiere electrică.”. 

Pentru Nr. ONU 3316 (ambele rubrici), în coloana (7a), se înlocuieşte „0” cu „A se 
vedea DS 251”. În coloana (7b), se înlocuieşte „E0” cu „A se vedea DS 340”.  

Pentru Nr. ONU 3375, în coloana (8), se înlocuieşte „P099 IBC99” cu „P505 IBC02”. 
În coloana (9a), se introduce „B16” în dreptul „IBC02”. 

Pentru Nr. ONU 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, şi 3399 (toate grupele de 
ambalare), în coloana (11) se introduce „TP41”. 

Pentru Nr. ONU 3499, în coloana (2) se modifică denumirea, după cum urmează: 
„CONDENSATOR ELECTRIC CU DUBLU STRAT (cu o capacitate de stocare de 
energie mai mare de 0,3 Wh)”. 

Pentru Nr. ONU 3507, se introduce „(D)” în coloana (15), în partea de jos a căsuţei.  



 

 

 
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

3507 HEXAFLUORURA 
DE URANIU, 
MATERIAL 
RADIOACTIV, 
COLET EXCEPTAT, 
mai puțin de 0,1 kg 
per colet, ne-fisil sau 
fisil exceptat 

8  I 8 317
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A se 
vedea 

DS 
369 

 

 
S21 

 

 

3508 CONDENSATOR 
ASIMETRIC (cu o 
capacitate de stocare a 
energiei mai mare de 
0,3 Wh) 

9 M11  9 372 0 E0 P003        4 
(E) 

     

3509 AMBALAJE 
DETERIORATE, 
GOALE ȘI 
NECURĂŢATE 

9 M11  9 663 0 E0 P003 
IBC08 
LP02 

RR9
BB3
LL1 

 BK2     4 
(E) 

VC2
AP1

0 

   90 

3510 
GAZ ADSORBIT, 
INFLAMABIL, 
N.S.A. 

2 9F  2.1 274 0 E0 P208  MP9      2 
(D) 

  CV9 
CV10 
CV36 

S2 

 

 

3511 GAZ ADSORBIT, 
N.S.A. 

2 9A  2.2 274 0 E0 P208  MP9      3 
(E) 

  CV9 
CV10 
CV36 

  

3512 GAZ ADSORBIT, 
TOXIC, N.S.A. 

2 9T  2.3 274 0 E0 P208  MP9      1 
(D) 

  CV9 
CV10 
CV36 

S14  

3513 
GAZ ADSORBIT, 
COMBURANT, 
N.S.A. 

2 9O  2.2 
+5.1 

274 0 E0 P208  MP9      3 
(E) 

  CV9 
CV10 
CV36 

  

3514 
GAZ ADSORBIT, 
TOXIC, 
INFLAMABIL, 
N.S.A. 

2 9TF  2.3 
+2.1 

274 0 E0 P208  MP9      1 
(D) 

  CV9 
CV10 
CV36 

S2 
S14 

 



 

 

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

3515 
GAZ ADSORBIT, 
TOXIC, 
COMBURANT, 
N.S.A. 

2 9TO  2.3 
+5.1 

274 0 E0 P208  MP9      1 
(D) 

  CV9 
CV10 
CV36 

S14  

3516 
GAZ ADSORBIT, 
TOXIC, COROSIV, 
N.S.A. 

2 9TC  2.3 
+8 

274 0 E0 P208  MP9      1 
(D) 

  CV9 
CV10 
CV36 

S14  

3517 
GAZ ADSORBIT, 
TOXIC, 
INFLAMABIL, 
COROSIV, N.S.A. 

2 9TF
C 

 2.3 
+2.1 
+8 

274 0 E0 P208  MP9      1 
(D) 

  CV9 
CV10 
CV36 

S2 
S14 

 

3518 
GAZ ADSORBIT, 
TOXIC, 
COMBURANT, 
COROSIV, N.S.A. 

2 9TO
C 

 2.3 
+5.1
+8 

274 0 E0 P208  MP9      1 
(D) 

  CV9 
CV10 
CV36 

S14  

3519 TRIFLUORURĂ DE 
BOR ADSORBITĂ 

2 9TC  2.3 
+8 

 0 E0 P208  MP9      1 
(D) 

  CV9 
CV10 
CV36 

S14  

3520 CLOR ADSORBIT 
2 9TO

C 
 2.3 

+5.1
+8 

 0 E0 P208  MP9      1 
(D) 

  CV9 
CV10 
CV36 

S14  

3521 
TETRA-FLUORURĂ 
DE SILICIU 
ADSORBITĂ 

2 9TC  2.3 
+8 

 0 E0 P208  MP9      1 
(D) 

  CV9 
CV10 
CV36 

S14  

3522 ARSINĂ 
ADSORBITĂ 

2 9TF  2.3 
+2.1 

 0 E0 P208  MP9      1 
(D) 

  CV9 
CV10 
CV36 

S2 
S14 

 

3523 GERMANIU 
ADSORBIT 

2 9TF  2.3 
+2.1 

 0 E0 P208  MP9      1 
(D) 

  CV9 
CV10 
CV36 

S2 
S14 

 

3524 
PENTA-FLUORURĂ 
DE FOSFOR 
ADSORBITĂ 

2 9TC  2.3 
+8 

 0 E0 P208  MP9      1 
(D) 

  CV9 
CV10 
CV36 

S14  



 

 

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

3525 FOSFINĂ 
ADSORBITĂ 

2 9TF  2.3 
+2.1 

 0 E0 P208  MP9      1 
(D) 

  CV9 
CV10 
CV36 

S2 
S14 

 

3526 
SELENIURĂ DE 
HIDROGEN 
ADSORBITĂ 

2 9TF  2.3 
+2.1 

 0 E0 P208 

 

 MP9      1 
(D) 

  CV9 
CV10 
CV36 

S2 
S14 
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Capitolul 3.3 

DS122  La sfârşit, se adaugă: „, instrucţiunea de ambalare IBC520 de la 
4.1.4.2 şi instrucţiunea pentru cisterne mobile T23 de la 4.2.5.2.6.”. 

DS135  Se modifică, după cum urmează: 

„135 Sarea de sodiu deshidratată a acidului dicloro-izocianuric nu îndeplineşte 
criteriile pentru includerea în clasa 5.1 şi nu face obiectul prescripțiilor ADR, în afara 
cazului când acesta îndeplineşte criteriile de includere în altă clasă.”. 

DS172  Se modifică, după cum urmează: 

„172 Atunci când un material radioactiv prezintă un risc secundar: 

(a) Substanţa trebuie să fie alocată la grupa de ambalare I, II sau III, după caz, prin 
aplicarea criteriilor de clasificare pe grupe de ambalare, menţionate în Partea 2, 
care corespunde naturii riscului secundar predominant;  

(b) Coletele trebuie să fie etichetate cu etichetele riscului secundar corespunzătoare 
fiecărui risc secundar prezentat de substanţă, iar vehiculele sau containerele trebuie 
să fie placardate cu plăcile-etichetă corespunzătoare, în conformitate cu dispoziţiile 
relevante de la 5.3.1;  

(c) În scopul documentaţiei şi marcării coletelor, denumirea oficială de transport 
trebuie să fie completată cu denumirea componentelor (constituenţilor), care 
contribuie de o manieră preponderentă la acest (e) risc (uri) secundar (e) şi care 
trebuie să figureze între paranteze;  

(d) Documentul de transport trebuie să indice, după numărul clasei 7 şi între paranteze, 
numărul sau numerele de model de etichetă, care corespunde fiecărui risc secundar 
şi, dacă este cazul, grupa de ambalare la care a fost alocată substanţa, în 
conformitate cu 5.4.1.1.1 d). 

Pentru ambalare, a se vedea, de asemenea, 4.1.9.1.5.”. 

DS225  La sfârşit, se adaugă: 

„Stingătoarele trebuie să fie fabricate, încercate, omologate şi etichetate în 
conformitate cu dispoziţiile aplicabile din ţara de fabricaţie. 

NOTĂ: Prin „dispoziţii aplicabile din ţara de fabricaţie” se înţeleg dispoziţiile 
aplicabile în ţara de fabricaţie sau cele aplicabile în ţara de utilizare.  

Stingătoarele vizate prin această rubrică sunt:  

a) Stingătoarele portabile pentru manipulare şi operare manuală;  

b) Stingătoarele destinate a fi instalate la bordul aeronavelor;  

c) Stingătoarele montate pe roţi pentru manipulare manuală;  

d) Echipamentul sau materialul de luptă contra incendiilor montat pe roţi sau pe o 
platformă cu roţi sau pe un mijloc de transport asemănător cu o remorcă (mică); şi  

e) Stingătoarele compuse dintr-un butoi sub presiune şi dintr-un echipament fără roţi 
care sunt manipulate, de exemplu, cu ajutorul unui stivuitor sau al unei macarale, 
atunci când sunt încărcate sau descărcate;  

NOTĂ: Recipientele sub presiune, care conţin gaze destinate a fi utilizate de 
extinctoarele menţionate anterior sau în instalaţiile de stingere a incendiilor fixe, 
trebuie să fie în conformitate cu capitolul 6.2 şi cu toate prescripţiile aplicabile 
gazului respectiv, atunci când aceste recipiente sunt transportate separat. 

DS235  Se modifică, după cum urmează: 

„235 Această rubrică se aplică obiectelor care conţin substanţe explozive din clasa 1 
şi care pot, de asemenea, să conţină mărfuri periculoase din alte clase. Aceste obiecte 
sunt utilizate pentru a crește siguranţa în vehicule, vapoare sau aeronave, de exemplu: 
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generatoare de gaze pentru saci gonflabili, retractoare pentru centurile de siguranţă şi 
piro-mecanisme.”. 

DS251  Se introduce următorul paragraf care va deveni al treilea (după 
„grupei de ambalare celei mai severe.”): „Atunci când trusa nu conţine decât mărfuri 
periculoase cărora nicio grupă de ambalare nu le-a fost alocată, nu trebuie să se indice 
vreo grupă de ambalare în documentul de transport.”. 

DS280  Se modifică, după cum urmează: 

„280 Această rubrică se aplică dispozitivelor de siguranţă pentru vehicule, vapoare şi 
aeronave, de exemplu generatoare de gaze pentru saci gonflabili, module de saci 
gonflabili, retractoare pentru centuri de siguranţă şi piro-mecanisme şi care conţin 
mărfuri periculoase din clasa 1 sau din alte clase, atunci când sunt transportate drept 
componente şi atunci când aceste obiecte, aşa cum sunt prezentate la transport, au fost 
încercate în conformitate cu Seria de încercări 6 c) din prima Parte din Manualul de 
Încercări şi Criterii, fără a se fi observat explozia dispozitivului, fragmentarea 
învelişului dispozitivului sau recipientului sub presiune, vreun risc de proiectare sau 
de efect termic, care ar putea să împiedice în mod semnificativ activităţile de luptă 
contra incendiului sau a altor intervenţii de urgenţă în vecinătatea imediată. Această 
rubrică nu se aplică aparatelor de salvare, aşa cum sunt descrise în dispoziţia specială 
296 (Nr. ONU 2990 şi 3072).”. 

DS289  Se modifică, după cum urmează: 

„289 Dispozitivele de siguranţă cu amorsare electrică şi piro-mecanismele de 
siguranţă instalate pe vehicule, vagoane, vapoare sau aeronave sau pe subansambluri, 
precum: volane, uşi, scaune etc., nu fac obiectul prescripțiilor ADR.”. 

DS306  Se modifică, după cum urmează: 

„306 Această rubrică nu se aplică decât substanţelor foarte insensibile pentru 
acceptare în Clasa 1, atunci când sunt încercate în conformitate cu Seria de încercări 2 
(a se vedea Partea 1 din Manualul de Încercări şi Criterii).”. 

DS309  Se modifică ultima propoziţie, după cum urmează: 

„Substanţele trebuie să treacă încercările 8 (a), (b) şi (c) din Seria de încercări 8 din 
Manualul de Încercări şi Criterii, Partea I, Secţiunea 18 şi să fie aprobate de către 
autoritatea competentă.”. 

DS 363 În prima frază, se şterge „paragrafele (a) sau (b) de la”. 

DS580  Se şterge dispoziţia specială 580 şi se introduce „580 (Şters)”. 

SP582  Se modifică, după cum urmează: 

„582 Această rubrică se referă, printre altele, amestecurile de gaze indicate cu litera 
R…, cu următoarele proprietăţi: 

Amestec 

Presiunea de vapori 
maximă la 70 °C 

(MPa) 

Densitatea 
minimă la 50 °C 

(kg/l) 

Denumirea tehnică 
admisă în scopul 

subsecţiunii 5.4.1.1 

F1 1.3 1.30 „Amestec F1” 
F2 1.9 1.21 „Amestec F2” 
F3 3.0 1.09 „Amestec F3” 

NOTA  1: Triclorofluorometanul (gaz refrigerent R11), tricloro-1,1,2 trifluoro- 
1,2,2 etan (gaz refrigerent R113), tricloro-1,1,1 trifluoro-2,2,2 etan (gaz refrigerent 
R113a), cloro-1 trifluoro-1,2,2 etan (gaz refrigerent R133) și cloro-1 trifluoro-1,1,2 
etan (gaz refrigerent R133b) nu sunt substanțe din clasa 2. Ei pot totuși intra în 
compoziția amestecurilor clasificate între F1și F3. 

NOTA 2: Densităţile de referinţă corespund celor ale dicluorofluorometanului (1,30 
kg/l), dichloridifluorometanului (1,21 kg/l) şi chlorodifluorometanului (1,09 kg/l).”. 
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SP583  Se modifică, după cum urmează: 

„583 Această rubrică se referă, printre altele, la amestecurile de gaze cu următoarele 
proprietăţi: 

Amestec 

Presiunea de 
vapori maximă la 

70 °C (MPa) 

Densitatea 
minimă la 50 °C 

(kg/l) 

Denumirea tehnică 
admisă a în scopul sub-

secţiunii 5.4.1.1 

A 1.1 0.525 
„Amestec A” sau 

„Butan” 

A01 1.6 0.516 
„Amestec A01” sau 

„Butan” 

A02 1.6 0.505 
„Amestec A02” sau 

„Butan” 

A0 1.6 0.495 
„Amestec A0” sau 

„Butan” 
A1 2.1 0.485 „Amestec A1” 
B1 2.6 0.474 „Amestec B1” 
B2 2.6 0.463 „Amestec B2” 
B 2.6 0.450 „Amestec B” 

C 3.1 0.440 
„Amestec C” sau 

„Propan” 
a Pentru transportul în cisterne, denumirile „Butan” sau „Propan” pot fi 
folosite numai ca o completare.”. 

DS585  Se şterge dispoziţia specială 585 şi se introduce „585 (Şters)”. 

„594 Următoarele obiecte, dacă sunt fabricate și umplute în conformitate cu 
reglementările aplicabile în țările de fabricație, nu fac obiectul prescripțiilor ADR: 

(a) Stingătoarele de incendiu de la Nr. ONU 1044, dotate cu protecție contra 
deschiderilor accidentale, dacă:  

– sunt plasate într-un ambalaj exterior robust; sau 

– sunt stingătoare mari, care îndeplinesc prescripțiile dispoziției speciale de 
ambalare PP91 din P003, de la sub-secțiunea 4.1.4.1;  

(b) Obiectele sub presiune pneumatică sau hidraulică de la Nr. ONU 3164, 
concepute pentru a suporta tensiuni mai mari decât presiunea interioară a 
gazului datorită transferului de forțe, rezistenței lor intrinseci sau construcției, 
atunci când sunt plasate într-un ambalaj exterior robust.  

NOTĂ: Prin „dispoziții aplicate în țara de fabricație”se înțelege „dispozițiile 
aplicabile în țara de fabricație sau cele aplicabile în țara de utilizare.”. 

DS636 (b) Se modifică, după cum urmează: 

„(b) Pilele şi bateriile cu litiu, a căror masă brută nu este mai mare de 500 g per 
unitate sau pilele cu litiu-ion a căror energie nominală în Watt-ore nu este mai mare de 
20Wh, bateriile cu litiu-ion a căror energie nominală în Watt-ore nu este mai mare de 
100 Wh, pilele cu litiu metal a căror cantitate de litiu nu este mai mare de 1 g şi 
bateriile cu litiu metal a căror cantitate totală de litiu nu este mai mare de 1 g şi 
bateriile cu litiu metal a căror cantitate totală nu este mai mare de 2 g, indiferent dacă 
sunt sau nu conţinute într-un echipament, colectate şi prezentate la transport în vederea 
eliminării sau reciclării lor, în comun sau nu cu alte pile sau baterii, altele decât cele 
cu litiu, nu fac obiectul dispoziţiilor ADR (inclusiv dispoziţia specială 376 şi 
paragraful 2.2.9.1.7) până la locul de procesare intermediară, dacă îndeplinesc 
următoarele condiţii:  
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i) Dispoziţiile instrucţiunii de ambalare P909 din 4.1.4.1 se aplică, cu excepţia 
dispoziţiilor suplimentare 1 şi 2;  

ii) Există un sistem de asigurare a calităţii pentru a garanta că întreaga cantitate de 
pile şi baterii pe unitate de transport nu este mai mare de 333 kg;  
NOTĂ: Cantitatea totală de pile şi baterii cu litiu dintr-un lot poate fi 
determinată printr-o metodă statistică inclusă în sistemul de asigurare a 
calităţii. O copie a înregistrărilor de asigurare a calităţii trebuie să fie pusă la 
dispoziţia autorităţii competente la cerere.  

iii) Coletele trebuie să fie marcate „PILE CU LITIU PENTRU ELIMINARE” sau 
„PILE CU LITIU PENTRU RECICLARE”, după caz.”. 

DS660 (g) (v)  Se înlocuieşte „capacitate nominală” cu „capacitate în apă”. 

DS 660 Se modifică nota de subsol 6 de la dispoziţia specială 660, după cum 
urmează: 

„6 ECE Regulamentul nr. 110 (Dispoziții uniforme privind omologarea:  I. 
Componentelor specifice pentru autovehiculele care utilizează gaz natural comprimat 
(GNC) şi/sau gaz natural lichefiat (GNL) în sistemul de propulsie;  II. Vehiculelor 
în ceea ce privește instalarea componentelor specifice unui tip omologat pentru 
utilizarea gazului comprimat (GNC) şi/sau gazului natural lichefiat (GNL) în sistemul 
de propulsie.)”. 

DS661  Se înlocuieşte dispoziţia specială 661 şi se introduce „661 (Şters)”. 

Se adaugă următoarele dispoziţii speciale noi: 

„66 Cinabrul nu face obiectul prescripţiilor ADR.”. 

„367 În scopul documentaţiei:  

 Denumirea oficială de transport „Substanţe înrudite cu vopselele” poate fi 
utilizată pentru expediere de colete care conţin „vopsea” şi „substanţe înrudite cu 
vopselele” în acelaşi colet;  

 Denumirea oficială de transport „Substanţe înrudite cu vopselele corosive și 
inflamabile” poate fi utilizată pentru expediere de colete care conţin „vopsea corosivă 
și inflamabilă” şi „substanţe înrudite cu vopselele corosive și inflamabile” în acelaşi 
colet;  

 Denumirea oficială de transport „Substanţe înrudite cu vopselele inflamabile și 
corosive” poate fi utilizată pentru expediere de colete care conţin „vopsea inflamabilă, 
corosive” şi „substanţe înrudite cu vopselele inflamabile și corosive” în acelaşi colet; 
şi 

 Denumirea oficială de transport „Substanţe înrudite cu cernelurile de 
imprimerie” poate fi utilizată pentru expedierile de colete, care conţin „cerneluri de 
imprimerie” şi „substanţe înrudite cu cernelurile de imprimerie” în acelaşi colet.”. 

„368 În cazul hexafluorurii de uraniu ne-fisile sau fisil exceptat, materialul trebuie să 
fie clasificat la Nr. ONU 3507 sau la Nr. ONU 2978.”. 

„369 În conformitate cu paragraful 2.1.3.5.3 (a), acest material radioactiv în colet 
exceptat, care prezintă proprietăţi corosive este clasificat în clasa 8, cu un risc 
secundar de material radioactiv.  

Hexafluorura de uraniu poate fi clasificată la această rubrică numai dacă condiţiile de 
la 2.2.7.2.4.1.2, 2.2.7.2.4.1.5, 2.2.7.2.4.5.2 şi, pentru materialul fisil exceptat, de la 
2.2.7.2.3.6 sunt îndeplinite. 

În plus, dispoziţiile aplicabile transportului de substanţe din clasa 8, dispoziţiile de la 
5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.4.1 (b), 7.5.11 CV33 (3.1), de la (5.1) la (5.4) şi (6) se aplică.  

Aplicarea unei etichete pentru clasa 7 nu este obligatorie.”. 
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„370  Această rubrică se aplică:  

-  nitratului/azotatului de amoniu, care conţine mai mult de 0,2% substanţe 
combustibile, inclusiv orice substanţe organice exprimate în echivalent carbon, cu 
excluderea oricărei alte substanţe adăugate; şi 

- nitratului/azotatului de amoniu, care nu conţine mai mult de 0,2% substanţe 
combustibile, inclusiv orice substanţe organice exprimate în echivalent carbon, cu 
excluderea oricărei alte substanţe adăugate, atunci când nu este prea sensibil pentru 
acceptare în clasa 1 la încercarea în conformitate cu Seria de încercări 2 (a se vedea 
Partea 1 a Manualul de încercări şi criterii). A se vedea, de asemenea, Nr. ONU 
1942.”.   

„371 (1) Această rubrică se aplică, de asemenea, obiectelor care conţin un 
recipient sub presiune mic, dotat cu un dispozitiv de descărcare. Aceste obiecte trebuie 
să îndeplinească următoarele prescripții: 

(a) Capacitatea în apă a recipientului sub presiune nu trebuie să fie mai mare de 0,5 
litri şi presiunea de lucru nu trebuie să fie mai mare de 25 bari la 15 0C.; 

(b) Presiunea de explozie minimă a recipientului sub presiune trebuie să fie de cel 
puţin patru ori presiunea la 15 °C; 

(c) Fiecare obiect trebuie să fie fabricat în aşa fel încât să evite apariţia focului sau a 
descărcării accidentale în condiţii normale de manipulare, de ambalare, de 
transport şi de utilizare. Această prescripţie este îndeplinită prin montarea unui 
dispozitiv suplimentar de închidere la dispozitivul de activare;   

(d) Fiecare obiect trebuie să fie fabricat în aşa fel încât să împiedice proiectările 
periculoase ale recipientului sub presiune sau ale unei părţi din acest recipient;  

(e) Fiecare recipient sub presiune trebuie să fie fabricat dintr-un material care nu se 
fragmentează în caz de rupere; 

(f) Modelul tip al obiectului trebuie să fie supus unei încercări la foc, pentru care se 
aplică dispoziţiile de la 16.6.1.2, cu excepţia alineatului g), de la 16.6.1.3.1 la 
16.6.1.3.6, 16.6.1.3.7 (b) şi 16.6.1.3.8 din Manualul de încercări şi criterii. 
Trebuie să se demonstreze că obiectul eliberează presiunea sa prin intermediul 
unui sigiliu piro-degradabil sau al unui alt dispozitiv de decompresie, în aşa fel 
încât recipientul sub presiune să nu se fragmenteze şi că acest obiect sau 
fragmentele sale să nu fie propulsate la mai mult de 10 metri;  

(g) Modelul tip al obiectului trebuie să fie supus la încercarea următoare. Un 
mecanism de stimulare trebuie să fie utilizat pentru a iniţia un obiect în mijlocul 
ambalajului. Nu trebuie să se observe efecte periculoase în afara coletului, precum 
explozia coletului, expulzarea de fragmente metalice sau a recipientului din 
ambalaj.    

 (2) Fabricantul trebuie să furnizeze documentaţia tehnică pentru modelul tip, pentru 
fabricarea sa, încercările şi rezultatele lor. Fabricantul trebuie să aplice proceduri 
pentru a asigura că obiectele produse în serie sunt de bună calitate, în conformitate cu 
modelul tip şi capabile să îndeplinească prescripţiile de la alineatul 1). Fabricantul 
trebuie să transmită aceste informaţii autorităţii competente, la cererea sa.”. 

„372 Această rubrică se aplică condensatorilor asimetrici, care au o capacitate de 
stocare a energiei mai mare de 0,3 Wh. Condensatorii care au o capacitate de stocare a 
energiei mai mică sau egală cu 0,3 Wh, nu fac obiectul ADR.  

Prin capacitate de stocare a energiei se înţelege energia reţinută într-un condensator, 
calculată utilizând ecuaţia următoare:  

Wh = 1/2CN(UR
2-UL

2) × (1/3600), 

în care CN este capacitatea nominală, UR este tensiunea nominală şi UL tensiunea de 
limită inferioară nominală.  
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Toţi condensatorii asimetrici, cărora li se aplică această rubrică, trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii:  

a) Condensatorii sau modulele trebuie să fie protejaţi împotriva scurt-circuitelor;  

b) Condensatorii trebuie să fie concepuţi şi fabricaţi în aşa fel încât creşterea 
presiunii, care s-ar putea produce în cursul utilizării să poată fi compensată printr-
o decompresie sigură cu ajutorul unui ventil sau al unui punct de rupere în 
carcasa condensatorului. Orice lichid, care este eliberat în timpul ventilării, 
trebuie să fie conţinut de către ambalajul său sau de echipamentul în care este 
plasat condensatorul.  

c) Capacitatea de stocare a energiei în Wh trebuie să fie marcată pe condensatori;  

d) Condensatorii care conţin un electrolit care îndeplineşte criteriile de clasificare 
într-o clasă de mărfuri periculoase trebuie să fie concepuţi pentru a rezista unei 
diferenţe de presiune de 95 kPa.  

Condensatorii care conţin un electrolit care nu îndeplineşte criteriile de clasificare într-
o clasă de mărfuri periculoase, inclusiv atunci când sunt aranjaţi într-un modul sau 
instalaţi într-un echipament, nu fac obiectul altor prescripții ale ADR.  

 Condensatorii care conţin un electrolit, care îndeplineşte criteriile de clasificare într-o 
clasă de mărfuri periculoase, cu o capacitate de stocare a energiei de maxim 20Wh, 
inclusiv atunci când sunt aranjați într-un modul, nu fac obiectul altor prescripții ale 
ADR, dacă sunt capabili să treacă o încercare la cădere de 1,2 m neambalaţi, pe o 
suprafaţă rigidă, fără pierdere de conţinut.  

Condensatorii care conţin un electrolit, care îndeplineşte criteriile de clasificare într-o 
clasă de mărfuri periculoase, care nu sunt instalaţi într-un echipament şi a căror 
capacitate de stocare a energiei este mai mare de 20 Wh, fac obiectul prescripțiilor 
ADR.  

Condensatorii instalaţi într-un echipament şi care conţin un electrolit care îndeplineşte 
criteriile de clasificare într-o clasă de mărfuri periculoase, nu fac obiectul altor 
prescripții ale ADR, cu condiţia ca echipamentul să fie ambalat într-un ambalaj 
exterior robust, fabricat dintr-un material corespunzător, care prezintă o rezistenţă 
suficientă şi este conceput în funcţie de utilizarea pentru care el este destinat şi în aşa 
fel încât să se evite orice funcţionare accidentală a condensatorului în timpul 
transportului. Marile echipamente robuste, care conţin condensatori, pot fi prezentate 
la transport neambalate sau pe palete, atunci când condensatorii sunt dotaţi cu o 
protecţie echivalentă de către echipamentul în care ei sunt conţinuţi.  

NOTĂ: În ciuda prevederilor acestei dispoziţii speciale, condensatorii asimetrici din 
nichel-carbon, care conţin electroliţi alcalini din clasa 8 trebuie să fie transportaţi la 
Nr. ONU 2795 ACUMULATORI electrici UMPLUŢI CU LICHID ALCALIN.”. 

„373 Detectoarele de radiaţie neutronică, care conţin trifluorură de bor gazoasă 
nepresurizată pot fi transportate la această rubrică, cu condiţia ca următoarele condiții 
să fie îndeplinite:  

a) Fiecare detector de radiaţie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  

i) Presiunea absolută în fiecare detector să nu fie mai mare de 105 kPa la 20 0C;  

ii) Cantitatea de gaz nu trebuie să depăşească 13 g per detector;  

iii) Fiecare detector trebuie să fie construit în conformitate cu un program de 
asigurare a calităţii înregistrat; 

NOTĂ: Standardul ISO 9001:2008 poate fi utilizat în acest scop. 

iv) Fiecare detector de radiaţie neutronică trebuie să fie construit din metal sudat şi 
să conţină conectoare de traversare asamblate prin sudare ceramică – metal 
alămit. Presiunea de explozie minimă a acestor detectoare, aşa cum s-a 
demonstrat pe modelul tip, trebuie să fie de 1800 kPa; şi 
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v) Înainte de umplere, fiecare detector trebuie să fie supus unei încercări pentru a 
asigura o etanşeitate standard 1x10-10 cm3/s.  

b) Detectoarele de radiaţie transportate drept componente individuale trebuie să fie 
transportate, după cum urmează: 

i) Detectoarele trebuie să fie ambalate într-o dublură intermediară din plastic, 
închisă, care conţine un material absorbant în cantitate suficientă pentru a 
absorbi în totalitate conţinutul gazos;  

ii) Ele trebuie să fie ambalate într-un ambalaj exterior robust. Coletul complet 
trebuie să fie capabil să suporte o încercare la cădere de la 1,8 m fără să aibă loc 
scurgerea gazului conţinut în detectoare;  

iii) Cantitatea totală de gaz din toate detectoarele per ambalaj exterior nu trebuie să 
depăşească 52 g.  

c) Sistemele complete de detecţie a radiaţiei neutronice, care conţin detectoare care 
îndeplinesc prescripţiile paragrafului a) trebuie să fie transportate, după cum 
urmează:  

i) Detectoarele trebuie să fie ambalate într-o învelitoare exterioară robustă, 
închisă;  

ii) Învelitoarea trebuie să conţină suficient material absorbant pentru a absorbi în 
totalitate conţinutul gazos;  

iii) Sistemele complete trebuie să fie plasate în ambalaje exterioare robuste, 
capabile să suporte o încercare de cădere de 1,8 m fără să aibă loc vreo 
scurgere, în afara cazului când învelitoarea exterioară a sistemului asigură o 
protecţie echivalentă. 

Instrucţiunea de ambalare P200 de la 4.1.4.1 nu este aplicabilă.  

Documentul de transport trebuie să conţină menţiunea următoare: „Transport în 
conformitate cu dispoziţia specială 373.” 

Detectoarele de radiaţie neutronică, care conţin mai mult de 1 g trifluorură de bor, 
inclusiv detectoarele cu îmbinări lipite de sticlă nu fac obiectul prevederilor ADR, cu 
condiţia ca ele să îndeplinească prescripţiile paragrafului a) şi să fie ambalate în 
conformitate cu paragraful b). Sistemele de detecție de radiaţie, care conţin asemenea 
detectoare nu fac obiectul prevederilor ADR, dacă sunt ambalate în conformitate cu 
paragraful c).”. 
„374 (Rezervat)”. 

„375 Aceste substanţe, atunci când sunt transportate în ambalaje simple sau 
combinate, care conţin o cantitate netă per ambalajul simplu sau interior egală sau mai 
mică de 5 l pentru lichide sau care au o masă netă per ambalajul simplu sau interior 
egală sau mai mică de 5 kg pentru solide nu sunt supuse niciunei alte dispoziţii ale 
ADR, cu condiţia ca ambalajele să îndeplinească dispoziţiile generale de la 4.1.1.1, 
4.1.1.2 şi de la 4.1.1.4 la 4.1.1.8.”. 

„376 Pilele cu litiu ion şi pilele şi bateriile cu litiu metal identificate ca deteriorate sau 
defecte, în aşa fel încât ele nu mai sunt în conformitate cu tipul încercat, care 
îndeplinea dispoziţiile aplicabile din Manualului de încercări şi criterii, trebuie să se 
supună prescripţiilor prezentei dispoziţii speciale.  

În scopul prezentei dispoziţii speciale, sunt incluse, dar nu numai:  

- Pile sau baterii identificate ca defecte din motive de siguranţă;  

- Pile sau baterii care prezintă semne de scurgere de lichid sau gaz;  

- Pile sau baterii care nu pot fi diagnosticate înaintea transportului; sau 

- Pile sau baterii care au suferit o deteriorare fizică sau mecanică. 
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NOTĂ: Pentru a determina dacă o baterie poate fi considerată ca deteriorată sau 
defectă, trebuie să se ţină cont de tipul de baterie, de utilizarea la care a fost supusă şi 
de o eventuală folosire greşită a ei.    

Pilele sau bateriile trebuie să fie transportate în conformitate cu dispoziţiile aplicabile 
nr. ONU 3090, 3091, 3480 şi 3481, cu excepţia dispoziţiei speciale 230 şi în afara 
cazului în care nu se prevede altfel în prezenta dispoziţie specială.  

Coletele trebuie să fie marcate „BATERII CU LITIU ION DETERIORATE/ 
DEFECTE” sau „BATERII CU LITIU METAL DETERIORATE/DEFECTE”, 
după caz.  

Pilele şi bateriile trebuie să fie ambalate în conformitate cu instrucţiunile de ambalare 
P908 de la 4.1.4.1 sau LP 904 de la 4.1.4.3, după caz.  

Pilele şi bateriile susceptibile de a se dezasambla rapid, de a reacţiona periculos, de a 
produce o flamă sau o degajare periculoasă de căldură sau o emisie de gaze sau de 
vapori toxici, corosivi sau inflamabili, în condiţii normale de transport nu trebuie să 
fie transportate decât în condiţiile stabilite de către autoritatea competentă.”.   

„377  Pilele şi bateriile cu litiu ion şi litiu metal şi echipamentele care conţin astfel de 
pile şi baterii, transportate în vederea eliminării sau reciclării lor, în amestec sau nu cu 
pile şi baterii, altele decât cu litiu, pot fi ambalate în conformitate cu instrucţiunea de 
ambalare P909 de la 4.1.4.1.  

Aceste pile şi baterii nu sunt supuse prescripţiilor de la 2.2.9.1.7 de la a) la e).  

Coletele trebuie să fie marcate „BATERII CU LITIU PENTRU ELIMINARE” sau 
„BATERII CU LITIU PENTRU RECICLARE”.  

Bateriile identificate ca deteriorate sau defecte trebuie să fie transportate în 
conformitate cu dispoziţia specială 376 şi ambalate în conformitate cu instrucţiunile de 
ambalare P908 de la 4.1.4.1 sau LP 904 de la 4.1.4.3, după caz.”. 

„662  Buteliile neconforme cu dispoziţiile capitolului 6.2, care sunt utilizate exclusiv 
la bordul unei nave sau al unei aeronave pot fi transportate în scopul umplerii sau al 
inspecţiei, precum şi la retur, dacă aceste butelii sunt concepute şi construite în 
conformitate cu un standard recunoscut de către autoritatea competentă a ţării de 
omologare şi dacă toate celelalte prescripţii ale ADR sunt îndeplinite, inclusiv 
următoarele:  

a) Buteliile trebuie să fie dotate cu o protecţie a robinetului, în conformitate cu 
dispoziţiile de la 4.1.6.8;  

b) Buteliile trebuie să fie marcate şi etichetate în conformitate cu dispoziţiile de la 
5.2.1 şi 5.2.2; şi 

c) Toate prescripţiile referitoare la umplere din instrucţiunea de ambalare P200 de la 
4.1.4.1 trebuie să fie îndeplinite.  

Documentul de transport trebuie să conţină următoarea menţiune: „Transport în 
conformitate cu dispoziţia specială 662”.”. 

„663 Această rubrică nu trebuie să fie utilizată decât pentru ambalajele, ambalajele 
mari sau RMV-urile, sau părţi din ele, care au conţinut mărfuri periculoase şi care sunt 
transportate în vederea eliminării lor, reciclării sau recuperării materialelor lor, în afara 
scopului de recondiţionare, repare, întreţinere obişnuită, reconstrucţie sau reutilizare şi 
care au fost golite, de maniera că nu mai conţin decât reziduuri aderente pe elementele 
ambalajului, atunci când sunt prezentate pentru transport.  

Domeniu de aplicare: 

Reziduurile prezente în ambalajele deteriorate, goale și necurăţate nu pot fi decât 
mărfuri periculoase, care aparţin claselor 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 sau 9. În plus, ele nu 
trebuie să fie:  



 

38 

- Substanţe alocate grupei de ambalare I sau pentru care „0” apare în coloana (7a) a 
tabelului A din capitolul 3.2; şi nici 

- Substanţe clasificate ca fiind substanţe explozive desensibilizate din clasele 3 sau 
4; şi nici 

- Substanţe clasificate ca fiind substanţe autoreactive din clasa 4.1; şi nici 

- Materiale radioactive; și nici 

- Azbest (Nr. ONU 2212 şi Nr. ONU 2590), difenili policloraţi (Nr. ONU 2315 şi 
Nr. ONU 3432), difenili polihalogenaţi sau terfenili polihalogenaţi (Nr. ONU 
3151 şi Nr. ONU 3152).  

Dispoziţii generale: 

Ambalajele deteriorate, goale și necurăţate, cu reziduuri care prezintă un risc principal 
sau secundar din clasa 5.1, nu trebuie să fie ambalate cu alte ambalaje deteriorate, 
goale și necurăţate și nici nu trebuie să fie încărcate în același container, vehicul sau 
container pentru vrac, împreună cu alte ambalaje goale necurăţate.  

În scopul de a se asigura că prescripţiile aplicabile ale acestei rubrici sunt îndeplinite, 
la locul de încărcare trebuie să fie implementate proceduri documentate de sortare.  

NOTĂ: Toate celelalte dispoziţii ale ADR sunt aplicabile.”.  

„664 Atunci când aceste substanţe clasificate la această rubrică sunt transportate în 
cisterne fixe (vehicule-cisternă) sau cisterne demontabile, aceste cisterne pot fi 
echipate cu dispozitive pentru aditivi.  

Dispozitivele pentru aditivi:  

– fac parte din echipamentul de serviciu pentru dispersarea aditivilor, cu Nr. ONU 
1202, 1993 grupa de ambalare III, 3082 sau substanţe nepericuloase, în timpul 
descărcării cisternei; 

– se compun din elemente precum conducte de conectare, furtunuri, dispozitive de 
închidere, pompe şi dispozitive de dozare care sunt legate în permanenţă la 
dispozitivul de descărcare al echipamentului de serviciu al cisternei;  

– includ mijloacele de retenţie care fac parte integrantă a rezervorului sau care 
sunt fixate permanent la exteriorul cisternei sau al vehiculului-cisternă. 

Alternativ, dispozitivele pentru aditivi pot fi dotate cu conectoare, care permit să se 
racordeze ambalaje. În acest caz, ambalajul însuşi nu este considerat a fi parte a 
dispozitivului pentru aditivi. 

Prescripţiile următoare trebuie să fie aplicate conform configuraţiei: 

(a) Construcţia mijloacelor de retenţie: 

(i) Atunci când sunt parte integrantă a rezervorului (ex.: compartiment de 
cisternă), ele trebuie să îndeplinească dispoziţiile relevante ale capitolului 
6.8. 

(ii) Atunci când sunt fixate permanent la exteriorul cisternei sau al 
vehiculului-cisternă ele nu sunt supuse dispoziţiilor ADR referitoare la 
construcţie, cu condiţia să respecte dispoziţiile următoare:  

Ele trebuie să fie din metal şi trebuie să îndeplinească următoare condiții 
în ceea ce priveşte grosimea peretelui:   

Material Grosimea minimă a pereteluia 
Oţeluri inoxidabile austenitice 2.5 mm 
Alte oţeluri 3 mm 
Aliaje de aluminiu 4 mm 
Aluminiu pur de 99,80% 6 mm 
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a Pentru mijloacele de retenţie cu perete dublu, suma grosimii 
peretelui exterior metalic şi cea a peretelui interior metalic trebuie să 
corespundă grosimii de perete cerută. 

Sudurile trebuie să fie realizate în conformitate cu 6.8.2.1.23. 

(iii) Ambalajele care pot fi conectate la dispozitivul pentru aditivi trebuie să 
fie ambalaje metalice şi trebuie să îndeplinească prescripţiile de 
construcţie ale capitolului 6.1, aşa cum sunt aplicabile aditivului 
respectiv.  

 (b) Omologarea cisternei 

Pentru cisternele echipate sau destinate a fi echipate cu dispozitive pentru 
aditivi, atunci când dispozitivul pentru aditivi nu este cuprins în omologarea de 
tip inițială a cisternei, trebuie aplicate dispoziţiile de la 6.8.2.3.4.  

(c) Utilizarea mijloacelor de retenţie şi a dispozitivelor pentru aditivi:  

(i) În cazul prevăzut la (a) (i) de mai sus, nicio prescripţie suplimentară nu se 
aplică. 

(ii) În cazul prevăzut la (a) (ii) de mai sus, capacitatea totală a mijloacelor de 
retenţie nu trebuie să depăşească 400 litri per vehicul. 

(iii) În cazul prevăzut la (a) (iii) de mai sus, 7.5.7.5 şi 8.3.3 nu se aplică. 
Ambalajele pot fi conectate la dispozitivul pentru aditivi, numai în timpul 
descărcării cisternei. În timpul transportului, închizătoarele şi 
conectoarele trebuie să fie închise etanş.  

 (d) Încercări pentru dispozitivele pentru aditivi 

Dispozițiile de la 6.8.2.4 trebuie să fie aplicate dispozitivului pentru aditivi. 
Totuşi, în cazul prevăzut la a) (ii), de mai sus, în momentul inspecţiei iniţiale 
sau al inspecţiilor intermediare sau periodice ale cisternei, mijloacele de retenţie 
ale dispozitivului pentru aditivi trebuie să fie supuse numai unei examinări 
vizuale a stării exterioare şi unei încercări de etanşeitate. Încercarea de 
etanşeitate trebuie să fie efectuată la o presiune de încercare de cel puţin 0,2 bar;  

NOTĂ: Pentru ambalajele descrise la a) (iii), de mai sus, trebuie aplicate 
dispoziţiile corespunzătoare ale ADR.    

(e) Documentul de transport  

În documentul de transport pentru aditivul respectiv, trebuie să fie adăugate 
numai informaţiile cerute în conformitate cu paragraful 5.4.1.1.1 de la a) la d). 
Textul următor trebuie, de asemenea, să fie adăugat în documentul de transport: 
„Transport în conformitate cu dispoziţia specială 664.”. 

(f) Pregătirea profesională a conducătorilor auto  

Conducătorii auto care au fost instruiţi în conformitate cu 8.2.1 pentru 
transportul acestei substanţe în cisterne, nu mai au nevoie de pregătire 
profesională suplimentară pentru transportul aditivilor; 

(g) Placardare sau semnalizare portocalie  

Placardarea sau semnalizarea portocalie a cisternelor fixe (vehiculelor-cisternă) 
sau a cisternelor demontabile în conformitate cu capitolul 5.3, pentru transportul 
substanţelor de la această rubrică, nu este afectată de prezenţa unui dispozitiv 
pentru aditivi sau de către aditivii pe care îi conţine.”. 

Capitolul 3.4 

Se modifică 3.4.7 şi 3.4.8, după cum urmează: 

„3.4.7  Marcarea coletelor care conţin cantităţi limitate 
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3.4.7.1  Coletele care conţin mărfuri periculoase în cantităţi limitate trebuie 
să poarte marcajul indicat în figura 3.4.7.1, cu excepţia celor pentru transportul aerian: 

Figura 3.4.7.1 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Marcajul coletelor care conţin cantităţi limitate 

Marcajul trebuie să fie uşor vizibil, lizibil şi să poată rezista intemperiilor fără a se 
degrada substanţial. 

Marcajul trebuie să aibă forma unui pătrat, aşezat într-un unghi de 450 (sub formă de 
diamant). Părţile superioare şi inferioare, precum şi bordura, trebuie să fie negre. 
Partea centrală trebuie să fie albă sau pe un fond suficient de contrastant. Dimensiunile 
minime trebuie să fie de 100 mm x 100 mm şi grosimea minimă a liniei, care formează 
diamantul trebuie să fie de 2 mm. Atunci când dimensiunile nu sunt specificate, toate 
elementele trebuie să respecte aproximativ proporţiile arătate. 

3.4.7.2  Dacă dimensiunile coletului o impun, dimensiunile exterioare 
minime indicate în figura 3.4.7.1 pot fi reduse până la minimum de 50 mm x 50 mm, 
cu condiţia ca marcajul să rămână vizibil ușor. Grosimea minimă a liniei care 
formează diamantul poate fi redusă la un minim de 1 mm. 

3.4.8 Marcarea coletelor care conţin cantităţi limitate, care corespund 
dispoziţiilor capitolului 4 al Părţii 3 a Instrucţiunilor tehnice OACI 

3.4.8.1  Coletele care conţin mărfuri periculoase ambalate în conformitate 
cu dispoziţiile capitolului 4 al Părţii 3 a Instrucţiunilor tehnice OACI pot purta 
marcajul indicat în figura 3.4.8.1 pentru a certifica conformitatea cu prezentele 
dispoziţii: 

Figura 3.4.8.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcajul coletelor care conţin cantităţi limitate, care corespund dispoziţiilor 
capitolului 4 al Părţii 3 a Instrucţiunilor tehnice OACI 

Marcajul trebuie să fie uşor vizibil, lizibil şi să poată rezista intemperiilor fără a se 
degrada substanţial. 
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Marcajul trebuie să aibă forma unui pătrat, aşezat într-un unghi de 450 (sub formă de 
diamant). Părţile superioare şi inferioare, precum şi bordura, trebuie să fie negre. 
Partea centrală trebuie să fie albă sau pe un fond suficient de contrastant. Dimensiunile 
minime trebuie să fie de 100 mm x 100 mm şi grosimea minimă a liniei, care formează 
diamantul trebuie să fie de 2 mm. Simbolul „Y” trebuie să fie plasat în centrul 
marcajului şi trebuie să fie vizibil ușor. Atunci când dimensiunile nu sunt specificate, 
toate elementele trebuie să respecte aproximativ proporţiile arătate. 

3.4.8.2  Dacă dimensiunile coletului o impun, dimensiunile exterioare 
minime indicate în figura 3.4.8.1 pot fi reduse până la minimum de 50 mm x 50 mm, 
cu condiţia ca marcajul să rămână vizibil ușor. Grosimea minimă a liniei care 
formează diamantul poate fi redusă la un minim de 1 mm. Simbolul „Y” trebuie să 
rămână proporțional cu cel din figura 3.4.8.1.”. 

3.4.9 Se modifică, după cum urmează: 
„3.4.9 Coletele, care conţin mărfuri periculoase, care poartă marcajul arătat la 
secţiunea 3.4.8 cu sau fără etichete şi marcaje suplimentare pentru transportul aerian 
sunt considerate că îndeplinesc dispoziţiile secţiunii 3.4.1, după caz, şi ale secţiunilor 
de la 3.4.2 la 3.4.4. Nu trebuie să se aplice marcajul arătat la secţiunea 3.4.7.”. 
3.4.10 Se modifică, după cum urmează: 
„3.4.10 Coletele care conţin mărfuri periculoase în cantităţi limitate, care poartă 
marcajul arătat la secţiunea 3.4.7 şi care sunt în conformitate cu Instrucţiunile tehnice 
OACI, inclusiv în ceea ce priveşte toate mărcile şi etichetele cerute în Părţile 5 şi 6, 
sunt considerate că îndeplinesc dispoziţiile de la secţiunea 3.4.1, după caz, şi ale 
secţiunilor de la 3.4.2 la 3.4.4.”. 

  Capitolul 3.5 
3.5.4.2  Se modifică, după cum urmează: 
„3.5.4.2 Marcajul pentru cantități exceptate 

Figura 3.5.4.2 

 
 

Marcajul pentru cantități exceptate 

* Primul sau singurul numărul de etichetă indicat în coloana (5) a tabelului A 
din capitolul 3.2 trebuie să fie indicat aici. 
** Denumirea expeditorului sau a destinatarului trebuie să fie indicată aici, dacă 
nu este indicată în alt loc pe colet. 
Marcajul trebuie să aibă forma unui pătrat. Haşurul şi simbolul trebuie să fie de 
aceeaşi culoare, neagră sau roşie, pe un fond alb sau suficient de contrastant. 
Dimensiunile minime trebuie să fie de 100 mm X 100 mm. Atunci când dimensiunile 
nu sunt specificate, toate elementele trebuie să respecte aproximativ proporţiile 
arătate. 

Dimensiune minimă 100 mm 
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  Partea 4 

  Capitolul 4.1 

4.1.1.5 Se adaugă un paragraf nou 4.1.1.5.2, după cum urmează: 

„4.1.1.5.2 Utilizarea ambalajelor suplimentare în interiorul unui ambalaj exterior 
(de ex.: un ambalaj intermediar sau un recipient în interiorul unui ambalaj interior 
prescris), în completarea ambalajelor prevăzute în instrucţiunile de ambalare, este 
permisă cu condiţia ca toate prescripţiile relevante să fie îndeplinite, inclusiv cele ale 
paragrafului 4.1.1.3 şi cu condiţia să fie utilizat un material de umplutură 
corespunzător, după caz, pentru a preveni orice mişcare în interiorul ambalajelor.”. 

4.1.1.11 La sfârşit, se adaugă o NOTĂ nouă, după cum urmează:  

„NOTĂ:  Atunci când asemenea ambalaje sunt transportate în vederea eliminării, 
reciclării sau recuperării materialelor lor, ele pot, de asemenea, să fie transportate la 
Nr. ONU 3509, cu condiţia ca, prevederile dispoziţiei speciale 663 din capitolul 3.3 să 
fie îndeplinite.”.  

4.1.1.19 La sfârşit, se adaugă „şi a ambalajelor mari de siguranţă”. 

4.1.1.19.1 La sfârşitul primei fraze, se adaugă „şi în ambalaje mari de siguranţă aşa 
cum se specifică la 6.6.5.1.9”. 

4.1.1.19.1 În a doua frază, se înlocuiește „unui ambalaj”, cu  „unor ambalaje, 
inclusiv recipiente mari de vrac (RMV) şi ambalaje mari,”.  

4.1.1.19.2 În prima frază, după „ ambalaj de siguranţă” se introduce „sau ambalaj 
mare de siguranţă”. 

4.1.1.21.6 În tabel, pentru nr. ONU 1202, prima şi a patra rubrică, în coloana (2b), 
se înlocuieşte „EN 590:2004” cu „EN 590:2009 + A1:2010”. 

4.1.3.1 Se modifică definiţia codului „L”, după cum urmează: 

„„L” pentru ambalajele mari sau „LL” pentru dispoziţiile speciale de ambalare 
specifice ADR;” 

4.1.4.1, P003 Se adaugă o nouă dispoziţie specială de ambalare PP91, după cum 
urmează: 

„PP91  Pentru nr. ONU 1044, stingătoarele de incendiu mari pot fi, de asemenea, 
transportate neambalate, cu condiţia ca prescripţiile de la 4.1.3.8.1 a) la d) să fie 
îndeplinite şi anume că robinetele să fie protejate printr-una din metodele indicate la 
4.1.6.8 de la a) la d) şi ca celelalte elemente montate pe stingător să fie protejate în aşa 
fel încât să se evite o activare accidentală. În scopul acestei dispoziţii speciale de 
ambalare, expresia „stingătoare de incendiu mari” desemnează stingătoarele descrise 
la alineatele de la a) la e) ale dispoziţiei speciale 225 din capitolul 3.3.”.  

4.1.4.1, P003 Se înlocuiește titlul „Dispoziţie specială de ambalare, specifică 
pentru RID și ADR” cu „Dispoziţii speciale de ambalare, specifice pentru RID și 
ADR” și se adaugă o dispoziţie specială de ambalare RR9, după cum urmează: 

„RR9 Pentru Nr. ONU 3509, ambalajele nu trebuie să îndeplinească prescripţiile de la 
paragraful 4.1.1.3. 

Trebuie să se utilizeze ambalaje care îndeplinesc prescripţiile secţiunii 6.1.4, să fie 
etanşe şi dotate cu o dublură sau un sac ermetic etanş, precum şi rezistente la 
perforare. 

Atunci când reziduurile conţinute sunt numai solide, care nu pot trece în stare lichidă 
la temperaturile probabile a fi întâlnite în timpul transportului, se pot utiliza ambalaje 
flexibile. Atunci când există reziduuri lichide trebuie să se utilizeze ambalaje rigide 
care dispun de un mijloc de retenţie (de ex.: material absorbant).  
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Înainte de umplere şi prezentare pentru transport, fiecare ambalaj trebuie să fie 
inspectat pentru a se asigura că nu prezintă coroziune, contaminare sau alte defecte. 
Orice ambalaj care prezintă semne de reducere a rezistenţei, nu trebuie să mai fie 
utilizat în continuare (mici zgârieturi sau crestături uşoare nu sunt considerate ca 
slăbind rezistenţa ambalajului).  

Ambalajele destinate transportului de ambalaje deteriorate, goale și necurăţate, cu 
reziduuri din clasa 5.1, trebuie să fie construite sau adaptate în aşa fel încât mărfurile 
să nu poată intra în contact cu lemnul sau cu oricare alt material combustibil.”.  

4.1.4.1, P116  În coloana „ambalaje exterioare”, se modifică prima linie a 
rubricii „saci”, după cum urmează: „Ţesătură de plastic (5H1, 5H2, 5H3)”. Se şterge 
dispoziţia specială de ambalare PP65 şi se adaugă „PP65 (Şters)”. 

4.1.4.1, P131 şi P137 Sub rubrica „cutii”, din coloana pentru „ambalaje exterioare” se 
adaugă: „Plastic rigid (4H2)”. 

4.1.4.1, P200  Se modifică, după cum urmează: 

„Buteliile, tuburile, butoaiele sub presiune şi cadrele de butelii sunt autorizate, cu 
condiţia să îndeplinească dispoziţiile speciale de ambalare de la 4.1.6, dispoziţiile 
stabilite la paragrafele de mai jos de la (1) la (9) şi, atunci când se face trimitere la 
coloana „Dispoziţii speciale de ambalare” din Tabelele 1, 2 sau 3, dispoziţiile speciale 
de ambalare relevante ale paragrafului (10) de mai jos.”.  

4.1.4.1, P200 (10) u Se înlocuieşte „ISO 7866:1999” cu „ISO 7866:2012”.  

4.1.4.1, P200 (10), sub „Inspecţii periodice”, după „u”,  se introduce o nouă 
dispoziție „ua”, după cum urmează: 

„ua: Intervalul dintre încercările periodice poate fi extins la 15 ani pentru buteliile 
din aliaj de aluminiu şi cadrele din astfel de butelii, dacă sunt aplicate dispoziţiile de la 
paragraful (13) al instrucţiunii de ambalare. Acest lucru nu se aplică buteliilor din aliaj 
de aluminiu AA 6351. Pentru amestecuri, această dispoziţie „ua” poate fi aplicată cu 
condiţia să fie alocată fiecărui gaz în parte din amestec în Tabelul 1 sau Tabelul 2.”. 

4.1.4.1, P200 (10), în „Inspecţia periodică” după „v” Se introduce o nouă 
dispoziție „va”, după cum urmează: 

„va: Pentru buteliile din oţel fără sudură, echipate cu supape de presiune reziduală (a 
se vedea NOTA de mai jos), care au fost concepute şi încercate în conformitate cu 
standardul EN ISO 15996:2005 + A1:2007 şi pentru cadrele de butelii din oţel fără 
sudură echipate cu unul sau mai multe robinet (e) principal (e), cu un dispozitiv de 
presiune reziduală, încercat (e) în conformitate cu standardul EN ISO 15996:2005 + 
A1:2007, intervalul între inspecţiile periodice poate fi extins la 15 ani, dacă sunt 
aplicate dispoziţiile de la paragraful (13) al prezentei instrucţiuni de ambalare. Pentru 
amestecuri, această dispoziţie „va” poate fi aplicată cu condiţia să fie alocată fiecărui 
gaz în parte din amestec în Tabelul 1 sau în Tabelul 2. 

NOTĂ: „Supapă de presiune reziduală” înseamnă o închizătoare care încorporează 
un dispozitiv de presiune reziduală care împiedică pătrunderea de impurităţi prin 
menţinerea unei diferenţe pozitive între presiunea din interiorul buteliei şi ieşirea 
supapei. Pentru a evita orice refulare (împingere înapoi) a fluidelor în butelie din 
cauza unei surse de presiune mai mari, o funcţie de „supapă anti-retur” trebuie să fie 
încorporată în dispozitivul de presiune reziduală ori să fie asigurată de un dispozitiv 
suplimentar în robinetul buteliei, de ex.: un regulator.”.  

4.1.4.1, P200 (11) La sfârşitul tabelului, se introduce următorul standard nou: 

(10) (p) EN ISO 
13088:2012 

Butelii de gaz – Cadre de butelii pentru acetilenă – Condiţii 
de umplere şi de inspecţie a umplerii (ISO 13088:2011) 
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4.1.4.1 P200 (12) În paragraful 3.4, se înlocuieşte „sau EN 13153:2001 + A1:2003” 
cu „, EN 13153:2001 + A1:2003, EN ISO 14245:2010 sau EN ISO 15995:2010”. 

4.1.4.1, P200 Se adaugă un paragraf nou (13), după cum urmează: 

„(13) Un interval de 15 ani între inspecţiile periodice ale buteliilor din oţel fără sudură 
şi ale buteliilor din aliaj de aluminiu, precum şi ale cadrelor de butelii, poate fi acordat 
în conformitate cu dispoziţiile speciale de ambalare „ua” sau „va” din paragraful (10), 
dacă dispoziţiile următoare sunt aplicate:  

1. Dispoziţii generale  

1.1 În scopul acestui paragraf, autoritatea competentă nu trebuie să delege sarcinile 
sale şi îndatoririle sale organismelor Xb (de inspecţie de tip B) sau organismelor IS 
(servicii interne de inspecţie).  

1.2 Proprietarul buteliilor sau cadrelor de butelii trebuie să solicite autorităţii 
competente să i se acorde intervalul de 15 ani şi trebuie să demonstreze că prescripţiile 
de la sub-paragrafele 2, 3 şi 4 sunt îndeplinite.  

1.3 Buteliile fabricate începând cu 1 ianuarie 1999 trebuie să fi fost fabricate în 
conformitate cu următoarele standarde:  

- EN 1964-1 sau EN 1964-2; sau  

- EN 1975; sau 

- EN ISO 9809-1 sau EN ISO 9809-2; sau 

- EN ISO 7866; sau 

- Anexa I, părţile de la 1 la 3 ale Directivelor Consiliului 84/525/CEEb şi 84/526/CEEc 
aşa cum au fost aplicabile în momentul fabricaţiei (a se vedea, de asemenea, tabelul de 
al 6.2.4.1). 

Alte butelii fabricate înainte de 1 ianuarie 2009 conform cu ADR, în conformitate cu 
un cod tehnic agreat de către autoritatea competentă naţională, pot fi acceptate pentru 
un interval de 15 ani pentru inspecţia periodică, dacă prezintă un nivel de siguranţă 
echivalent cu cel oferit de dispoziţiile ADR aplicabile la momentul solicitării.   

NOTĂ: Această dispoziţie este considerată a fi îndeplinită dacă butelia a fost 
reevaluată în conformitate cu procedura de reevaluare a conformităţii descrisă în 
anexa III a Directivei 2010/3/UE din 29 aprilie 1999.  

Buteliile și cadrele de butelii marcate cu simbolul ONU pentru ambalaje, specificat la 
6.2.2.7.2 (a) nu pot fi acceptate pentru un interval de 15 ani între inspecţiile periodice. 

1.4 Cadrele de butelii trebuie să fie construite în aşa fel încât contactul între butelii 
de-a lungul axei lor longitudinale să nu provoace coroziune externă. Suporţii şi 
chingile de reţinere trebuie să fie în aşa fel încât să minimizeze riscul de corodare a 
buteliilor. Materialele destinate să absoarbă şocurile în suporţi nu pot fi autorizate 
decât dacă ele au fost tratate în scopul de a elimina absorbția de apă. Benzile şi 
cauciucurile rezistente la apă sunt exemple de materiale corespunzătoare. 

1.5 Proprietarul trebuie să prezinte autorităţii competente documentele, care să 
ateste că buteliile sunt în conformitate cu dispoziţiile sub-paragrafului 1.3. Autoritatea 
competentă trebuie să verifice că aceste condiţii sunt îndeplinite.  

  
  b  Directiva Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la buteliile pentru gaz 

din oțel fără sudură, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene Nr. L 300 din 19.11.1984. 
  c  Directiva Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la buteliile pentru gaz 

din aluminiu nealiat și din aliaj de aluminiu fără sudură, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților 
Europene Nr. L 300 din 19.11.1984. 
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1.6 Autoritatea competentă trebuie să verifice dacă dispoziţiile sub-paragrafelor 2 şi 
3 sunt îndeplinite şi aplicate corect. Dacă toate dispoziţiile sunt îndeplinite, ea 
autorizează intervalul de 15 ani între inspecţiile periodice, la care sunt supuse buteliile 
sau cadrele de butelii. În această autorizaţie, grupul de butelii (a se vedea NOTA de 
mai jos) vizat trebuie să fie clar indicat. Autorizaţia trebuie emisă proprietarului. 
Autoritatea trebuie să păstreze o copie a acesteia. Proprietarul trebuie să păstreze 
documentele pe toată perioada cât este valabilă autorizaţia de inspecție a buteliilor la 
un interval de 15 ani.  

NOTĂ: Un grup de butelii este definit prin datele de producţie de butelii identice 
pentru o perioadă, în timpul căreia dispoziţiile aplicabile ale ADR şi codului tehnic 
agreat de către autoritatea competentă nu au fost modificate în ceea ce priveşte 
conţinutul lor tehnic. Exemplu: Buteliile de concepţie şi volum identice care au fost 
fabricate, în conformitate cu dispoziţiile ADR, aşa cum au fost aplicate între 1 
ianuarie 1985 şi 31 decembrie 1988 în combinaţie cu un cod tehnic agreat de către 
autoritatea competentă aplicabil în timpul aceleiaşi perioade formează un grup de 
butelii în sensul dispoziţiilor prezentului paragraf.     

1.7 Proprietarul trebuie să asigure conformitatea cu dispoziţiile ADR şi cu 
autorizaţia dată şi trebuie să dovedească acest lucru autorităţii competente la cerere, 
însă cel puţin la fiecare 3 ani sau atunci când sunt introduse modificări semnificative 
în proceduri.  

2. Dispoziţii operaţionale  

2.1 Buteliile sau cadrele de butelii care au fost acceptate pentru intervale de 15 ani 
între inspecţiile periodice trebuie să fie umplute numai în centrul de umplere care 
utilizează un sistem de calitate documentat şi certificat în scopul de a garanta că toate 
dispoziţiile paragrafului (7) al prezentei instrucţiuni de ambalare, precum şi 
prescripţiile şi responsabilităţile specificate în standardele EN 1919:2000, EN 
1920:2000 sau EN 13365:2002, după caz, sunt îndeplinite şi aplicate corect. Sistemul 
de calitate, în conformitate cu seria ISO 9000 sau echivalente, trebuie să fie certificat 
de către un organism independent acreditat şi recunoscut de către autoritatea 
competentă. Acesta include proceduri de inspecţie înainte şi după umplere, precum şi 
ale procesului de umplere a buteliilor, cadrelor de butelii şi robinetelor.  

2.2 Buteliile din aliaj de aluminiu şi cadrele de astfel de butelii fără supapă de 
presiune reziduală, care au fost acceptate pentru un interval de 15 ani între inspecţiile 
periodice trebuie să fie verificate înainte de fiecare umplere în conformitate cu o 
procedură documentată, care să includă cel puţin următoarele operaţiuni:  

• Se deschide robinetul buteliei sau robinetul principal al cadrului de butelii 
pentru a verifica presiunea reziduală;  

• Dacă se eliberează gaz, se poate umple butelia sau cadrul de butelii;    

• Dacă nu se eliberează gaz, trebuie să se verifice dacă interiorul buteliei sau 
cadrului de butelii nu este contaminat;  

• Dacă nu se detectează o contaminare, butelia sau cadrul de butelii se poate 
umple;  

• Dacă se detectează o contaminare, trebuie să se ia măsuri corective.  

2.3 Buteliile din oţel fără sudură echipate cu supape de presiune reziduală şi cadrele 
de butelii din oţel fără sudură echipate cu unul sau mai multe robinet(e) principal(e) 
dotat(e) cu dispozitive de presiune reziduală care sunt acceptate pentru un interval de 
15 ani între inspecţiile periodice trebuie să fie verificate înainte de fiecare umplere în 
conformitate cu o procedură documentată, care să includă cel puţin următoarele 
operaţiuni:  

• Se deschide robinetul buteliei sau robinetul principal al cadrului de butelii 
pentru a verifica presiunea reziduală;  
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• Dacă se eliberează gaz, se poate umple butelia sau cadrul de butelii;    

• Dacă nu se eliberează gaz, trebuie să se verifice funcţionarea dispozitivului de 
presiune reziduală; 

•  Dacă verificarea arată că dispozitivul de presiune reziduală a reţinut presiunea, 
se poate umple butelia sau cadrul de butelii; 

• Dacă verificarea arată că dispozitivul de presiune reziduală nu a reţinut 
presiunea, interiorul buteliei sau cadrului de butelii trebuie să fie verificat 
pentru a determina dacă există contaminare: 

- Dacă nu este detectată nicio contaminare, se poate umple butelia sau 
cadrul de butelii după reparaţia sau înlocuirea dispozitivului de 
presiune reziduală; 

- Dacă este detectată o contaminare, trebuie să se ia măsuri corective. 

2.4 Pentru a evita coroziunea internă, numai gaze de calitate superioară, care au un 
potenţial scăzut de contaminare trebuie să fie umplute în butelii sau cadre de butelii. 
Această dispoziţie este considerată îndeplinită, atunci când compatibilitatea între gaze 
şi material este acceptabilă potrivit standardelor EN ISO 11114-1:2012 şi EN 11114-
2:2013, precum şi că gazul este de o calitate care îndeplineşte specificaţiile 
standardului EN ISO 14175:2008 sau, pentru gazele care nu sunt acoperite de acest 
standard, că gazele prezintă o puritate minimă de 99,5% în volum şi un maxim de 
umiditate de 40 ml/m3 (ppm). Pentru protoxidul de azot, valorile trebuie să fie de 
minim 98% din volum pentru puritate şi de maxim 70 ml/m3 (ppm) pentru umiditate. 

2.5 Proprietarul trebuie să se asigure că prescripţiile de la 2.1 la 2.4 sunt îndeplinite 
şi să prezinte la cerere autorității competente documente care să ateste acest lucru, cel 
puţin la fiecare trei ani sau atunci când sunt introduse modificări semnificative în 
proceduri.   

2.6 Atunci când un centru de umplere este situat într-o altă parte contractantă a 
ADR, proprietarul trebuie să furnizeze la cererea autorității competente un document 
suplimentar care să ateste că acest centru este monitorizat în consecinţă de către 
autoritatea competentă a acelei părţi contractante la ADR. A se vedea, de asemenea, 
1.2. 

3. Dispoziţii referitoare la calificare şi la inspecţiile periodice 

3.1 Buteliile şi cadrele de butelii care sunt deja în exploatare şi care îndeplinesc 
condiţiile prevăzute la sub-paragraful 2, începând cu data ultimei inspecţii a lor care a 
îndeplinit condițiile autorității competente, pot primi o extindere a intervalului dintre 
inspecţiile periodice la 15 ani, începând cu data ultimei inspecţii. Astfel, schimbarea 
de la 10 ani la 15 ani trebuie să intervină în momentul inspecţiei periodice. Raportul 
de inspecţie periodică trebuie să indice că această butelie sau acest cadru de butelii 
trebuie să fie echipat cu un dispozitiv de presiune reziduală, după caz. Autoritatea 
competentă poate accepta și alte documente justificative. 

3.2 Atunci când o butelie cu un interval de 15 ani nu trece încercarea de presiune, 
explodând sau prezentând scurgeri, sau atunci când o defecţiune gravă este constatată 
în timpul unei încercări nedistructive (NDT) în cursul unei inspecţii periodice, 
proprietarul trebuie să efectueze o analiză şi să întocmească un raport asupra cauzei 
defecţiunii, indicând în el dacă şi alte butelii (de ex.: de acelaşi tip sau din acelaşi 
grup) sunt afectate. În cazul când sunt afectate şi alte butelii, proprietarul trebuie să 
informeze cu privire la acest lucru autoritatea competentă. Autoritatea competentă 
trebuie, atunci să decidă măsuri corespunzătoare şi să informeze, în consecinţă, 
autorităţile competente ale tuturor părţilor contractante ADR.  

3.3 Atunci când o coroziune internă sau o altă defecţiune, aşa cum este definită de 
standardele referitoare la inspecţiile periodice citate la secţiunea 6.2.4, a fost detectată, 
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butelia trebuie să fie retrasă din exploatare, fără posibilitatea de acordare a unui 
interval de timp pentru exploatare şi transport în continuare.  

3.4 Buteliile sau cadrele de butelii pentru care s-a acceptat un interval de 15 ani 
între inspecţiile periodice nu trebuie să fie echipate decât cu robinete concepute şi 
fabricate în conformitate cu standardul EN 849 sau ISO 10297, aşa cum au fost 
aplicabile în momentul fabricaţiei (a se vedea, de asemenea, tabelul de la 6.2.4.1). 
După o inspecţie periodică, un robinet nou trebuie să fie montat pe butelie, cu excepţia 
robinetelor care au fost recondiționate sau inspectate potrivit standardului EN ISO 
22434:2011, caz în care acestea vor fi remontate.  

4. Marcarea 

Buteliile şi cadrele de butelii pentru care s-a acceptat un interval de 15 ani între 
inspecţiile periodice în conformitate cu prezentul paragraf trebuie să poarte data (anul) 
inspecţiei periodice viitoare, aşa cum este stipulat la paragraful 5.2.1.6 e) şi trebuie, în 
plus, să fie marcate clar şi lizibil cu „P15Y”. Acest marcaj trebuie să fie scos atunci 
când butelia sau cadrul de butelii nu mai beneficiază de o autorizaţie de inspecţii 
periodice la intervale de 15 ani.”.    

4.1.4.1, P200  În Tabelul 2, pentru Nr. ONU 1082, în coloana „Denumire şi 
descriere”, se adaugă „(GAZ REFRIGERENT R1113)”. 

4.1.4.1, P200, Tabelul 1, pentru Nr. ONU 1002, 1006, 1046, 1049, 1056, 1065, 1066, 
1072, 1954, 1956, 1957, 1964, 1971, 2034 şi 3156 Se introduce „ua, va” în coloana 
pentru „Dispoziţii speciale de ambalare”. 

4.1.4.1, P200, Tabelul 2, pentru Nr. ONU 1013, 1070 şi 1080 Se introduce „ua, va” 
în coloana pentru „Dispoziţii speciale de ambalare”, în dreptul tuturor gradelor de 
umplere.  

4.1.4.1, P200, Tabelul 2, pentru Nr. ONU 1058, se şterge „Presiune de încercare = 1.5 x 
presiune de lucru” în coloanele pentru „Presiune de încercare” şi „Gradele de umplere”. 

4.1.4.1, P200, Tabelul 3, pentru Nr. ONU 1052, 1745, 1746 şi 2495, se introduce „X” 
în coloana pentru „butoaie sub presiune”. 

4.1.4.1, P203  În actualul paragraful (8), de sub „Prescripţii pentru 
recipiente criogenice închise”, se introduce (a) înaintea dispoziţiilor existente și după 
titlu, şi se adaugă un alineat nou (b), după cum urmează:  

„(b) Intervalul dintre inspecţiile şi încercările periodice ale recipientelor criogenice 
închise „non UN”, în conformitate cu 6.2.3.5.2, nu trebuie să depăşească 10 ani.”. 

4.1.4.1, P208 Se renumerotează ca P209. 

4.1.4.1, P404 (1) Se modifică, după cum urmează: 

(1) Ambalaje combinate 
Ambalaje exterioare: (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 

4C2, 4D, 4F, 4G sau 4H2) 
Ambalaje interioare: Recipiente din metal cu o masă netă maximă de 15 kg fiecare. Ambalajele 

interioare trebuie să fie ermetic închise şi dotate cu bușon filetat.  
Recipiente din sticlă cu o masă netă maximă de 1 kg fiecare, dotate cu 
bușon filetat cu garnitură, cu material de umplutură pe toate părțile și 
conţinute în bidoane de metal închise ermetic.  

Ambalajele exterioare trebuie să aibă o masă netă maximă de 125 kg. 
 

4.1.4.1, P501, P502 şi P504   La „ambalaje compozite”, se modifică ultima 
rubrică, după cum urmează: 

„Recipient din sticlă cu butoi exterior din oțel, aluminiu placaj sau carton (6PA1, 
6PB1, 6PD1 sau 6PG1), cu cutie sau ladă exterioară din oțel sau aluminiu, sau cu cutie 
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exterioară din lemn natural sau carton, sau cu coş exterior cu împletitură din răchită 
(6PA2, 6PB2, 6PC, 6PD2 sau 6PG2), sau cu ambalaj exterior din plastic rigid sau 
expandat (6PH1 sau 6PH2).”. 

4.1.4.1, P601 (2) şi P602 (2) La început, se introduce „sau plastic” după „ambalaje 
interioare din metal”.  

4.1.4.1, P650  Se modifică marcajul din paragraful (4), după cum 
urmează: 

 

 

 

 

 

 

 

   

4.1.4.1, P802 (3) Se modifică, după cum urmează: 

„(3) Ambalaje compozite: recipient din sticlă cu butoi de oţel, de aluminiu sau placaj 
(6PA1, 6PB1 sau 6PD1) sau cu cutie exterioară de oţel, aluminiu sau lemn sau cu coş 
exterior cu împletitură din răchită (6PA2, 6PB2, 6PC sau 6PD2) sau cu ambalaj 
exterior din plastic rigid (6PH2); capacitate maximă: 60 litri.”. 

4.1.4.1, P901  După „(a se vedea dispoziţia specială 225 din capitolul 
3.3).”, se adaugă următoarea frază nouă: „Atunci când trusa conţine numai mărfuri 
periculoase cărora nicio grupă de ambalare nu le-a fost alocată, ambalajele trebuie să 
îndeplinească nivelul de încercare al grupei de ambalare II.”.  

4.1.4.1, P903a şi P903b Se modifică, după cum urmează: 

 

P903a INSTRUCŢIUNE DE AMBALARE P903a
(Şters) 

 

P903b INSTRUCŢIUNE DE AMBALARE P903b
(Şters) 

 
4.1.4.1, P904  Se modifică, după cum urmează: 

        
4.1.4.1, P906 (2) Se modifică, după cum urmează: 
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„(2) Pentru transformatoare, condensatoare şi alte dispozitive:  

(a) Ambalaje în conformitate cu instrucţiunile de ambalare P001 sau P002. 
Obiectele trebuie să fie fixate cu material de umplutură corespunzător în aşa 
fel încât să împiedice orice deplasare accidentală în condiţiile normale de 
transport; sau  

(b) Ambalaje etanşe, care sunt capabile să conţină, în plus faţă de dispozitivele 
propriu-zise, de 1,25 ori volumul de PCB-uri, sau de difenili sau terfenili 
polihalogenaţi lichizi prezenți în ele. Cantitatea de material absorbant 
conţinut în ambalaj trebuie să fie suficientă pentru a absorbi cel puţin de 1,1 
ori volumul de lichid prezent în dispozitive. În general, transformatoarele şi 
condensatoarele trebuie să fie transportate în ambalaje de metal etanşe, 
capabile să reţină, în plus faţă de transformatoare şi de condensatoare, cel 
puţin de 1,25 ori volumul de lichid prezent în acestea.”.  

4.1.4.1  Se introduc următoarele instrucţiuni de ambalare noi:  

 
 



 

50 

P208 INSTRUCŢIUNE DE AMBALARE P208
Această instrucţiune se aplică gazelor adsorbite din clasa 2. 
(1) Următoarele ambalaje sunt autorizate, dacă sunt îndeplinite dispoziţiile generale de la 4.1.6.1: 

Buteliile specificate în capitolul 6.2 şi în conformitate cu ISO 11513:2011 sau ISO 9809-1:2010. 
(2) Presiunea fiecărei butelii umplute trebuie să fie mai mică 101,3 kPa la 20 °C şi mai mică de 300 kPa 

la 50 °C. 
(3) Presiunea de încercare minimă a buteliei trebuie să fie de 21 bar. 
(4) Presiunea de explozie minimă a buteliei trebuie să fie de 94,5 bar. 
(5) Presiunea internă la 65 °C a buteliei umplute nu trebuie să depăşească presiunea de încercare a 

buteliei.  
(6) Materialul absorbant trebuie să fie compatibil cu butelia şi nu trebuie să formeze compuşi nocivi sau 

periculoşi cu gazul destinat a fi adsorbit. Gazul în combinaţie cu materialul adsorbant nu trebuie să 
afecteze sau să slăbească rezistenţa buteliei sau să antreneze o reacţie periculoasă (de ex.: o reacţie 
catalizatoare). 

 (7) Cantitatea de material absorbant trebuie să fie verificată în momentul fiecărei umpleri, în scopul de 
a asigura că prescripţiile referitoare la presiune şi la stabilitatea chimică ale acestei instrucţiuni de 
ambalare sunt îndeplinite de fiecare dată, când un colet cu gaz adsorbit este oferit la transport.   

(8) Materialul adsorbant nu trebuie să îndeplinească criteriile niciunei clase din ADR. 
(9) Prescripţiile aplicabile buteliilor şi închizătoarelor care conţin gaze toxice cu un CL50 mai mic sau 

egal cu 200 ml/m3 (ppm) (a se vedea Tabelul 1) trebuie să fie, după cum urmează:   
(a) Ieşirile robinetelor trebuie să fie dotate cu buşoane sau cu dopuri pentru menţinerea presiunii, 

care asigură etanşeitate, cu un filet adaptat celui al ieşirilor robinetelor.    

(b) Fiecare robinet trebuie să fie de tipul fără garnitură de etanşare şi cu membrană neperforată sau 
de tipul cu garnitură de etanșare perfect etanş, pentru prevenirea scurgerilor. 

(c) După umplere, toate buteliile şi închizătorile trebuie să fie supuse unei încercări de etanşeitate. 

(d) Robinetele trebuie să poată suporta presiunea de încercare a buteliei şi să fie conectate direct la 
butelie prin filet conic sau prin alte mijloace în conformitate cu standardul ISO 10692:2011. 

(e) Buteliile şi robinetele nu trebuie să fie dotate cu un dispozitiv de decompresie. 

(10) Ieşirile robinetelor buteliilor, care conţin gaze piroforice, trebuie să fie dotate cu buşoane sau 
dopuri, care să asigure etanşeitatea, al căror filet corespunde cu cel al ieşirilor robinetelor. 

(11) Procedura de umplere trebuie să fie în conformitate cu anexa A a standardului ISO 11513:2011. 
(12) Perioada maximă între inspecţiile periodice trebuie să fie de 5 ani. 
(13) Dispoziţii speciale de ambalare specifice unei substanţe (a se vedea Tabelul 1): 

Compatibilitatea materialului 

a: Nu trebuie folosite buteliile din aliaj de aluminiu.  

d: Atunci când buteliile din oţel sunt utilizate, numai cele care poartă inscripţia „H”, în conformitate 
cu 6.2.2.7.4 p) sunt autorizate.  

Dispoziţii specifice unui anumit gaz 

r: Umplerea pentru acest gaz trebuie să fie limitată în aşa fel încât, dacă se produce o descompunere 
completă, presiunea să nu depăşească două treimi din presiunea de încercare a buteliei.  

Compatibilitatea materialului pentru rubricile de Gaz adsorbit N.S.A 

z: Materialele din care sunt construite buteliile şi accesoriile lor trebuie să fie compatibile cu 
conţinutul şi trebuie să nu reacţioneze cu el pentru a forma compuşi nocivi sau periculoşi.  
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P208 INSTRUCŢIUNE DE AMBALARE P208
Tabelul 1: GAZE ADSORBITE  

Nr. ONU  Denumire şi descriere 
 

Cod de 
clasificare 

CL50 
ml/m3 

Dispoziţii 
speciale de 
ambalare 

3510 GAZ ADSORBIT, INFLAMABIL, N.S.A. 9F  z 
3511 GAZ ADSORBIT, N.S.A. 9A  z 
3512 GAZ ADSORBIT,TOXIC, N.S.A. 9T ≤ 5000 z 
3513 GAZ ADSORBIT, COMBURANT, N.S.A. 9O  z 
3514 GAZ ADSORBIT, TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A. 9TF ≤ 5000 z 
3515 GAZ ADSORBIT, TOXIC, COMBURANT, N.S.A. 9TO ≤ 5000 z 
3516 GAZ ADSORBIT, TOXIC, COROZIV, N.S.A. 9TC ≤ 5000 z 

3517 GAZ ADSORBIT, TOXIC, INFLAMABIL, 
COROZIV, N.S.A. 9TFC ≤ 5000 z 

3518 GAZ ADSORBIT,TOXIC, COMBURANT, 
COROZIV, N.S.A. 9TOC ≤ 5000 z 

3519 TRIFLUORURĂ DE BOR ADSORBITĂ 9TC 387 a 
3520 CLOR ADSORBIT 9TOC 293 a 
3521 TETRA-FLUORURĂ DE SILICIU ADSORBITĂ 9TC 450 a 
3522 ARSINĂ ADSORBITĂ 9TF 20 d 
3523 GERMANIU ADSORBIT 9TF 620 d, r 
3524 PENTAFLUORURĂ DE FOSFOR ADSORBITĂ 9TC 190  
3525 FOSFINĂ ADSORBITĂ 9TF 20 d 
3526 SELENIURĂ DE HIDROGEN ADSORBITĂ 9TF 2  
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P505 INSTRUCŢIUNE DE AMBALARE P505
Această instrucţiune se aplică pentru Nr. ONU 3375. 
Următoarele ambalaje sunt autorizate, dacă sunt îndeplinite dispoziţiile generale de la 4.1.1 şi 4.1.3: 

Ambalaje combinate: 

Capacitatea 
maximă a 

ambalajului 
interior 

Masa netă 
maximă a 

ambalajului 
exterior 

Cutii (4B, 4C1, 4C2, 4D, 4G, 4H2) sau butoaie (1B2, 1G, 1N2, 1H2, 
1D) sau 

bidoane (canistre) (3B2, 3H2) cu ambalaje interioare din sticlă, plastic 
sau metal 

5 l 125 kg 

   
Ambalaje simple: Capacitate maximă 
Butoaie  
aluminiu (1B1, 1B2) 250 l 
plastic (1H1, 1H2) 250 l 

Bidoane (canistre):  
aluminiu (3B1, 3B2) 60 l 
plastic (3H1, 3H2) 60 l 

Ambalaje compozite:  
Recipient din plastic cu butoi exterior de aluminiu (6HB1) 250 l 
Recipient din plastic cu butoi exterior de carton, plastic sau placaj 
(6HG1, 6HH1, 6HD1) 

250 l 

Recipient din plastic cu coş exterior sau cu cutie exterioară de 
aluminiu, lemn, placaj, carton sau plastic rigid (6HB2, 6HC, 6HD2, 
6HG2 sau 6HH2) 

60 l 

Recipient din sticlă cu butoi exterior de aluminiu, placaj sau carton 
(6PB1, 6PG1, 6PD1) sau cu coş exterior sau cu cutie exterioară din 
aluminiu, cutie din lemn, cutie din carton sau coş exterior cu 
împletitură din răchită (6PB2, 6PC, 6PG2 sau 6PD2) 

60 l 
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P805 INSTRUCŢIUNE DE AMBALARE P805
Această instrucţiune se aplică pentru Nr. ONU 3507. 

Următoarele ambalajele sunt autorizate, dacă se îndeplinesc dispoziţiile generale de la 4.1.1 şi 4.1.3 şi 
dispoziţiile speciale de ambalare de la 4.1.9.1.2, 4.1.9.1.4 şi 4.1.9.1.7:  

Ambalaje constituite din: 

 (a) Unul sau mai multe recipiente primare de metal sau plastic; în 

 (b) Unul sau mai multe ambalaje secundare rigide şi etanşe; într-un 

 (c) Ambalaj exterior rigid: 

  Butoaie (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 

  Cutii (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 

  Bidoane (Canistre) (3A2, 3B2, 3H2). 

Dispoziţii suplimentare:  

1. Recipientele primare trebuie să fie ambalate în ambalaje secundare în aşa fel încât, în condiţii 
normale de transport, să nu se spargă, să nu se perforeze sau să scape conţinutul lor în ambalajele 
secundare. Ambalajele secundare trebuie să fie plasate şi fixate în ambalajele exterioare cu material 
de umplutură corespunzător, în aşa fel încât să prevină orice deplasare. Dacă mai multe recipiente 
primare sunt plasate într-un ambalaj secundar simplu, ele trebuie să fie ori împachetate individual 
ori separate pentru a împiedica orice contact între ele.   

2. Conţinutul trebuie să îndeplinească dispoziţiile de la 2.2.7.2.4.5.2. 

3. Dispoziţiile de la 6.4.4 trebuie să fie îndeplinite. 

Dispoziţie specială de ambalare:  

În cazul materialului fisil exceptat, limitele specificate la 2.2.7.2.3.5 şi 6.4.11.2 trebuie să fie respectate. 
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P908 INSTRUCŢIUNE DE AMBALARE P908
Această instrucţiunea se aplică pilelor și bateriilor cu litiu ion sau litiu metal, deteriorate sau defecte, de la 
Nr. ONU 3090, 3091, 3480 şi 3481, inclusiv celor conţinute în echipamente. 
Următoarele ambalajele sunt autorizate, dacă sunt îndeplinite dispoziţiile generale de la 4.1.1 şi 4.1.3: 

Pentru pilele şi bateriile şi echipamentele care conţin pile şi baterii:  
 Butoaie (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G) 
 Cutii (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2) 
 Bidoane (canistre) (3A2, 3B2, 3H2) 
Ambalajele trebuie să îndeplinească nivelul de încercare al grupei de ambalare II. 

1. Fiecare pilă sau baterie deteriorată sau defectă sau fiecare echipament care conţine astfel de pile 
şi baterii trebuie să fie ambalate individual într-un ambalaj interior, plasat într-un ambalaj 
exterior. Ambalajul interior sau ambalajul exterior trebuie să fie etanş, pentru a evita orice 
eliberare potenţială de electrolit.  

2. Fiecare ambalaj interior trebuie să fie înconjurat cu un material necombustibil şi neconductiv, 
care asigură o izolaţie termică suficientă pentru a-l proteja împotriva oricărei degajări 
periculoase de căldură.  

3. Ambalajele închise trebuie să fie dotate cu un dispozitiv de protecţie contra suprapresiunii, dacă 
este necesar. 

4. Trebuie să se ia măsuri corespunzătoare pentru a se minimiza efectele vibraţiilor şi ale şocurilor 
şi pentru a împiedica orice deplasare a pilelor şi bateriilor în interiorul coletului, care ar putea să 
le deterioreze mai mult şi să conducă la condiţii periculoase în timpul transportului. Un material 
de umplutură necombustibil şi neconductiv poate, de asemenea, să fie utilizat pentru a îndeplini 
această prescripţie. 

5. Incombustibilitatea trebuie să fie evaluată în conformitate cu un standard recunoscut în ţara în 
care a fost conceput şi fabricat ambalajul. 

Pentru pilele sau bateriile care curg, o cantitate suficientă de material absorbant inert trebuie să fie 
adăugată în ambalajul interior sau exterior, în scopul de a absorbi orice pierdere de electrolit.   
În cazul în care masa netă a unei pile sau baterii este mai mare de 30 kg, în ambalajul exterior nu poate fi 
plasată decât o singură pilă sau baterie. 
Dispoziţie suplimentară: 
Pilele sau bateriile trebuie să fie protejate contra scurt-circuitelor. 
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P909 INSTRUCŢIUNE DE AMBALARE P909
Această instrucţiune se aplică pentru Nr. ONU 3090, 3091, 3480 şi 3481 transportate în vederea 
eliminării sau reciclării lor, în amestec sau nu cu pile sau baterii, altele decât cele cu litiu.  

(1) Pilele sau bateriile trebuie să fie ambalate în conformitate cu următoarele: 
 (a) Următoarele ambalaje sunt autorizate, dacă se îndeplinesc dispoziţiile generale de la 4.1.1 şi 

4.1.3: 
Butoaie (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 
Cutii (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2); şi 
Bidoane (canistre) (3A2, 3B2, 3H2). 

 (b) Ambalajele trebuie să îndeplinească nivelul de încercare al grupei de ambalare II. 
 (c) Ambalajele metalice trebuie să fie dotate cu o dublură din material neconductiv (ex.: plastic) 

care prezintă o rezistenţă suficientă pentru utilizarea căreia îi este destinat.  
(2) Totuşi, pilele cu litiu ion, a căror energie nominală în Watt-ore nu depăşeşte 20Wh, bateriile cu litiu 

ionic a căror energie nominală nu depăşeşte 100 Wh, pilele cu litiu metal al căror conţinut total de 
litiu nu depăşeşte 2 g, pot fi ambalate în conformitate cu următoarele: 

 (a) În ambalaje exterioare robuste pentru o masă brută care nu depăşeşte 30 kg, dacă se 
îndeplinesc dispoziţiile generale de la 4.1.1, cu excepţia 4.1.1.3, şi 4.1.3.  

 (b) Ambalajele metalice trebuie să fie dotate cu o dublură din material neconductiv (ex.: plastic), 
care prezint o rezistenţă suficientă pentru utilizarea căreia îi este destinată.   

(3) Pentru pilele sau bateriile conţinute în echipamente, pot fi utilizate ambalaje exterioare robuste, 
construite din materiale corespunzătoare şi cu o rezistenţă sau o concepţie adaptate capacităţii 
ambalajului şi utilizării prevăzute. Ambalajele nu trebuie să îndeplinească dispoziţiile de la 4.1.1.3. 
Echipamentele mari pot fi prezentate la transport fără ambalaj sau pe palete, atunci când pilele sau 
bateriile sunt protejate în aceiaşi măsură de către echipamentul care le conţine.  

(4) În plus, pentru pilele sau bateriile cu o masă brută mai mare sau egală cu 12 kg cu o carcasă 
exterioară robustă şi rezistentă la şocuri, pot fi utilizate ambalaje exterioare robuste, construite din 
materiale corespunzătoare şi cu o rezistenţă şi o concepţie adaptate capacităţii ambalajului şi utilizării 
prevăzute. Ambalajele nu trebuie să îndeplinească dispoziţiile de la 4.1.1.3.  

Dispoziţii suplimentare: 
1. Pilele şi bateriile trebuie să fie concepute sau ambalate în aşa fel încât să se prevină orice scurt-
circuit sau degajare periculoasă de căldură.  
2. Protecţia contra scurt-circuitelor şi degajărilor periculoase de căldură includ, printre altele:  

- protecţia individuală a bornelor de baterie;  
- un ambalaj interior pentru a preveni orice contact între pile şi baterii;   
- baterii cu borne încastrate, concepute în aşa fel încât să protejeze contra scurt-circuitelor; sau 
- utilizarea unui material de umplutură neconductiv şi necombustibil pentru a umple spaţiul dintre 
pile sau baterii în ambalaj.  

3. Pilele şi bateriile trebuie să fie fixate în interiorul ambalajului exterior, în aşa fel încât să împiedice 
orice deplasare excesivă în timpul transportului (ex.: prin utilizarea unui material de umplutură 
neconductiv şi necombustibil sau a unui sac din plastic închis ermetic).  

 

4.1.4.2  În IBC02, Se adaugă următoarea dispoziţie specială nouă B16: 

„B16 Pentru Nr. ONU 3375, RMV-urile de tip 31A şi 31N nu sunt autorizate fără 
aprobarea autorităţii competente.”. 

4.1.4.2, IBC02 Se înlocuiește titlul „Dispoziţie specială de ambalare, specifică 
pentru RID și ADR” cu „Dispoziţii speciale de ambalare, specifice pentru RID și 
ADR” și se adaugă următoarea dispoziţie specială de ambalare BB4: 

„BB4  Pentru Nr. ONU 1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1286, 1287, 
1306, 1866, 1993 şi 1999, atribuite la grupa de ambalare III în conformitate cu 
2.2.3.1.4, recipientele mari de vrac (RMV) cu o capacitate mai mare de 450 litri nu 
sunt autorizate. ”. 
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4.1.4.2  În IBC04 Se înlocuieşte „şi 21N” cu „, 21N, 31A, 31B şi 31N”. 

4.1.4.2  În IBC05 (1) Se înlocuieşte „şi 21N” cu „, 21N, 31A, 31B şi 
31N”. 

4.1.4.2  În IBC05 (2) Se înlocuieşte „şi 21H2” cu „, 21H2, 31H1 şi 
31H2”. 

4.1.4.2  În IBC05 (3) Se înlocuieşte „şi 21HZ1” cu „, 21HZ1 și 
31HZ1”. 

4.1.4.2  În IBC06 (1), IBC07 (1) şi IBC08 (1) Se înlocuieşte „și 21N” cu „, 
21N, 31A, 31B și 31N”. 

4.1.4.2  În IBC06 (2), IBC07 (2) şi IBC08 (2) Se înlocuieşte „şi 21H2” cu 
„,  21H2, 31H1 și 31H2”. 

4.1.4.2  În IBC06 (3), IBC07 (3) şi IBC08 (3) Se înlocuieşte „şi 21HZ2” 
cu „, 21HZ2 şi 31HZ1”. 

4.1.4.2, IBC08 La sfârşit, se adaugă: „Dispoziție specială de ambalare specifică 
pentru RID și ADR 

BB3 Pentru Nr. ONU 3509, RMV-urile nu trebuie să îndeplinească prescripţiile 
paragrafului 4.1.1.3. 

Trebuie să se utilizeze RMV-uri care îndeplinesc prescripțiile de la 6.5.5 și care 
trebuie să fie etanşe sau dotate cu o dublură sau cu un sac închis etanş şi rezistent la 
perforare.  

Atunci când sunt prezente numai reziduuri solide care nu sunt susceptibile de a deveni 
lichide la temperaturile probabile de a fi întâlnite în timpul transportului, se pot utiliza 
RMV-uri flexibile.  

Atunci când sunt prezente reziduuri de lichide, trebuie să se utilizeze RMV-uri rigide, 
care au un mijloc de retenţie (de ex.: material absorbant).  

Înainte de umplere şi prezentare pentru transport, fiecare RMV trebuie să fie inspectat 
pentru a se asigura că nu prezintă coroziune, contaminare sau alte defecte.  

Orice RMV care prezintă semne de reducere a rezistenţei, nu trebuie să mai fie utilizat 
în continuare (mici zgârieturi sau crestături uşoare nu sunt considerate ca slăbind 
rezistenţa RMV-ului).  

RMV-urile destinate transportului de ambalaje deteriorate, goale și necurăţate, cu 
reziduuri din clasa 5.1, trebuie să fie construite sau adaptate în aşa fel încât mărfurile 
să nu poată intra în contact cu lemnul sau cu oricare alt material combustibil.”. 

4.1.4.2 IBC100 În prima linie a instrucţiunii de ambalare, se adaugă „0222,” după 
„0082,”. Se introduc următoarele dispoziţii speciale noi: 

„B3 Pentru Nr. ONU 0222, RMV-urile flexibile trebuie să fie etanşe la pulverulenţi 
şi rezistente la apă sau trebuie să fie dotate cu o dublură etanşare la pulverulenţi şi 
rezistente la apă.”. 

„B17 Pentru Nr. ONU 0222, RMV-urile metalice nu sunt autorizate.”. 

4.1.4.3, LP02  La sfârşit, se adaugă: „Dispoziție specială de ambalare 
specifică pentru RID și ADR: 

LL1 Pentru Nr. ONU 3509, ambalajele mari nu trebuie să îndeplinească dispozițiile 
de la 4.1.1.3. 

Trebuie să se utilizeze ambalaje mari care îndeplinesc prescripțiile de la 6.6.4 și care 
trebuie să fie etanşe sau dotate cu o dublură sau cu un sac închis etanş şi rezistent la 
perforare. 
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Atunci când sunt prezente numai reziduuri solide care nu sunt susceptibile de a deveni 
lichide la temperaturile probabile de a fi întâlnite în timpul transportului, se pot utiliza 
ambalaje mari flexibile.  

Atunci când sunt prezente reziduuri de lichide, trebuie să se utilizeze ambalaje mari 
rigide, care au un mijloc de retenţie (de ex.: material absorbant).  

Înainte de umplere şi prezentare pentru transport, fiecare ambalaj mare trebuie să fie 
inspectat pentru a se asigura că nu prezintă coroziune, contaminare sau alte defecte. 
Orice ambalaj mare care prezintă semne de reducere a rezistenţei, nu trebuie să mai fie 
utilizat în continuare (mici zgârieturi sau crestături uşoare nu sunt considerate ca 
slăbind rezistenţa ambalajului mare).  

Ambalajele mari destinate transportului de ambalaje deteriorate, goale și necurăţate, 
cu reziduuri din clasa 5.1, trebuie să fie construite sau adaptate în aşa fel încât 
mărfurile să nu poată intra în contact cu lemnul sau cu oricare alt material 
combustibil.”. 

4.1.4.3  Se adaugă următoarea instrucţiune de ambalare nouă: 

LP903 INSTRUCŢIUNE DE AMBALARE LP903
Această instrucţiune se aplică pentru Nr. ONU 3090, 3091, 3480 şi 3481. 
Următoarele ambalaje mari sunt autorizate pentru o singură baterie, inclusiv pentru o baterie conţinută într-
un echipament, dacă se îndeplinesc dispoziţiile generale de la 4.1.1 şi 4.1.3: 
Ambalaje mari rigide care îndeplinesc nivelul de încercare al grupei de ambalare II, din: 

 oţel (50A); 
 aluminiu (50B); 
 metal altul decât oţelul sau aluminiul (50N); 
 plastic rigid (50H); 
 lemn natural (50C); 
 placaj (50D); 
 lemn reconstituit (50F); 
 carton rigid (50G). 

Bateria trebuie să fie ambalată în aşa fel încât să fie protejată împotriva deteriorărilor care pot fi cauzate 
prin deplasarea sau plasarea bateriei în interiorul ambalajului mare.  
Dispoziţie suplimentară: 
Bateriile trebuie să fie protejate contra scurt-circuitelor. 
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LP904 INSTRUCŢIUNE DE AMBALARE  LP904
Această instrucţiune se aplică bateriilor deteriorate sau defecte de la Nr. ONU 3090, 3091, 3480 şi 3481, 
inclusiv celor conţinute în echipamente. 
Următoarele ambalaje mari sunt autorizate pentru o singură baterie deteriorată sau defectă sau pentru o 
singură baterie defectă sau deteriorată conţinută într-un echipament, dacă sunt îndeplinite dispoziţiile 
generale de la 4.1.1 şi 4.1.3. 
Pentru baterii şi pentru echipamentele care conţin baterii, ambalaje mari de: 

oţel (50A) 
aluminiu (50B) 
metal altul decât oţelul sau aluminiul (50N) 
plastic rigid (50H) 
placaj (50D) 

Ambalajele trebuie să îndeplinească nivelul de încercare al grupei de ambalare II.  

1. Fiecare baterie deteriorată sau defectă sau fiecare echipament, care conţine o astfel de baterie trebuie 
să fie ambalată individual, într-un ambalaj interior plasat într-un ambalaj exterior. Ambalajul interior 
sau ambalajul exterior trebuie să fie etanş pentru a evita orice eliberare potenţială de electrolit.  

2. Fiecare ambalaj interior trebuie ă fie înconjurat cu un material necombustibil şi neconductiv, care 
asigură o izolație termică suficientă pentru a-l proteja împotriva oricărei degajări periculoase de 
căldură.  

3. Ambalajele închise trebuie să fie dotate cu un dispozitiv de protecţie contra suprapresiunii, dacă este 
necesar. 

4. Trebuie să se ia măsuri corespunzătoare pentru a se minimiza efectele vibraţiilor şi ale şocurilor şi 
pentru a împiedica orice deplasare a bateriei în interiorul coletului, care ar putea să le deterioreze mai 
mult şi să conducă la condiţii periculoase în timpul transportului. Un material de umplutură 
necombustibil şi neconductiv poate, de asemenea, să fie utilizat pentru a îndeplini această prescripţie.   

5. Incombustibilitatea poate să fie evaluată în conformitate cu un standard recunoscut în ţara în care a fost 
conceput și fabricat ambalajul. 

Pentru bateriile care curg, o cantitate suficientă de material absorbant inert trebuie să fie adăugată în 
ambalajul interior au exterior, în scopul de a absorbi orice pierdere de electrolit.  
Dispoziţie suplimentară: 

Bateriile trebuie să fie protejate contra scurt-circuitelor. 

4.1.6.15 Se înlocuieşte „ISO 11114-1:1997” cu „ISO 11114-1:2012”. În titlul 
standardului, se înlocuieşte „Buteliile pentru gaze transportabile” cu „Buteliile pentru 
gaze”.  

4.1.6.15 În Tabel, după standardul „EN 13153:2001 + A1:2003”, se introduc 
următoarele standarde: 

Paragrafe 
aplicabile  

Referinţă Titlul documentului 

4.1.6.8 
Robinete 
prevăzute 

cu o 
protecţie 
integrată 

EN ISO 14245:2010 Butelii de gaz – Specificaţii şi încercări pentru robinetele 
buteliilor GPL – Supape cu auto-închidere 
(ISO 14245:2006) 

EN ISO 15995:2010 Butelii de gaz – Specificaţii şi încercări pentru robinetele 
buteliilor GPL – Robinete cu acţionare manuală (ISO 
15995:2006) 

 

4.1.9 Se modifică titlul, după cum urmează: 

„4.1.9  Dispoziţii speciale referitoare la ambalarea materialelor radioactive”. 

4.1.9.1.3 Se şterge „, altul decât coletul exceptat,”. 
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4.1.9.1.6 Se modifică paragraful introductiv, după cum urmează: „Înainte ca un 
ambalaj să fie utilizat pentru prima oară pentru a transporta un material radioactiv, 
trebuie să se confirme că acesta a fost fabricat în conformitate cu specificaţiile 
modelului pentru a garanta conformitatea cu dispoziţiile relevante ale ADR şi cu orice 
certificat de aprobare aplicabil. Prescripţiile de mai jos trebuie, de asemenea, să fie 
respectate, după caz:” 

4.1.9.1.6 Se modifică (b), după cum urmează:  

„(b) Pentru fiecare ambalaj destinat să fie utilizat ca un colet tip B(U), 
tip B(M) sau tip C şi pentru fiecare ambalaj destinat să conţină 
materiale fisile, trebuie să se verifice dacă eficacitatea protecţiei 
contra radiaţiilor şi a confinării şi, dacă este necesar, 
caracteristicile de transfer de căldură și eficacitatea sistemului de 
izolare, se situează în limitele aplicabile sau specificate pentru 
modelul aprobat;”. 

4.1.9.1.6 Se modifică (c), după cum urmează: 

„(c) Pentru fiecare ambalaj destinat să conţină materiale fisile, trebuie 
să se verifice că eficacitatea elementelor de securitate la criticitate 
se situează în limitele aplicabile sau specificate pentru model şi, în 
special, atunci când, pentru a îndeplini prescripţiile de la 6.4.11.1, 
otrăvurile neutronice sunt, în mod expres incluse, trebuie să se facă 
verificări care vor permite să confirme prezenţa şi distribuția 
acestor otrăvuri neutronice.”. 

4.1.9.1.7 Se introduce, după cum urmează: 

„4.1.9.1.7 Înaintea fiecărei expediţii a unui colet, trebuie să se verifice că acel colet 
nu conţine nici: 

(a) Radionuclizi diferiţi de cei care sunt specificaţi pentru modelul de 
colet; şi nici 

(b) Conținut cu o formă sau într-o stare fizică sau chimică diferit de 
cele specificate pentru modelul de colet.”. 

Actualele paragrafe de la 4.1.9.1.7 la 4.1.9.1.11 devin noile paragrafe de la 4.1.9.1.8 la 
4.1.9.1.12. 

4.1.9.1.8 (fostul 4.1.9.1.7)  Se modifică, după cum urmează: 

„4.1.9.1.8 Înaintea fiecărei expediţii a unui colet, trebuie să se verifice că sunt 
îndeplinite toate prescripţiile specificate în dispoziţiile relevante ale ADR şi în 
certificatele de aprobare aplicabile. Prescripţiile de mai jos, trebuie, de asemenea, să 
fie îndeplinite, după caz:   

(a) Trebuie să se verifice că dispozitivele de ridicare, care nu îndeplinesc 
prescripţiile de la 6.4.2.2, au fost îndepărtate sau dezafectate să fie 
utilizate pentru ridicarea coletului, în conformitate cu 6.4.2.3; 

(b) Fiecare colet tip B(U), tip B(M) şi tip C trebuie păstrat până când se 
ajunge suficient de aproape de condiţiile de echilibru pentru a 
demonstra respectarea prescripţiilor de temperatură şi presiune cu 
excepţia situaţiei în care o excepţie de la aceste prescripţii a primit o 
aprobare unilaterală; 

(c) Pentru fiecare colet tip B(U), tip B(M) şi tip C, trebuie să se verifice 
printr-o inspecţie şi/sau încercări corespunzătoare că toate 
închizătorile, supapele şi alte orificii ale anvelopei de izolare prin 
care conţinutul radioactiv s-ar putea scurge sunt închise corect şi, 
după caz, sigilate în maniera în care au fost făcute încercările de 
conformitate cu prescripţiile de la 6.4.8.8 şi 6.4.10.3;  
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(d) Pentru fiecare colet, care conţine materiale fisile, măsurătoarea 
indicată la 6.4.11.5 b) şi încercările de demonstrare a închiderii 
fiecărui colet trebuie efectuate, aşa cum se indică la 6.4.11.8.”. 

4.1.9.2.2 Se modifică, după cum urmează: 

„4.1.9.2.2 Pentru materialele LSA și obiectele SCO care sunt sau conțin materiale 
fisile care nu sunt exceptate conform 2.2.7.2.3.5, trebuie îndeplinite prescripțiile 
aplicabile de la 7.5.11 CV33 (4.1) și (4.2).”. 

4.1.9.2.3 Se introduce un paragraf nou 4.1.9.2.3, după cum urmează: 

„4.1.9.2.3 Pentru materialele LSA şi obiectele SCO care sunt sau conţin materiale 
fisile, trebuie îndeplinite prescripţiile aplicabile de la 6.4.11.1.”.  

Paragrafele actuale 4.1.9.2.3 şi 4.1.9.2.4 devin noile paragrafe 4.1.9.2.4 şi, respectiv, 
4.1.9.2.5.  

4.1.9.2.4 (fostul 4.1.9.2.3)  Se adaugă un alineat (d), după cum urmează: 

„(d) Materialele fisile neambalate trebuie să îndeplinească prescripţiile 
de la 2.2.7.2.3.5 (e).”. 

4.1.9.2.5 (fostul 4.1.9.2.4)  Se înlocuieşte „4.1.9.2.3” cu „4.1.9.2.4”. 

4.1.9.2.5 (fostul 4.1.9.2.4)  Înainte de titlul tabelului, adăugaţi „Tabelul 
4.1.9.2.5:”. 

Tabelul 4.1.9.2.5 În nota „a” sub tabel, se înlocuieşte „4.1.9.2.3” cu „4.1.9.2.4”. 

4.1.9.3  Se modifică, după cum urmează: 
„4.1.9.3 Colete care conţin materiale fisile 
Conţinutul coletului, care conţine materiale fisile trebuie să fie aşa cum este specificat 
pentru modelul de colet, fie direct în ADR, fie în certificatul de aprobare.”. 

4.1.10.1 În Nota 2, se înlocuieşte „mărfurile din clasa 7” cu „materialele 
radioactive”.  

4.1.10.4 MP 18  În prima liniuţă, se şterge: „sau obiecte”.  
4.1.10.4 MP 20  În a doua frază, se şterge:  „sau obiecte”. 
4.1.10.4 MP 23  În a doua frază, se şterge: „sau obiectele”. 

  Capitolul 4.2 

4.2.5.2.6 Se modifică titlul tabelului cu instrucţiunile de transport în cisterne 
mobile T1 la T22, după cum urmează: 

„Aceste instrucţiuni se aplică substanţelor lichide şi solide din clasa 1 şi din clasele de 
la 3 la 9. Dispozițiile generale din secţiunea 4.2.1 şi prescripţiile secţiunii 6.7.2 trebuie 
să fie îndeplinite.”. 

4.2.5.2.6  În instrucţiunea de ambalare T23, la sfârşitul notei de subsol d, se adaugă: 
„Este necesară o placă-etichetă cu risc secundar „COROSIV” (modelul nr. 8, a se 
vedea 5.2.2.2.2).”. 

4.2.5.3  În dispoziția specială TP32, paragraful (b), la început, se adaugă: 
„Numai pentru Nr. ONU 3375, ”. 

4.2.5.3  Se adaugă o dispoziţie specială nouă aplicabilă transportului în 
cisternă mobilă: 

„TP41 Cu acordul autorităţii competente, examinarea interioară la intervale de 
doi ani şi jumătate poate fi omisă sau înlocuită cu alte metode de încercare sau 
proceduri de inspecţie, cu condiţia ca cisterna mobilă să deservească numai transportul 
de substanţe organometalice, la care această dispoziţie specială a fost alocată. Totuşi, 
această examinare este cerută atunci când sunt îndeplinite condiţiile de la 6.7.2.19.7.”. 
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Capitolul 4.3 

4.3.2.2.1 Se modifică, după cum urmează: 
„4.3.2.2.1 Gradele de umplere de mai jos nu trebuie să fie depăşite la cisternele 
destinate transportului de substanţe lichide la temperaturi ambiante:  

(a) pentru substanţele inflamabile, substanţele periculoase pentru mediu şi 
substanţele inflamabile care sunt periculoase pentru mediu, care nu 
prezintă și alte pericole (de exemplu: toxicitate, corozivitate), încărcate în 
cisterne prevăzute cu dispozitive de respiraţie sau cu supape de siguranţă 
(chiar şi atunci când sunt precedate de un disc de rupere): 

capacitatedin  %
) t- (50  1

100   umplere de Grad
Fα+

=  

(b) pentru substanţele toxice sau corosive (care prezintă sau nu un pericol de 
inflamabilitate sau un pericol pentru mediu), încărcate în cisterne 
prevăzute cu dispozitive de respiraţie sau cu supape de siguranţă (chiar şi 
atunci când sunt precedate de un disc de rupere): 

capacitatedin  %
) t- (50  1

98   umplere de Grad
Fα+

=  

(c) pentru substanţele inflamabile, substanţele periculoase pentru mediu şi 
substanţele care prezintă un grad redus de corosivitate sau toxicitate (care 
prezintă sau nu un pericol de inflamabilitate sau un pericol pentru mediu), 
încărcate în cisterne închise ermetic, fără dispozitiv de siguranţă:  

capacitatedin  %
) t- (50  1

97  umplere de Grad
Fα+

=  

(d) pentru substanţele foarte toxice sau toxice, foarte corosive sau corosive 
(care prezintă sau nu un pericol de inflamabilitate sau un pericol pentru 
mediu), încărcate în cisterne închise ermetic, fără dispozitiv de siguranţă:  

   capacitatedin  %
) t- (50  1

95  umplere de Grad
Fα+

= ”. 

4.3.3.2.5 În Tabel, pentru Nr. ONU 1082, în coloana „Denumire”, la sfârşit, se 
adaugă „(Gaz refrigerent R1113)”. 

  Capitolul 4.5 

4.5.1.1  Se modifică începutul primelor două fraze, după cum urmează: 
„Deşeurile constituite din substanţele …”, restul rămâne neschimbat. 

4.5.1.2  Se adaugă un nou 4.5.1.2, după cum urmează: 

„4.5.1.2 Substanţele altele decât deşeurile pot fi transportate în cisterne pentru 
deşeuri care operează sub vid, în aceleaşi condiţii ca cele menţionate la 4.5.1.1.”. 

4.5.2.1  Se înlocuieşte „4.5.2.2 - 4.5.2.4” cu „4.5.2.2 la 4.5.2.6”. 

4.5.2  Se introduc două noi sub-secţiuni 4.5.2.5 şi 4.5.2.6, după cum urmează: 

"4.5.2.5 (Rezervat) 

4.5.2.6  Atunci când o pompă de vid/exhaustor care poate conţine o sursă 
de aprindere este utilizat pentru umplerea sau descărcarea de lichide inflamabile, 
trebuie să fie luate măsuri cu scopul de a împiedica aprinderea substanţei sau 
propagarea efectelor de aprindere în exteriorul cisternei.”. 
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  Partea 5 

  Capitolul 5.1 

5.1.2.1 (a) Se adaugă următoarea frază nouă la începutul ultimului paragraf: (Înainte 
de fraza care începe cu „Marcajul cuvântului „SUPRA-AMBALAJ”…”): „Literele 
„marcajului „SUPRA-AMBALAJ” trebuie să fie de cel puţin 12 mm în înălţime.”. 

5.1.2.1  Se modifică paragraful (b), după cum urmează: 

„(b) Săgeţile de orientare ilustrate la 5.2.1.9 trebuie să fie aplicate pe două părţi 
opuse ale supra-ambalajelor care conţin colete care trebuie să fie marcate în 
conformitate cu 5.2.1.9.1, în afara cazului când marcajul rămâne vizibil.”. 

5.1.3.2  Se înlocuieşte „Ambalajele, inclusiv RMV-urile și cisternele” cu 
„Containerele, cisternele, RMV-urile, precum şi alte ambalaje şi supra-ambalaje”.  

5.1.5.1.4 (c) Se introduce „(a se vedea 6.4.23.2)” la sfârşit. 

5.1.5.2.1 În (a), se introduce un sub-paragraf nou (iii), după cum urmează: 

„(iii) materiale fisile exceptate conform 2.2.7.2.3.5 (f);”. 

În consecinţă, actualele sub-paragrafe de la (iii) la (vi) devin noile sub-paragrafe de la 
(iv) la (vii). 

5.1.5.2.1 În(a) (v) (fostul (iv)) Se şterge „toate” la început şi se înlocuieşte 
„6.4.11.2” cu „2.2.7.2.3.5, 6.4.11.2 sau 6.4.11.3”. 

5.1.5.2.1 La sfârşitul alineatului (c), se înlocuieşte „.”cu „;”. 

5.1.5.2.1 Se introduc două alineate noi (d) şi (e), după cum urmează: 

„(d) Calculul valorilor de bază vizate la 2.2.7.2.2.1 pentru radionuclizii 
individuali care nu apar în lista de al Tabelul 2.2.7.2.2.1 (a se 
vedea 2.2.7.2.2.2 (a)); 

(e) Calculul altor limite de activitate pentru o expediere exceptată de 
dispozitive sau obiecte (a se vedea 2.2.7.2.2.2 (b)).”. 

5.1.5.2.1 Se modifică al doilea sub-paragraf de după aliniatele de la (a) la (e), după 
cum urmează: 

„Certificatele referitoare la modelul de colet şi de expediere pot fi combinate într-un 
singur certificat”. 

5.1.5.3.4 În prima frază, se înlocuieşte „şi supra-ambalajele” cu „, supra-
ambalajele şi containerele”.   

5.1.5.3.4 În (a), se înlocuieşte „sau ambalaj exterior” cu „, supra-ambalaj sau 
container” și „coletului” cu „coletului, supra-ambalajului sau containerului”. 

5.1.5.3.4 În (e), se introduce „sau container” după „supra-ambalaj”. 

Tabelul 5.1.5.3.4 Se înlocuieşte „sau supra-ambalajelor” cu „, supra-ambalajelor sau 
containerelor”. 

În nota „b” a tabelului se introduce la sfârşit: „cu excepţia containerelor (a se vedea 
Tabelul D din 7.5.11 CV33 (3.3))”. 

5.1.5.4  Se modifică titlul, după cum urmează: „Dispoziţii specifice pentru 
coletele exceptate de materiale radioactive din clasa 7”. 

5.1.5.4.1 După „coletele exceptate”, se introduce „de materiale radioactive din 
clasa 7”. 
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5.1.5.4.2 Se modifică, după cum urmează: 

„5.1.5.4.2 Prescripţiile care apar la capitolul 5.4 referitoare la documentaţie nu se 
aplică coletelor exceptate de materiale radioactive din clasa 7, cu excepţia că:  

(a) Nr. ONU precedat de literele „UN”, precum şi denumirea şi adresa 
expeditorului şi destinatarului şi, după caz, marca de identificare 
pentru fiecare certificat de aprobare al autorităţii competente (a se 
vedea 5.4.1.2.5.1 (g)) trebuie să apară pe un document de transport, 
precum conosamentul, scrisoarea de transport aerian sau scrisoarea 
de trăsură CMR sau CIM. 

(b) Prescripţiile de la 5.4.1.2.5.1 (g), 5.4.1.2.5.3 şi 5.4.1.2.5.4 trebuie 
să fie aplicate, după caz; 

(c) Prescripţiile de la 5.4.2 şi 5.4.4 trebuie să fie aplicate.”. 

5.1.5.4.3 Se introduce un paragraf nou, după cum urmează: 

„5.1.5.4.3 Prescripţiile de la 5.2.1.7.8 şi 5.2.2.1.11.5 trebuie să fie aplicate, după 
caz.”. 

5.1.5.5  În ultima coloană a Tabelului, la rândul pentru „Materiale 
radioactive sub formă specială”, se înlocuieşte „1.6.6.3” cu „1.6.6.4”. 

  Capitolul 5.2 

5.2.1.3  Se adaugă următoarea frază nouă, la sfârşit, după cum urmează: 

„Literele marcajului „AMBALAJ DE SIGURANŢĂ” trebuie să fie de cel puţin 12 
mm în înălţime.”. 

5.2.1.7  Se înlocuieşte „materialelor din clasa 7” cu „materialelor 
radioactive”. 

5.2.1.7.1 Se introduce următoarea frază nouă, la sfârşit: „Fiecare supra-ambalaj 
trebuie să fie marcat lizibil şi durabil pe suprafaţa sa exterioară cu identificarea 
expeditorului sau a destinatarului sau cu ambele, numai dacă aceste marcaje nu sunt 
perfect vizibile pe toate coletele din interiorul supra-ambalajului.”. 

5.2.1.7.5 Se modifică fraza introductivă, după cum urmează:   

„Fiecare colet în conformitate cu un model aprobat în temeiul unuia sau a mai multor 
paragrafe de la 5.1.5.2.1, 6.4.22.1 la 6.4.22.4, 6.4.23.4 la 6.4.23.7 şi 6.4.24.2 trebuie să 
fie marcat lizibil şi durabil pe suprafaţa sa exterioară cu următoarele informaţii:”. 

5.2.1.7.5 Se modifică alineatul (c), după cum urmează:  

„(c) Tip B(U), Tip B(M) sau Tip C, în cazul modelelor de colet Tip B(U), Tip B(M) 
sau Tip C.”. 

5.2.1.7.5 Se şterge (d). 

5.2.1.7.7 Se înlocuieşte „4.1.9.2.3” cu „4.1.9.2.4”. 

5.2.1.7.8 Se înlocuieşte „omologarea modelului sau aprobarea transportului” cu 
„aprobarea modelului sau expedierii”. 

5.2.1.8.3 Se modifică 5.2.1.8.3, după cum urmează: 

„5.2.1.8.3 Marcajul „substanță periculoasă pentru mediu” trebuie să fie conform 
celui reprezentat în figura 5.2.1.8.3. 
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Figura 5.2.1.8.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Marcajul „substanță periculoasă pentru mediu” 

Marcajul trebuie să aibă forma unui pătrat, aşezat într-un unghi de 450. Simbolul 
(un peşte şi un pom) trebuie să fie negru pe fond alb sau pe un fundal contrastant 
adecvat. Dimensiunile minime trebuie să fie de 100 mm x 100 mm şi grosimea 
minimă a liniei care formează diamantul trebuie să fie de 2 mm. Dacă mărimea 
coletului o cere, dimensiunile/grosimea liniei pot fi reduse cu condiţia ca marcajul 
să rămână bine vizibil. Atunci când dimensiunile nu sunt specificate, toate 
elementele trebuie să respecte aproximativ proporţiile reprezentate.  

NOTĂ: Dispoziţiile de etichetare de la 5.2.2 se aplică în completarea oricărei 
prescripţii care prevede marcarea coletelor cu marcajul „substanță periculoasă 
pentru mediu”.”. 

5.2.1.9.1 Se renumerotează figurile şi se modifică legenda, după cum urmează: 

„Figura 5.2.1.9.1.1    Figura 5.2.1.9.1.2 

     
Două săgeţi negre sau roşii pe fond alb sau pe un fundal contrastant adecvat. 

Trasarea cadrului rectangular în jurul săgeților este opțională. 
Toate elementele trebuie să fie proporţionale cu cele reprezentate.”. 

5.2.2.1.11.1 Se modifică prima şi a doua frază, după cum urmează: 

„Fiecare ambalaj, supra-ambalaj şi container care conţine material radioactiv, cu 
excepţia situaţiei în care sunt utilizate etichete mai mari decât etichete decât cele de 
la 5.3.1.1.3, fiecare colet, supra-ambalaj sau container care conţine materiale 
radioactive trebuie să poarte etichete conforme modelelor nr. 7A, 7B sau 7C 
potrivit categoriei corespunzătoare. Etichetele trebuie aplicate la exterior pe două 
laturi opuse pentru colete sau supra-ambalaje și pe cele patru laturi pentru un 
container mare sau cisternă.”.  

5.2.2.1.11.1 Se şterge a trei propoziţie, după cum urmează: „Fiecare supra-ambalaj 
care conține materiale radioactive trebuie să poarte cel puțin două etichete aplicate 
pe exterior pe două laturi opuse.”. 

sau 
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5.2.2.1.11.1 În a patra frază, se înlocuieşte „6.4.11.2” cu „dispoziţiilor de la 
2.2.7.2.3.5”, şi se înlocuieşte „etichetele materialelor radioactive” cu „etichetele 
conforme modelelor nr. 7A, 7B şi 7C aplicabile”. 

5.2.2.11.2 În fraza introductivă, se înlocuieşte „modelelor numerelor 7A, 7B şi 7C” 
cu „modelului aplicabil nr. 7A, 7B sau 7C”. 

5.2.2.1.11.2 La alineatul (b), se modifică ultima frază, după cum urmează: 

„Pentru materialele fisile, masa totală de nuclizi fisili în grame (g), sau în multipli 
de grame, poate fi indicată în locul activităţii;”. 

5.2.2.1.11.3 Se modifică, după cum urmează: 

„5.2.2.1.11.3  Fiecare etichetă conformă cu modelul nr. 7E trebuie să 
poarte suplimentar indicele de securitate la criticitate (CSI), înscris în certificatul 
de aprobare aplicabil în ţările prin care sau în care o expediere este transportată şi 
eliberat de către autoritatea competentă sau cum este specificat la 6.4.11.2 sau 
6.4.11.3.”. 

5.2.2.1.11.4 Se modifică, după cum urmează: 

„5.2.2.1.11.4  Pentru supra-ambalaje şi containere, eticheta conformă cu 
modelul nr. 7E trebuie să poarte suma indicilor de securitate la criticitate (CSI) a 
tuturor coletelor pe care le conţine.”.  

5.2.2.1.11.5 Se înlocuieşte „omologarea modelului sau aprobarea transportului” cu 
„aprobarea modelului sau expedierii”. 

5.2.2.2.1.1 Se modifică, după cum urmează:  

„5.2.2.2.1.1 Etichetele trebuie să fie aşezate, aşa cum se arată în Figura 5.2.2.2.1.1.  

Figura 5.2.2.2.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eticheta de clasă/diviziune 

* Clasa sau cifra 4 pentru clasele 4.1, 4.2 şi 4.3 sau cifra 6 pentru clasele 6.1 şi 
6.2 trebuie să apară în colțul de jos. 
** Menţiuni/numere/litere suplimentare trebuie (dacă sunt obligatorii) sau pot 
(dacă sunt facultative) să apară în jumătatea inferioară.  
*** Simbolul clasei sau numărul diviziunii pentru diviziunile 1.4, 1.5 şi 1.6 sau 
cuvântul „FISIL” pentru eticheta nr. 7E trebuie să apară în jumătatea superioară.”. 

5.2.2.2.1.1.1 Etichetele trebuie să fie inscripţionate pe un fond contrastant adecvat 
sau trebuie să fie înconjurate de o bordură trasată cu linie continuă sau întreruptă.  

5.2.2.2.1.1.2 Eticheta trebuie să aibă forma unui pătrat, aşezat într-un unghi de 450 

(sub formă de diamant). Dimensiunile minime trebuie să fie de 100 mm x 100 mm 
şi grosimea minimă a liniei care formează diamantul trebuie să fie de 2 mm. Linia 
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interioară trebuie să fie întotdeauna paralelă cu marginea etichetei şi să se găsească 
la o distanţă de 5 mm de aceasta. Linia interioară din partea superioară a etichetei 
trebuie să fie de aceeaşi culoare ca simbolul, iar linia interioară din partea 
inferioară a etichetei trebuie să fie de aceeaşi culoare cu numărul clasei sau 
diviziunii care apare în colţul de jos. Atunci când dimensiunile nu sunt specificate, 
toate elementele trebuie să respecte aproximativ proporţiile reprezentate.  

5.2.2.2.1.1.3 Dacă mărimea coletului o cere, dimensiunile pot fi reduse, cu condiţia 
ca simbolul şi celelalte elemente ale etichetei să rămână bine vizibile. Linia 
interioară a etichetei trebuie să rămână la 5 mm de margine. Grosimea minimă a 
liniei interioare trebuie să rămână de 2 mm. Dimensiunile etichetei pentru butelii 
trebuie să fie în conformitate cu dispoziţiile paragrafului 5.2.2.2.1.2.”. 

  Capitolul 5.3 

5.3.1.1.3 În ultima frază, se înlocuieşte „a modelelor mărite de etichete care 
corespund etichetei prescrise” cu „a etichetelor mărite care corespund 
etichetelor corespunzătoare modelelor nr. 7A, 7B sau 7C.”  

Se adaugă următoarea frază nouă la sfârşitul ultimului paragraf: „În 
acest caz, dimensiunile nu trebuie să fie mai mici de 250 mm x 250 
mm.”. 

5.3.1.2  În ultimul paragraf, se şterge „diferite”. 

5.3.1.4.1 În al doilea paragraf, se şterge „diferite”.  

5.3.1.7.1 Se modifică, după cum urmează:  

„5.3.1.7.1 Cu excepţia celor prevăzute la paragraful 5.3.1.7.2 pentru clasa 7 şi a 
celor prevăzute la paragraful 5.3.6.2 pentru marcajul „substanță periculoasă pentru 
mediu”, o placă-etichetă trebuie să fie concepută aşa cum se arată în figura 
5.3.1.7.1. 

Figura 5.3.1.7.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Placă-etichetă (cu excepţia Clasei 7) 

Placa-etichetă trebuie să aibă forma unui pătrat aşezat într-un unghi de 45° (sub 
formă de diamant). Dimensiunile minime trebuie să fie de 250 mm x 250 mm 
(până la marginea plăcii-etichetă). Linia interioară trebuie să fie întotdeauna 
paralelă cu marginea plăcii-etichetă şi să se găsească la o distanţă de 12,5 mm de 
aceasta. Simbolul şi linia interioară a plăcii etichetă trebuie să fie de aceeaşi 
culoare ca eticheta clasei sau diviziunii mărfurilor periculoase respective. Placa 
etichetă trebuie să poarte numărul clasei sau al diviziunii (şi pentru substanţele din 
clasa 1, litera care corespunde grupei de compatibilitate) mărfurilor periculoase 
respective, aşa cum este prevăzut la paragraful 5.2.2.2 pentru eticheta 



 

67 

corespunzătoare, iar înălţimea caracterelor nu trebuie să fie mai mică de 25 mm. 
Atunci când dimensiunile nu sunt specificate, toate elementele trebuie să respecte 
aproximativ proporţiile reprezentate.”. 

5.3.2.1.1 La sfârşitul celui de-al doilea paragraf, se adaugă următoarea frază 
nouă:  

„Când cisternele sunt semnalizate în conformitate cu 5.3.2.1.3, această placă 
trebuie să corespundă celei mai periculoase substanţe transportate în cisternă.”. 

5.3.2.2.1 Se modifică al doilea paragraf, după cum urmează: 

„Dacă mărimea şi construcţia vehiculului sunt astfel încât suprafaţa disponibilă este 
insuficientă pentru a fixa aceste plăci portocalii, dimensiunile lor pot fi reduse la un 
minim de 300 mm pentru bază, 120 mm pentru înălţime şi 10 mm pentru bordura 
neagră. În acest caz, cele două plăci portocalii descrise la 5.3.2.1.1 pot avea 
dimensiuni diferite în limitele prescrise.  

Atunci când plăcile portocalii de dimensiuni reduse sunt utilizate pentru un 
material radioactiv ambalat transportat sub utilizare exclusivă, pot fi reduse la 65 
mm în înălţime şi 10 mm grosime numai Nr. ONU şi mărimea cifrelor prevăzute la 
5.3.2.2.2.”. 

5.3.3 Se modifică, după cum urmează: 

„5.3.3  Marcaj pentru substanţe transportate la temperatură ridicată 

Vehiculele-cisternă, containerele cisternă, cisternele mobile, vehiculele sau 
containerele speciale sau vehiculele sau containerele echipate special, care conţin o 
substanţă care este transportată sau prezentată pentru transport în stare lichidă la o 
temperatură egală sau mai mare de 1000 C sau în stare solidă la o temperatură egală 
sau mai mare de 2400 C trebuie să poarte pe ambele laturi şi în spate în cazul 
vehiculelor şi pe fiecare latură şi pe fiecare extremitate în cazul containerelor, 
containerelor-cisternă sau al cisternelor mobile, marcajul prezentat în figura 5.3.3. 

 

Figura 5.3.3 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Marcajul pentru substanţe transportate la temperatură ridicată 

Marcajul trebuie să fie un triunghi echilateral. El trebuie să fie de culoare roşie. 
Dimensiunile minime ale laturilor trebuie să fie de 250 mm. Atunci când 
dimensiunile nu sunt specificate, toate elementele trebuie să fie respectate 
aproximativ proporţiile reprezentate.”.  

5.3.6  Se renumerotează primul paragraf ca fiind 5.3.6.1. Se şterge 
„Dispozițiile secțiunii 5.3.1 cu privire la plăci-etichete se aplică mutatis mutandis 
acestui marcaj.”. 
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Se adaugă un paragraf nou 5.3.6.2, după cum urmează: 

„5.3.6.2 Marcajul „substanță periculoasă pentru mediu” pentru containere, 
CGEM, containere-cisternă, cisterne mobile şi vehicule trebuie să fie conform celui 
descris la 5.2.1.8.3 şi reprezentat în figura 5.2.1.8.3, cu excepţia că dimensiunile 
minime trebuie să fie de 250 mm x 250 mm. Celelalte dispoziţii ale secţiunii 5.3.1 
cu privire la plăcile-etichete se aplică mutatis mutandis acestui marcaj.”.  

  Capitolul 5.4 

5.4.1.1.1 (d) În nota după (d) se înlocuieşte „172 (b)” cu „172 (d)”. 

5.4.1.1.3 Se modifică al treilea paragraf, după cum urmează: 

„Dacă este aplicată dispoziţia pentru deşeuri de la 2.1.3.5.5, trebuie să fie adăugate 
la descrierea mărfurilor periculoase prevăzută la 5.4.1.1.1 de la (a) la (d) şi (k), 
următoarele:”. 

Exemplu care urmează după acest paragraf rămâne neschimbat. 

5.4.1.1.17 După „(x)”, se adaugă o referinţă la nota de subsol 1. Textul acestei 
note de subsol este următorul: „1 (x) trebuie să fie înlocuit cu „1” sau „2”, după 
caz.” 

Se renumerotează notele de subsol în consecinţă. 

5.4.1.1.19 Se adaugă un paragraf nou, după cum urmează: 

„5.4.1.1.19 Dispoziţii speciale pentru transportul ambalajelor deteriorate, goale 
și necurăţate (UN 3509) 

Pentru ambalajele deteriorate, goale și necurăţate, denumirea oficială de transport 
care apare în paragraful 5.4.1.1.1 b) trebuie să fie completată cu cuvintele „(CU 
REZIDUURI DE […]) urmate de clasa/clasele şi riscul/riscurile secundar(e), care 
corespund reziduurilor implicate, în ordinea de numerotare a claselor. În plus, 
dispoziţiile paragrafului 5.4.1.1.1 f) nu se aplică.  

Exemplu: Ambalajele deteriorate, goale și necurăţate care au conţinut mărfuri din 
clasa 4.1 ambalate împreună cu ambalaje deteriorate, goale și necurăţate care au 
conţinut mărfuri din clasa 3 și care prezintă un risc secundar din clasa 6.1, trebuie 
să fie înscrise în documentul de transport, după cum urmează:   

„UN 3509 AMBALAJE DETERIORATE, GOALE ȘI NECURĂŢATE (CU 
REZIDUURI DE 3, 4.1, 6.1), 9”.”. 

5.4.1.2.5.1 (b)  Se înlocuieşte „a se vedea ultima frază a dispoziţiei 
speciale 172” cu „a se vedea sub-paragraful (c) al dispoziţiei speciale 172”. 

5.4.1.2.5.1 Se modifică (f), după cum urmează: 

„(f) Pentru materialele fisile: 

(i) expediate conform unei excepţii de la 2.2.7.2.3.5 (a) la 
(f), referinţa la acel paragraf; 

(ii) expediate conform unei excepţii de la 2.2.7.2.3.5 (c) la 
(e), masa totală de nuclizi fisili; 

(iii) conţinute într-un colet pentru care se aplică unul din 
alineatele de la a) la c) ale sub-secţiunii 6.4.11.2 sau sub-
secţiunea 6.4.11.3, o referinţă la acel alineat sau la 
această sub-secţiune; 

(iv) indicele de securitate la criticitate, după caz;”. 
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5.4.1.2.5.1 La (g), se șterge „de autorizare sau de omologare” și se introduce „ 
materiale fisile exceptate în conformitate cu 2.2.7.2.3.5 (f),” după „materiale 
radioactive cu dispersabilitate redusă,”. 

5.4.1.2.5.3 Se înlocuieşte „aprobarea modelului sau aprobarea expedierii” cu 
„aprobarea modelului sau expedierii”. 

5.4.2, nota de subsol 5, paragraful 8 al 5.4.2.1 din Codul IMDG   Se modifică, 
după cum urmează:  

„.8 Atunci când se utilizează pentru refrigerare şi condiţionare substanţe care 
prezintă un risc de asfixiere (precum: gheaţa carbonică (Nr. ONU 1845) sau azot 
lichid refrigerat (Nr. ONU 1977) sau argon lichid refrigerat (Nr. ONU 1851), 
containerul sau vehiculul este marcat la exterior în conformitate cu 5.5.3.6 (din 
Codul IMDG); şi”.  

5.4.3.4, în prima pagină a Instrucţiunilor scrise conform ADR, se modifică textul 
de la a doua liniuţă, după cum urmează: 

„- Să evite sursele de foc, în special, să nu fumeze, să nu utilizeze țigara 
electronică sau un dispozitiv similar şi nici să nu pornească vreun echipament 
electric.”. 

5.4.3.4  În a patra pagină a Instrucţiunilor scrise conform ADR, se fac 
următoarele modificări: 

Sub „Echipamente pentru protecţia generală şi individuală”, prima liniuţă, se şterge 
„(de ex. așa cum este descrisă prin standardul EN 471)”, iar la a patra liniuţă se 
şterge „(spre ex.: ochelari de protecţie)”.  

Se şterge nota de subsol „b” şi se renumerotează actuala notă „c” ca „b”. 

La „Echipament suplimentar prevăzut pentru anumite clase”, se modifică toate 
referinţele la nota de subsol „c” ca „b”.  

  Capitolul 5.5 

Se modifică 5.5.2.3.2 şi marcajul de avertizare pentru fumigaţie, după cum 
urmează: 

„5.5.2.3.2 Marcajul de avertizare pentru fumigaţie trebuie să arate ca în figura 
5.5.2.3.2. 

Figura 5.5.2.3.2 

 
Marcajul de avertizare pentru fumigaţie 

* Se inserează noțiunea corespunzătoare 
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Marcajul trebuie să aibă formă dreptunghiulară. Dimensiunile minime trebuie să fie 
de 400 mm în lungime x 300 mm în înălţime. Grosimea minimă a liniei exterioare 
trebuie să fie de 2 mm. Marcajul trebuie să fie de culoare neagră pe fond alb, iar 
literele trebuie să fie nu mai mici de 25 mm în înălţime. Atunci când dimensiunile 
nu sunt specificate, toate elementele trebuie să respecte aproximativ proporţiile 
reprezentate.”. 

5.5.3.1  Se adaugă două noi paragrafe 5.5.3.1.4 şi 5.5.3.1.5, după cum 
urmează:  

„5.5.3.1.4 Vehiculele şi containerele care conţin substanţe utilizate pentru 
refrigerare sau condiţionare includ vehiculele şi containerele care conţin substanţe 
pentru refrigerare sau condiţionare în interiorul coletelor, precum şi vehiculele şi 
containerele care conţin substanţe neambalate utilizate pentru refrigerare sau 
condiţionare.”. 

„5.5.3.1.5 Sub-secţiunile 5.5.3.6 şi 5.5.3.7 nu se aplică decât dacă există un risc 
efectiv de asfixiere în vehicul sau container. Participanţii implicaţi trebuie să 
evalueze acest risc ținând cont de pericolele substanţelor utilizate pentru refrigerare 
sau condiţionare, de cantitatea de substanţe care urmează a fi transportate, de 
durata transportului şi de tipul de mijloc de retenţie care va fi utilizat.”. 

5.5.3.2.2 Se modifică, după cum urmează: 

„5.5.3.2.2 Atunci când mărfurile periculoase sunt încărcate în vehicule sau 
containere, care conţin substanţe utilizate pentru refrigerare sau condiţionare, toate 
celelalte dispoziţii ale ADR referitoare la aceste mărfuri periculoase se aplică în 
plus față de cele care fac parte din această secţiune.”. 

5.5.3.2.4 Se modifică, după cum urmează: 

„5.5.3.2.4 Persoanele care se ocupă cu manipularea sau cu transportul 
vehiculelor şi containerelor, care conţin substanţe utilizate pentru refrigerare sau 
condiţionare trebuie să fie pregătite profesional potrivit în funcție de 
responsabilităţile lor.”. 

5.5.3.3.3 Se modifică, după cum urmează: 

„5.5.3.3.3 Coletele care conţin un agent de refrigerare sau condiţionare trebuie să 
fie transportate în vehicule şi containere bine ventilate. Această dispoziţie nu se 
aplică atunci când astfel de colete sunt transportate în echipamente izoterme, 
refrigerate sau frigorifice, așa cum sunt definite în Acordul cu privire la 
transporturile internaţionale de produse perisabile şi cu privire la mijloacele de 
transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP).”. 

5.5.3.6.2 Se modifică, după cum urmează: 

„5.5.3.6.2 Marcajul de avertizare trebuie să arate ca în figura 5.5.3.6.2. 
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Figura 5.5.3.6.2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Marcajul de avertizare pentru refrigerarea/condiţionarea vehiculelor şi 
containerelor 

* Se introduce denumirea indicată în coloana (2) a Tabelului A din Capitolul 
3.2 a agentului de refrigerare/condiţionare. Caracterele trebuie să fie scrise cu 
majuscule pe un singur rând şi trebuie să fie de cel puţin 25 mm în înălţime. Dacă 
denumirea oficială este foarte lungă, pentru a încăpea în spaţiul alocat, mărimea 
caracterelor poate fi redusă până încape. De exemplu: „DIOXID DE CARBON, 
SOLID”. 

** Se introduce „AGENT DE REFRIGERARE” sau „AGENT DE 
CONDIŢIONARE”, după caz. Caracterele trebuie să fie scrise cu majuscule pe un 
singur rând şi trebuie să fie de cel puţin 25 mm în înălţime. 

Marcajul trebuie să aibă formă dreptunghiulară. Dimensiunile minime trebuie să fie 
de 150 mm în lăţime şi 250 mm în înălţime. Cuvântul „ATENŢIE” trebuie să fie de 
culoare roşie sau albă şi să fie de cel puţin 25 mm în înălţime. Atunci când 
dimensiunile nu sunt specificate, toate elementele trebuie să respecte aproximativ 
proporţiile reprezentate.  

Cuvântul „ATENŢIE” şi cuvintele „AGENT DE REFRIGERARE” sau „AGENT 
DE CONDIŢIONARE” trebuie să fie în limba oficială a ţării de origine şi, de 
asemenea, dacă această limbă nu este engleza, franceza sau germana, în engleză, 
franceză sau germană, numai dacă acordurile încheiate între ţările implicate în 
operaţiunea de transport nu prevăd altfel.”. 

5.5.3.7.1 Se înlocuieşte „care au fost refrigerate sau condiţionate” cu „care 
conţin sau care au conţinut substanţe utilizate în scopul refrigerării sau 
condiţionării”.  
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  Partea 6 

  Capitolul 6.1 

6.1.1.1 (e) După „ambalajelor” se introduce „pentru lichide, altele decât 
ambalajele combinate,”. 

6.1.3.1 (e) Se introduce o referinţă la nota * din centrul simbolului și se adaugă 
următoarea notă sub simbol: 

„* Ultimele două cifre ale anului de fabricaţie pot fi indicate în acest loc. În 
acest caz, cele două cifre, care arată anul în marca de omologare de tip şi din 
cadranul interior al ceasului trebuie să fie identice.”. 
6.1.3.1 (e) Se introduce o notă nouă, la sfârşit, după cum urmează:  

„NOTĂ: Este acceptabilă orice altă metodă care asigură minimum de informaţii 
într-o formă durabilă, vizibilă și lizibilă.”. 

  Capitolul 6.2 

6.2.1.1.5 Se adaugă fraza următoarea:  

„Presiunea de încercare a buteliei pentru un gaz adsorbit trebuie să fie în 
conformitate cu instrucţiunea de ambalare P208 de la 4.1.4.1.”. 

6.2.1.3.6.4.4  Se înlocuieşte „dispozitivelor de suprapresiune” cu 
„dispozitivelor de decompresie”. 

6.2.2 Se adaugă o a doua frază, după cum urmează:  

„Fabricarea noilor recipiente sub presiune sau a echipamentelor de serviciu în 
conformitate cu unul din standardele de la 6.2.2.1 şi 6.2.2.3 nu este autorizată după 
data indicată în coloana din dreapta tabelelor.”.  

Se adaugă următoarea notă nouă:  

„NOTĂ: Recipientele sub presiune „UN” şi echipamentele de serviciu concepute 
în conformitate cu standardele aplicabile la data fabricaţiei pot continua a fi 
utilizate sub rezerva dispoziţiilor referitoare la inspecţia periodică din ADR.”. 

6.2.2.1.1 În tabel, se adaugă o a treia coloană nouă. Se adaugă următorul rând 
nou ca titlu, după cum urmează: 

Referinţa Titlul 
Aplicabil 

pentru 
fabricaţie 

6.2.2.1.1 După standardul ISO 7866:1999, se adaugă următoarea rubrică nouă, 
după cum urmează: 

ISO 7866: 2012 Butelii de gaz – Butelii de gaz fără suduri din aliaj de 
aluminiu reîncărcabile – Concepţie, construcţie  şi 
încercări 
NOTĂ: Aliajul de aluminiu 6351A sau  echivalentul 
său nu trebuie utilizat. 

Până la o 
notificare 
ulterioară 

Pentru standardele ISO „ISO 9809-1:1999”, „ISO 9809-2:2000” şi „ISO 9809-
3:2000”, în coloana „Aplicabil pentru fabricaţie” se adaugă „Până la 31 Decembrie 
2018”. 

După standardul ISO „ISO 9809-1:1999”, se adaugă următorul standard nou: 
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ISO 9809-1:2010 Butelii de gaz – Butelii de gaz reîncărcabile nesudate 
din oţel – Concepţie, construcţie şi încercări – Partea 
1: Butelii din oţel călit şi revenit, cu rezistenţă la 
tracţiune mai mică de 1100 Mpa 

Până la o 
notificare 
ulterioară  

După standardul ISO „ISO 9809-2:2000”, se adaugă următorul standard nou:   

ISO 9809-2:2010 Butelii de gaz – Butelii de gaz reîncărcabile nesudate 
din oţel – Concepţie, construcţie şi încercări – Partea 
2: Butelii din oţel călit şi revenit, cu rezistenţă la 
tracţiune mai mare sau egală cu 1100 Mpa 

Până la o 
notificare 
ulterioară  

După standardul ISO „ISO 9809-3:2000”, se adaugă următorul standard nou:   

ISO 9809-3:2010 Butelii de gaz – Butelii de gaz reîncărcabile nesudate 
din oţel – Concepţie, construcţie şi încercări – Partea 
3: Butelii din oţel normalizat 

Până la o 
notificare 
ulterioară  

Pentru ISO 7866:1999, în coloana „Aplicabil pentru fabricație”, se adaugă „Până la 31 
decembrie 2020”, iar pentru toate celelalte standarde, în coloana „Aplicabil pentru 
fabricație”,  se adaugă „Până la o notificare ulterioară”. 

6.2.2.1.2 În tabel, se adaugă o a treia coloană nouă. Se adaugă următorul rând nou 
ca titlu, după cum urmează: 

Referinţa Titlul 
Aplicabil 

pentru 
fabricaţie 

Pentru standardul ISO „ISO 11120:1999”, în coloana „Aplicabil pentru fabricaţie”, 
se adaugă „Până la o notificare ulterioară”. 

6.2.2.1.3 Se modifică tabelul, după cum urmează: 

Referinţa Titlul 
Aplicabil 

pentru 
fabricaţie 

ISO 9809-1:1999 Butelii de gaz – Butelii de gaz reîncărcabile nesudate 
din oţel – Concepţie, construcţie şi încercări – Partea 
1: Butelii din oţel călit şi revenit, cu rezistenţă la 
tracţiune mai mică de 1100 MPa 
NOTĂ:Nota referitoare la factorul F din secţiunea 
7.3 a acestui standard nu trebuie să fie aplicată 
buteliilor „UN”  

Până la 31 
decembrie 
2018 

ISO 9809-1:2010 Butelii de gaz – Butelii de gaz reîncărcabile din oţel 
fără sudură – Concepţie, construcţie şi încercări – 
Partea 1: Butelii din oţel călit şi revenit, cu rezistenţă 
la tracţiune mai mică de 1100 MPa 

Până la o 
notificare 
ulterioară  

ISO 9809-3:2000 Butelii de gaz – Butelii de gaz reîncărcabile din oţel 
fără sudură – Concepţie, construcţie şi încercări – 
Partea 3: Butelii din oţel normalizat 

Până la 31 
decembrie 
2018 

ISO 9809-3:2010 Butelii de gaz – Butelii de gaz reîncărcabile din oţel 
fără sudură – Concepţie, construcţie şi încercări – 
Partea 3: Butelii din oţel normalizat 

Până la o 
notificare 
ulterioară  

6.2.2.1.3 (al doilea tabel), 6.2.2.1.4 şi 6.2.2.1.5 În tabel, se adaugă o a treia 
coloană nouă. Se adaugă următorul rând nou ca titlu, după cum urmează: 

Referinţa Titlul 
Aplicabil 

pentru 
fabricaţie 
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Pentru toate standardele, în coloana „Aplicabil pentru fabricaţie”, se adaugă „Până la o 
notificare ulterioară ”. 

După 6.2.2.1.5 se introduc următoarele paragrafe noi: 

„6.2.2.1.6 Standardul de mai jos se aplică pentru concepţia, construcţia, precum şi 
pentru inspecţiile şi încercările iniţiale ale cadrelor de butelii „UN”. Fiecare butelie 
conţinută într-un cadru de butelie „UN” trebuie să fie o butelie „UN” în conformitate 
cu prescripţiile de la 6.2.2. Prescripţiile referitoare la sistemul de evaluare a 
conformității şi omologare a cadrelor de butelii „UN” trebuie să fie în conform 
prescripţiilor de la 6.2.2.5.  

Referinţa Titlul 
Aplicabil 

pentru 
fabricaţie 

ISO 10961:2010 Butelii de gaz – Cadre de butelii – Concepţie, 
fabricaţie, încercare şi inspecţie 

Până la o 
notificare 
ulterioară  

NOTĂ:Nu este necesară recertificarea unui cadru de butelii „UN” în care au fost 
schimbate una sau mai multe butelii de acelaşi model tip, inclusiv cu aceeaşi presiune 
de încercare. 

6.2.2.1.7  Standardele de mai jos se aplică concepţiei, construcţiei, precum şi 
inspecţiilor şi încercărilor iniţiale ale buteliilor „UN” pentru gaze adsorbite, cu 
excepţia faptului că prescripțiile de inspecţie referitoare la omologare şi la sistemul de 
evaluare a conformității buteliilor trebuie să fie conform cu 6.2.2.5.  

Referinţa Titlul 
Aplicabil 

pentru 
fabricaţie 

ISO 11513:2011 Butelii de gaz – Butelii din oţel sudat reîncărcabile, 
care conţin materiale pentru stocarea gazelor la o 
presiune sub-atmosferică (excluzând acetilena) – 
Concepţie, fabricaţie, încercări, utilizare şi inspecţie 
periodică  

Până la o 
notificare 
ulterioară  

ISO 9809-
1:2010 

Butelii de gaz – Butelii de gaz reîncărcabile din oţel 
fără sudură – Concepţie, construcţie şi încercări – 
Partea 1: Butelii din oţel călit şi revenit, care are o 
rezistenţă la tracţiune mai mică de 1100 MPa 

Până la o 
notificare 
ulterioară  

”. 
6.2.2.2  Se înlocuieşte „ISO 11114-1:1997” cu „ISO 11114-1:2012”. În 
titlul pentru standardul „ISO 11114-1:2012”, se şterge „transportabile”. Se şterge nota 
de la sfârşit. 

6.2.2.3  Se modifică primul tabel, după cum urmează:  

Referinţa Titlul 
Aplicabil 

pentru 
fabricaţie 

ISO 11117: 
1998 

Butelii pentru gaz – Capace de protecţie închise sau 
deschise a robinetelor de butelii de gaze industriale şi 
medicale – Concepţie, construcţie şi încercări 

Până la 31 
Decembrie 

2014 
ISO 11117: 
1998 + Cor 
1:2009 

Butelii pentru gaz – Capace de protecţie închise sau 
deschise pentru robinete – Concepţie, construcţie şi 
încercări 

Până la o 
notificare 
ulterioară 

ISO 10297: 
1999 

Butelii pentru gaz – Robinete pentru butelii de gaz 
reîncărcabile – Concepţie, construcţie şi încercări 

Până la 31 
Decembrie 

2008 
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Referinţa Titlul 
Aplicabil 

pentru 
fabricaţie 

ISO 10297: 
2006 

Butelii pentru gaz - Robinete pentru butelii - 
Specificaţii şi încercări de tip 
NOTĂ: Versiunea în limba engleză a acestui standard 
ISO îndeplinește prescripțiile și poate fi, de asemenea, 
folosit. 

Până la o 
notificare 
ulterioară 

ISO 13340: 
2001 

Butelii transportabile pentru gaz - Robinete pentru 
butelii nereîncărcabile - Specificaţii şi încercări de 
prototip 

Până la o 
notificare 
ulterioară 

6.2.2.3  În al doilea tabel, se adaugă o a treia coloană nouă. Se adaugă 
următorul rând nou ca titlu, după cum urmează: 

Referinţa Titlul 
Aplicabil 

pentru 
fabricaţie 

Pentru standardul „ISO 16111:2008”, în coloana „Aplicabil pentru fabricaţie”, se 
adaugă „Până la o notificare ulterioară”. 

6.2.2.4  In tabel, se adaugă o a treia coloană nouă. Se adaugă următorul 
rând nou ca titlu, după cum urmează: 

Referinţa Titlul 
Aplicabil 

pentru 
fabricaţie 

Pentru toate standardele, în coloana „Aplicabil pentru fabricaţie”, se adaugă „Până la o 
notificare ulterioară”. 

6.2.2.4  În lista de standarde pentru inspecţii şi încercări periodice, după 
rubrica pentru „ISO 10462:2005” se adaugă o rubrică nouă, după cum urmează: 

ISO 
11513:2011 

Butelii pentru gaz – Butelii din oţel sudat reîncărcabile, care 
conţin materiale pentru stocarea gazelor la o presiune sub-
atmosferică (excluzând acetilena) – Concepţie, fabricaţie, 
încercări, utilizare şi inspecţie periodică 

Până la o 
notificare 
ulterioară  

6.2.2.6.5 Se modifică, după cum urmează:  

„6.2.2.6.5 Inspecţia şi încercarea periodice şi certificarea”. 

6.2.2.7 Se modifică NOTA, după cum urmează: 

„NOTĂ: Prescripțiile de marcare pentru sistemele de stocare cu hidrură metalică 
„UN”  sunt prevăzute la 6.2.2.9, iar prescripţiile de marcare pentru cadrele de butelii 
„UN” sunt prevăzute la 6.2.2.10.”. 

6.2.2.7.4 (p) Se înlocuieşte „ISO 11114-1:1997” cu „ISO 11114-1:2012”. 

6.2.2.7.5  La prima liniuţă, se înlocuiește „6.2.2.7.3” cu „6.2.2.7.4”. La a doua 
liniuţă, se înlocuiește „6.2.2.7.2” cu „6.2.2.7.3”. La a treia liniuţă, se înlocuiește 
„6.2.2.7.1” cu „6.2.2.7.2”. 

6.2.2.7.9 Se şterge paragraful 6.2.2.7.9 şi se introduce „6.2.2.7.9  (Şters)”. 

6.2.2.9.2 (j) Se înlocuieşte „ISO 11114-1:1997” cu „ISO 11114-1:2012”. 

6.2.2.10 Se adaugă următoarea secţiune nouă şi se renumerotează actualul 6.2.2.10 
ca 6.2.2.11 (şi se renumerotează, în consecinţă, referinţele la acesta de la 1.8.6.8, 1.8.7, 
1.8.7.1.1 şi 1.8.7.1.4): 

„6.2.2.10  Marcarea cadrelor de butelii „UN” 
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6.2.2.10.1  Fiecare butelie conţinută într-un cadru de butelii trebuie să fie marcat în 
conformitate cu 6.2.2.7.  

6.2.2.10.2 Cadrele de butelii „UN” reîncărcabile trebuie să fie marcate clar şi lizibil, 
cu mărcile de certificare, operaționale şi de fabricare. Aceste mărci trebuie să fie 
aplicate permanent (de exemplu: poansonare, gravare sau inscripţionare) pe o placă 
fixată permanent pe cadrul de butelii. În afara simbolului „UN”, dimensiunile minime 
ale mărcilor trebuie să fie de 5 mm. Pentru simbolul „UN”, dimensiunea minimă 
trebuie să fie de 10 mm.  

6.2.2.10.3 Trebuie aplicate următoarele mărci:  

(a) Mărcile de certificare prevăzute la 6.2.2.7.2 (a), (b), (c), (d) şi (e); 

(b) Mărcile operaţionale prevăzute la 6.2.2.7.3 (f), (i), (j), precum şi masa totală a 
cadrului şi a tuturor elementelor fixate permanent (butelii, conducte colectoare, 
accesorii şi robinete). Cadrele destinate transportului Nr. ONU 1001 acetilenă 
dezvoltată şi a Nr. ONU 3374 acetilenă fără solvent, trebuie să poarte indicaţia tarei, 
aşa cum se specifică în clauza B.4.2 din ISO 10961:2010; şi 

(c) Mărcile de fabricare specificate la 6.2.2.7.4 (n), (o) şi, dacă este cazul, (p). 

6.2.2.10.4  Mărcile trebuie să fie aplicate în trei grupuri: 

(a) Mărcile de fabricare trebuie să apară în grupul superior şi să fie plasate 
consecutiv în ordinea indicată la 6.2.2.10.3 c);  

 (b) Mărcile operaţionale de la 6.2.2.10.3 (b) trebuie să apară în grupul intermediar, 
iar marca operaţională specificată la 6.2.2.7.3 (f) trebuie să fie precedată de marca 
operaţională prevăzută la 6.2.2.7.3 (i), atunci când aceasta din urmă este impusă; 

(c) Mărcile de certificare trebuie să apară în grupul inferior, în ordinea indicată la 
6.2.2.10.3 (a).”. 

6.2.2.11 (fostul 6.2.2.10) În cele trei sub-paragrafe de după Tabel, se înlocuieşte 
„EN ISO/IEC 17020:2004” cu „EN ISO/IEC 17020:2012 (cu excepţia clauzei 8.1.3),”. 

6.2.3.1  Se adaugă următorul paragraf nou: 

„6.2.3.1.5 Buteliile de acetilenă nu trebuie să fie echipate cu capace fuzibile. ”. 

6.2.3.5.1 Se înlocuieşte „6.2.1.6.1” cu „6.2.1.6”. 

6.2.3.5.2 Se înlocuieşte „Şters” cu următorul text nou: 

„6.2.3.5.2 Recipientele criogenice închise trebuie să facă obiectul inspecţiilor şi 
încercărilor periodice în conformitate cu periodicitatea stabilită în instrucţiunea de 
ambalare P203 (8) (b) de la 4.1.4.1, conform cu dispoziţiile următoare: 

(a) Inspecţia stării exterioare a recipientului şi verificarea echipamentului şi 
mărcilor exterioare; 

(b) Încercarea de etanşeitate.”. 

6.2.3.6.1 În cele trei sub-paragrafe de după Tabel, se înlocuieşte „EN ISO/IEC 
17020:2004” cu „EN ISO/IEC 17020:2012 (cu excepţia clauzei 8.1.3),”. 

6.2.3.9.7 Se modifică, după cum urmează: 

„6.2.3.9.7 Marcarea cadrelor de butelii  

6.2.3.9.7.1 Buteliile individuale dintr-un cadru de butelii trebuie să fie marcate în 
conformitate cu paragrafele de la 6.2.3.9.1 la 6.2.3.9.6. 

6.2.3.9.7.2 Marcarea cadrelor de butelii trebuie să fie în conformitate cu 6.2.2.10.2 şi 
6.2.2.10.3, cu excepția simbolului „UN” pentru ambalajele specificate la 6.2.2.7.2 (a) 
care nu trebuie să fie aplicat. 
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6.2.3.9.7.3 În  afara mărcilor precedente, fiecare cadru de butelii care îndeplinește 
prescripțiile de inspecție și încercare periodice de la 6.2.4.2 trebuie să fie marcat, 
indicând: 

  (a) Litera (ele) care identifică țara care a autorizat organismul 
însărcinat să efectueze inspecțiile și încercările periodice, în conformitate cu semnele 
distinctive pentru autovehicule în circulație internațională3. Acest marcaj nu este 
obligatoriu dacă acest organism a fost autorizat de către autoritatea competentă a țării 
care a autorizat fabricația;   

  (b) Marca înregistrată de organismul autorizat de către autoritatea 
competentă să efectueze inspecțiile și încercările periodice; 

  (c) Data inspecțiilor și încercărilor periodice, formată din an (două 
cifre), urmat de lună (două cifre) separate printr-o linie oblică (adică „/”). Anul poate 
fi indicat prin patru cifre. 

  Mărcile de mai sus trebuie să apară consecutiv, potrivit ordinii indicate, 
fie pe o placă așa cum se indică la 6.2.2.10.2, fie pe o placă separată fixată permanent 
pe rama cadrului de butelii.”.  

Textul notei de subsol 3 se modifică după cum urmează: „3 Semnele distinctive 
pentru autovehicule în circulație internațională prevăzute de Convenția de la Viena 
asupra circulației rutiere (1968).”. 

6.2.4.1 şi 6.2.4.2 Înainte de Tabel, se introduce următoarea propoziţie: „Câmpul de 
aplicabilitate al fiecărui standard este stabilit prin clauza de la scopul standardului, în 
afara cazului când nu se specifică altfel în tabelul de mai jos.”. 

6.2.4.1  Se modifică rubricile tabelului de sub „Pentru concepţie şi 
construcţie”, după cum urmează: 

– Pentru standardul „EN 1975:1999 + A1:2003”, în coloana (4), se înlocuieşte 
„Până la 31 decembrie 2014” cu „Între 1 ianuarie 2009 şi 31 decembrie 2016”. 

– După standardul „EN 1975:1999 + A1:2003”, se introduce următorul standard 
nou: 

EN ISO 
7866:2012  
+ AC:2014 

Butelii de gaz – Butelii de gaz fără suduri din 
aliaj de aluminiu reîncărcabile –Concepţie, 
construcţie şi încercare (ISO 7866:2012) 

6.2.3.1 
şi 
6.2.3.4 

Până la o 
notificare 
ulterioară

 

6.2.4.1  În tabel, sub „pentru concepţie şi fabricaţie”, pentru standardul 
„EN 13110:2012”, în coloana (1), se şterge: „cu excepţia clauzei 9”. 

6.2.4.1  În tabel, sub „pentru concepţie şi fabricaţie”: 

Pentru standardul „EN 1800:2006”, se înlocuieşte „Până la o notificare ulterioară ” cu 
„Între 1 ianuarie 2009 şi 31 decembrie 2016”, în coloana (4). 

După „EN 1800:2006”, se adaugă următorul standard nou: 

(1) (2) (3) (4) (5)

EN ISO 
3807:2013 

Butelii de gaz – Butelii de acetilenă – 
Prescripţii de bază şi tip de încercări 
NOTĂ: Buteliile nu trebuie să fie dotate cu 
bușoane fuzibile. 

6.2.1.1.9 
Până la o 
notificare 
ulterioară 

 

 
Pentru standardul „EN ISO 11120:1999”, în coloana (4), se înlocuiește „Până la o 
notificare ulterioară” cu „Între 1 iulie 2001 și 30 iunie 2015”. 

Pentru standardul „EN ISO 11120:1999”, în coloana (5), se adaugă următorul text 
nou: „31 decembrie 2015 pentru tuburile marcate cu litera „H”, în conformitate cu 
6.2.2.7.4 (p)”. 
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După „EN ISO 11120:1999”, se adaugă următorul standard nou: 

(1) (2) (3) (4) (5)

EN ISO 
11120:1999  
+ A1:2013 

Butelii de gaz – Tuburi din oţel fără sudură 
reîncărcabile cu o capacitate în apă de la 150 
litri la 3000 litri – Concepţie, fabricaţie şi 
încercări 

6.2.3.1 şi 
6.2.3.4 

Până la o 
notificare 
ulterioară  

 
După standardul „EN 14427:2004”, se înlocuieşte „Până la 30 iunie 2007” cu „Între 1 
ianuarie 2005 şi 30 iunie 2007”, în coloana (4). 

Pentru standardul „EN 14427:2004 + A1:2005”, se înlocuieşte „Până la o notificare 
ulterioară ” cu „Între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2016”, în coloana (4). 

După „EN 14427:2004 + A1:2005”, se introduce următorul standard nou: 

(1) (2) (3) (4) (5)

EN 14427:2014 Butelii de gaz transportabile – Butelii în 
întregime bobinate cu material compozit 
pentru GPL – Concepţie şi construcţie 

6.2.3.1 şi 
6.2.3.4 

Până la o 
notificare 
ulterioară 

 

 
Pentru standardul „EN 14893:2006 +AC:2007”, se înlocuieşte „Până la o notificare 
ulterioară ” cu „Între 1 ianuarie 2009 şi 31 decembrie 2016”, în coloana (4). 

După „EN 14893:2006 +AC:2007”, se adaugă următorul standard nou: 

(1) (2) (3) (4) (5)

EN 14893:2014 Echipamente pentru GPL şi accesoriile lor – 
Butoaie sub presiune metalice transportabile 
pentru GPL cu o capacitate de la 150 l la 1000 
l 

6.2.3.1 şi 
6.2.3.4 

Până la o 
notificare 
ulterioară  

Se modifică rubricile tabelului de sub „Pentru închizători”, după cum urmează: 

– Se adaugă următoarele standarde noi la sfârșitul tabelului: 

     

EN 13648-
1:2008 

Recipiente criogenice – Dispozitive de 
protecţie contra presiunii – Partea 1: 
Robinete de siguranţă pentru uz criogenic 

6.2.3.1 
şi 

6.2.3.4 

Până la o 
notificare 
ulterioară 

 

EN 1626:2008 
(cu excepţia 
robinetului din 
categoria B) 

Recipiente criogenice – Robinete pentru uz 
criogenic 

6.2.3.1 
şi 

6.2.3.4 

Până la o 
notificare 
ulterioară 

 

6.2.4.2  Se amendează tabelul: 

– Pentru standardul „EN 12863:2002 + A1:2005”, în ultima coloană, se 
înlocuieşte „Până la o notificare ulterioară” cu „Până la 31 decembrie 2016". 

– După standardul „EN 12863:2002 + A1:2005”, se introduce următorul standard 
nou: 

EN ISO 10462:2013 Butelii de gaz – Butelii de acetilenă – 
Inspecţie periodică şi întreţinere (ISO 
10462:2013) 

Obligatoriu de la 
1 ianuarie 2017 

– Se şterge standardul „EN 14189:2003”. 

– Pentru standardul „EN ISO 22434:2012”, în coloana „Referinţa”, se înlocuieşte 
„EN ISO 22434:2012” cu „EN ISO 22434:2011”. 
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– Pentru standardul „EN ISO 22434:2011”, în coloana „Aplicabil”, se înlocuieşte 
„Obligatoriu de la 1 ianuarie 2015” cu „Până la o notificare ulterioară”.  

– Pentru standardul „EN 1440:2008 + A1:2012 (cu excepţia anexelor G şi H)”, în 
coloana „Aplicabil”, se înlocuieşte „Obligatoriu de la 1 ianuarie 2015” cu „Până la o 
notificare ulterioară”. 

6.2.4.2  La sfârşitul tabelului, se introduce următorul standard nou: 

(1) (2) (3) 

EN 15888: 2014 Butelii de gaz transportabile – Cadru de butelii 
– Inspecţii şi încercări periodice 

Până la o notificare 
ulterioară  

 
6.2.6.1.5 Se modifică, după cum urmează: 

„6.2.6.1.5 Presiunea internă a generatoarelor de aerosoli de la 50°C nu trebuie să 
depăşească nici două treimi din presiunea de încercare, cât nici 1,32 MPa (13,2 bar). 
Acestea trebuie să fie umplute astfel încât la 50°C faza lichidă să nu ocupe mai mult 
de 95% din capacitatea lor. Recipientele de mică capacitate care conţin gaz (cartuşe de 
gaz) trebuie să respecte presiunea de încercare şi prescripţiile de umplere ale 
instrucţiunii de ambalare P200 din 4.1.4.1.”. 

6.2.6.3  Se modifică, după cum urmează: 

 „6.2.6.3 Încercarea de etanşeitate 

 Fiecare generator de aerosoli, cartuş de gaz plin sau cartuş pentru pilă de 
combustie trebuie să fie supus unei încercări într-un bazin cu apă caldă, în 
conformitate cu 6.2.6.3.1 sau unei încercări alternative aprobate la bazinul cu apă, în 
conformitate cu 6.2.6.3.2. 

6.2.6.3.1 Încercare în baia cu apă caldă 

6.2.6.3.1.1 Temperatura apei din bazin şi durata încercării trebuie să fie astfel 
stabilite încât presiunea internă să atingă valoarea pe care ar avea-o la 55°C (50°C 
dacă faza lichidă nu ocupă mai mult de 95% din capacitatea generatorului de aerosoli, 
cartuşului de gaz sau cartuşului pentru pila de combustie la 50°C). În cazul în care 
conţinutul este sensibil la căldură sau dacă generatoarele de aerosoli, cartuşele de gaz 
sau cartuşele pentru pile de combustie sunt realizate din material plastic care se 
înmoaie la această temperatură, temperatura băii trebuie să se situeze între 20 ºC și 30 
ºC, dar, în plus, un generator de aerosoli, un cartuş de gaz sau un cartuş pentru pilă de 
combustie din 2000 trebuie să fie încercat la o temperatură mai mare.   

 6.2.6.3.1.2 Nu trebuie să se producă nicio scurgere sau deformare permanentă a 
generatorului de aerosoli, a cartuşului de gaz sau a cartuşului pentru pile de combustie, 
dacă acest generator de aerosoli, cartuş de gaz sau cartuş pentru pile de combustie nu 
este din material plastic. Acestea din material plastic pot fi deformate prin înmuiere, 
cu condiţia să nu prezinte scurgeri.     

6.2.6.3.2 Metode alternative 

Metodele alternative, care asigură un grad de siguranţă echivalent, pot fi utilizate, cu 
acordul autorităţii competente, cu condiţia ca prescripţiile de la 6.2.6.3.2.1 şi, după 
caz, 6.2.6.3.2.2 sau 6.2.6.3.2.3 să fie îndeplinite. 

6.2.6.3.2.1 Sistem de calitate 

Încărcătorii generatoarelor de aerosoli, ai cartuşelor de gaz sau ai cartuşelor pentru pile 
de combustie şi producătorii componentelor lor trebuie să dispună de un sistem de 
calitate. Sistemul de calitate trebuie să implementeze proceduri care să garanteze că 
toate generatoarele de aerosoli, cartuşele de gaz şi cartuşele pentru pile de combustie 
care au scurgeri sau care sunt deformate sunt eliminate şi nu sunt prezentate la 
transport. 
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Sistemul de calitate va include: 

 O descriere a structurii organizaționale și a responsabilităților; 
(a) Instrucțiunile care vor fi utilizate pentru verificările și încercările 

corespunzătoare, controlul calității, de asigurare a calității și de operare a 
proceselor; 

(b) Înregistrările de evaluare a calității, precum rapoartele de verificare, datele de 
încercare, date de calibrare și certificatele; 

(c) Analize de management pentru a asigura funcționarea eficientă a sistemului de 
calitate; 

(d) O procedură pentru controlul documentelor și revizuirii lor; 
(e) Un mijloc de control al generatoarelor de aerosoli, al cartuşelor de gaz sau al 

cartuşelor pentru pile de combustie necorespunzătoare; 
(f) Programe de pregătire și proceduri de calificare pentru personalul respectiv; și  
(g) Proceduri pentru a se asigura că nu există deteriorări la produsul final. 
Un audit inițial și audituri periodice vor fi efectuate conform prescripțiilor autorității 
competente. Aceste audituri vor asigura ca sistemul acreditat este și rămâne 
corespunzător și eficient. Autoritatea competentă va fi informată în prealabil cu privire 
la orice modificări propuse la sistemul acreditat.  
6.2.6.3.2.2 Generatoare de aerosoli 

6.2.6.3.2.2.1 Încercările de presiune şi de etanşeitate înainte de umplere 

Fiecare generator de aerosoli gol va fi supus unei presiuni egale sau mai mari decât 
presiunea maximă prevăzută pentru generatoarele de aerosoli pline la 55 ºC (50 ºC 
dacă faza lichidă nu depășește 95% din capacitatea recipientului la 50 ºC). Aceasta 
presiune de încercare va fi de cel puțin două treimi din presiunea de proiectare a 
generatorului de aerosoli. Dacă generatorul de aerosoli prezintă semne de scurgere la o 
rată egală cu sau mai mare decât 3,3 x 10-2 mbar.1.s-1 la presiunea de încercare, 
deformare sau un alt defect, acesta va fi respins.  

6.2.6.3.2.2.2 Încercarea generatoarelor de aerosoli după umplere 

Înainte de umplere, cel care se ocupă de umplere, se va asigura că echipamentul de 
sertizare este reglat în mod corespunzător și că este utilizat propelantul specificat.  

Fiecare generator de aerosoli va fi cântărit și încercat împotriva scurgerilor. 
Echipamentul de detectare a scurgerilor va fi suficient de sensibil pentru a detecta cel 
puțin o rată de scurgere de 2,0 x 10-3 mbar.1.s-1 la 20ºC.  

Orice generator de aerosoli care prezintă semne de scurgere, deformare sau greutate 
excesivă va fi respins. 

6.2.6.3.2.3 Cartuşe de gaz şi cartuşe pentru pilele de combustie 

6.2.6.3.2.3.1 Încercarea de presiune a cartuşelor de gaz şi a cartuşelor pentru pilă de 
combustie 

Fiecare cartuş de gaz sau cartuş pentru pilă de combustie va fi supus unei presiuni 
egale sau mai mari decât presiunea maximă prevăzută pentru recipientul plin la 55 °C 
(50 °C dacă faza lichidă nu ocupă mai mult de 95% din capacitatea recipientului la 
50 °C). Această presiune de încercare va fi cea specificată pentru cartuşul de gaz sau 
cartuşul pentru pilă de combustie şi trebuie să fie cel puţin egală cu două treimi din 
presiunea de calcul a cartuşului de gaz sau a cartuşului pentru pilă de combustie. În 
caz de detectare a unui procent de scurgere egal sau mai mare de 3,3 × 10-2 mbar.l.s-1 
la presiunea de încercare sau în caz de deformare sau orice alt defect, acesta trebuie să 
fie eliminat. 
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6.2.6.3.2.3.2 Încercarea de etanşeitate a cartuşelor de gaz şi a cartuşelor pentru pile de 
combustie  

Înainte de umplere şi etanșare, cel care se ocupă de umplere va verifica dacă 
închizătorile (dacă există) şi dispozitivele de etanșare asociate sunt închise 
corespunzător şi că gazul utilizat este cel specificat.  

Fiecare cartuş de gaz şi cartuş pentru pilă de combustie umplut trebuie să fie cântărit 
pentru a se verifica că conţine masa corectă de gaz şi supus unor încercări de 
etanşeitate. Materialul de detectare a scurgerilor utilizat trebuie să fie suficient de 
sensibil pentru a depista cel puţin un procent de scurgere egal sau mai mare de 2,0 × 
10-3 mbar.l.s-1 la 20 °C. 

Orice cartuş de gaz sau cartuş pentru pilă de combustie a cărui masă nu este conformă 
cu limitele de masă declarate sau la care a fost detectată o scurgere sau o deformare 
trebuie să fie eliminat.”. 

6.2.6.3.3 Rămâne neschimbat. 

Capitolul 6.4 

În titlu, se înlocuieşte „și materialelor din clasa 7” cu „pentru materiale radioactive și 
de aprobare a acestor materiale”. 

În capitolul 6.4, se înlocuieşte „eşantion/eşantioane” cu „specimen/specimene” peste 
tot unde apare (6.4.12.1, 6.4.12.2, 6.4.12.3, 6.4.14, 6.4.15.1, 6.4.15.2, 6.4.15.3, 
6.4.15.4, 6.4.15.5, 6.4.15.6, 6.4.16, 6.4.17.1, 6.4.17.2, 6.4.17.3, 6.4.17.4, 6.4.18, 
6.4.19.2, 6.4.19.3, 6.4.20.1, 6.4.20.2, 6.4.20.4 și 6.4.23.4). 

6.4.2.11 Se introduce un paragraf nou 6.4.2.11, după cum urmează: 

„6.4.2.11  Coletul trebuie să fie conceput în aşa fel încât să asigure o protecţie 
suficientă pentru a garanta că, în condiţii normale de transport şi cu conţinutul 
radioactiv maxim prevăzut pentru colet, intensitatea de radiaţie, în orice punct de pe 
suprafaţa exterioară a coletului, nu depăşeşte valorile indicate la 2.2.7.2.4.1.2, 
4.1.9.1.10 şi 4.1.9.1.11, după caz, ţinând cont de 7.5.11 CV33 (3.3) b şi (3.5).”. 

Actualele paragrafe 6.4.2.11 şi 6.4.2.12 devin 6.4.2.12 şi, respectiv, 6.4.2.13. 

6.4.5.4.3 se înlocuieşte „tabelului 4.1.9.2.4” cu „tabelului 4.1.9.2.5”. 

6.4.6.1  Se modifică prima propoziţie, după cum urmează:  

„Coletele destinate să conţină hexafluorură de uraniu trebuie să îndeplinească 
prescripţiile prevăzute în ADR referitoare la proprietăţile radioactive şi fisile ale 
materialelor.”. 

6.4.6.2  În (a) şi (c), se introduce la sfârşit: „în afara cazurilor prevăzute la 
6.4.6.4”.  

6.4.6.4  În fraza introductivă, se înlocuieşte „acordului autorităţii 
competente” cu „unei aprobări multilaterale”şi se introduce „sunt concepute” la sfârşit, 
după „dacă”.  

6.4.6.4  În (a) și (b) se șterge „coletele sunt concepute”.  

6.4.6.4  În (a), se adaugă „și/sau” la sfârșit și în (b), se înlocuiește „sau” cu 
„și/sau”. 

6.4.6.4  În (c), se şterge „pentru coletele concepute” şi se înlocuieşte 
„hexafluorura de uraniu, coletele” cu „hexafluorura de uraniu şi coletele”.  

6.4.8.2  Se modifică ultima frază a alineatului introductiv, după cum 
urmează: „Trebuie acordată o atenție specială efectelor căldurii care ar putea cauza 
una sau mai multe din problemele următoare:”. În (a) şi (b), se şterge „sau” la sfârşit. 

6.4.8.8  În (b), se înlocuieşte „şi” cu „precum şi la încercările specificate:”.  
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6.4.9.1  În prima frază, se înlocuieşte „6.4.8.4, 6.4.8.5, 6.4.8.6 și” cu „de la 
6.4.8.4 la 6.4.8.6 și de la”. În a doua frază, se introduce „6.4.8.4 şi de la” după 
„coletele tip B(U) specificate la”.  

6.4.10.3 Se modifică, după cum urmează: 

„6.4.10.3 Coletul trebuie să fie conceput astfel încât, dacă se găseşte la presiunea de 
lucru normală maximă şi dacă face obiectul:  

 (a) Încercărilor specificate la 6.4.15, va limita pierderea conţinutului 
radioactiv la un maxim de 10-6 A2 pe oră; şi 

(b) Încercărilor succesive specificate la 6.4.20.1: 

(i) va păstra o funcţie de protecţie suficientă pentru a garanta că 
intensitatea de radiaţie la 1 m de suprafaţa coletului nu va depăşi 
10mSv/h cu conţinutul radioactiv maxim prevăzut pentru colet; şi 

 (ii) va limita pierderea acumulată a conţinutului radioactiv în 
timpul unei săptămâni la o valoare care nu depăşeşte 10 A2 pentru 
kripton-85 şi A2 pentru toți ceilalți radionuclizi.”. 

Textul ultimului paragraf rămâne neschimbat. 

6.4.11.1 În (a), se introduce „de rutină, ” înainte de „normale”. 

6.4.11.1 Se modifică alineatul (b) (i), după cum urmează: „(i) de la 6.4.7.2 cu 
excepţia materialelor neambalate atunci când, în mod specific, este permis de 
2.2.7.2.3.5 (e);”. 

6.4.11.1 În (b) (ii) se şterge „şi” la sfârşit. 

6.4.11.1 Se modifică (b) (iii), după cum urmează: „(iii) de la 6.4.7.3 numai dacă 
materialele nu sunt exceptate conform 2.2.7.2.3.5;”. 

6.4.11.1 Se introduce alineatul (b) (iv), după cum urmează: 

„(iv) de la 6.4.11.4 la 6.4.11.14, numai dacă materialele sunt exceptate conform 
2.2.7.2.3.5, 6.4.11.2 sau 6.4.11.3.”. 

6.4.11.2 Se modifică, după cum urmează: 

„6.4.11.2 Coletele care conţin materiale fisile, care îndeplinesc dispoziţiile sub-
paragrafului (d) şi a uneia din dispoziţiile sub-paragrafelor de la (a) la (c) ale 
prezentului paragraf, sunt exceptate de prescripţiile de la 6.4.11.4 la 6.4.11.14: 

 (a) Coletele care conţin materiale fisile, în orice formă, cu condiţia ca: 

(i) Dimensiunea exterioară cea mai mică a coletului să nu fie 
mai mică de 10 cm; 

(ii) Indicele de securitate la criticitate (CSI) al coletului să fie 
calculat cu ajutorul formulei următoare: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +××=

280
(g)colet din  *fisili nuclizialtor  Masa

Z
(g)colet din  235- Ude Masa550CSI

* Plutoniul poate avea orice compoziţie izotopică, cu condiţia ca acea cantitate 
de Pu-241 să fie mai mică decât a celui de Pu-240 în colet 

Valorile lui Z sunt luate din Tabelul 6.4.11.2; 

(iii) Indicele de securitate la criticitate (CSI) al oricărui colet să 
nu depăşească 10; 

(b) Coletul după ce a fost supus încercărilor specificate de la 6.4.15.1 
la 6.4.15.6: 

(i) Dimensiunea exterioară cea mai mică a coletului să nu fie 
mai mică de 30 cm; 
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(ii) Coletul, după ce a fost supus încercărilor specificate de la 
6.4.15.1 la 6.4.15.6: 

- Să reţină conţinutul său de material fisil; 

- Să păstreze toate dimensiunile exterioare minime ale 
coletului de cel puţin 30 cm; 

- Să împiedice intrarea unui cub de 10 cm; 

(iii) Indicele de securitate la criticitate (CSI) al coletului să fie 
calculat cu ajutorul următoarei formule: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +××=

280
(g)colet din  *fisili nuclizialtor  Masa

Z
(g)colet din  235- Ude Masa250CSI

* Plutoniul poate avea orice compoziţie izotopică, cu condiţia ca acea cantitate 
de Pu-241 să fie mai mică decât a celui de Pu-240 în colet 

 Valorile lui Z sunt luate din Tabelul 6.4.11.2; 

(iv) Indicele de securitate la criticitate (CSI) al oricărui colet să 
nu depăşească 10; 

(c) Coletele care conţin material fisil, în orice formă, după cum 
urmează: 

(i) Dimensiunea exterioară cea mai mică a coletului să nu fie 
mai mică de 10 cm; 

(ii) Coletul, după ce a fost supus încercărilor specificate de la 
6.4.15.1 la 6.4.15.6: 

- Să reţină conţinutul de materiale fisile; 

- Să păstreze toate dimensiunile exterioare minime ale 
coletului de cel puţin 10 cm; 

- să împiedice intrarea unui cub de 10 cm; 

(iii) CSI al coletului să fie calculat cu ajutorul formulei 
următoare: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +××=

280
(g)colet din  *fisili nuclizialtor  Masa

450
(g)colet din  235- Ude Masa250CSI

* Plutoniul poate avea orice compoziţie izotopică, cu condiţia ca acea cantitate 
de Pu-241 să fie mai mică decât a celui de Pu-240 în colet 

iv) Masa maximă de nuclizi fisili în colet nu depăşeşte 15 g; 

(c) Masa totală de beriliu, material hidrogenat îmbogăţit cu deuteriu de 
grafit sau de alte forme alotropice de carbon în colet să nu fie mai 
mare decât masa de nuclizi fisili a coletului, cu excepţia situaţiei 
când concentraţia totală nu depășeşte 1 g în orice masă de 1000 g 
de material. Nu trebuie luat în consideraţie beriliul încorporat în 
aliaje de cupru până la 4% din greutatea aliajului. 

Tabelul 6.4.11.2 Valorile lui Z pentru calcularea indicelui de securitate 
la criticitate (CSI) conform 6.4.11.2 
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Îmbogăţirea Z 

Uraniu îmbogăţit până la 1,5% 2200 
Uraniu îmbogăţit până la 5% 850 
Uraniu îmbogăţit până la 10% 660 
Uraniu îmbogăţit până la 20% 580 
Uraniu îmbogăţit până la 100% 450 
a  Dacă un colet conţine mai multe materiale uranifere cu 
îmbogăţiri diferite în U-235, atunci valoarea care corespunde 
celei mai mari îmbogăţiri trebuie să fie utilizată pentru Z.”.  

6.4.11.3 Se introduce un paragraf nou, după cum urmează: 

„6.4.11.3 Coletele care conţin cel mult de 1000 g de plutoniu sunt exceptate de la 
prevederile paragrafelor de la 6.4.11.4 la 6.4.11.14 cu condiţia ca: 

(a) cel mult 20% din plutoniu în masă să fie nuclizi fisili; 

(b) indicele de securitate la criticitate (CSI) a coletului să fie calculat 
cu ajutorul formulei următoare: 

1000
(g)plutoniu  de masa250CSI ××=  

(c) dacă este prezent uraniu împreună cu plutoniu, masa uraniului 
trebuie să fie de cel mult 1% din masa de plutoniu.”. 

Actualele paragrafe de la 6.4.11.3 la 6.4.11.13 devin noile paragrafe de la 6.4.11.4 la 
6.4.11.14. 

6.4.11.4 (fostul 6.4.11.3) Se înlocuieşte „la 6.4.11.7 la 6.4.11.12” cu „de la 6.4.11.8 la 
6.4.11.13”. 

6.4.11.5 (fostul 6.4.11.4) Se înlocuieşte „la 6.4.11.7 la 6.4.11.12” cu „de la 6.4.11.8 la 
6.4.11.13”. 

6.4.11.8 (fostul 6.4.11.7) În (a) şi (b) (i), se înlocuieşte „6.4.11.12 (b)” cu „6.4.11.13 
(b)”. 

6.4.11.9 (fostul 6.4.11.8) În prima frază, se înlocuieşte „materialele ambalajelor 
învecinate” cu „materialele prevăzute în ambalaj”, iar în ultima frază se înlocuiește 
„6.4.11.12 (b)” cu „6.4.11.13 (b)” și „6.4.11.9 (c)” cu „6.4.11.10 (c)”. 

6.4.11.10 (fostul 6.4.11.9)  În fraza introductivă se înlocuieşte „6.4.11.7 şi 
6.4.11.8” cu „6.4.11.8 şi 6.4.11.9”. 

6.4.11.10 (fostul 6.4.11.9)  În (b), se înlocuieşte „6.4.11.11 (b)” cu 
„6.4.11.12 (b)”. În (c), se înlocuieşte „6.4.11.12 (b)” cu „6.4.11.13 (b)”. 

6.4.11.13 (fostul 6.4.11.12) În (c), se înlocuieşte „6.4.11.12 (b)” cu „6.4.11.13 
(b)”. 

6.4.11.14 (fostul 6.4.11.13) Se înlocuieşte „6.4.11.11 şi 6.4.11.12” cu „6.4.11.12 
şi 6.4.11.13”. 

6.4.13  În b) se înlocuieşte „ambalaj” cu „colet”. 

6.4.13  În (c) se înlocuieşte „6.4.11.13” cu „6.4.11.14”. 

6.4.17.2 În paragraful introductiv, se înlocuieşte „6.4.11.12” cu „6.4.11.13”. 

6.4.17.2 În (c) se introduce o a treia frază nouă, după cum urmează: „Faţa 
inferioară a plăcii de oţel trebuie să aibă muchiile şi colţurile rotunjite cu o rază de 6 
mm cel mult.”.  

6.4.19.1 Se înlocuieşte „6.4.11.7 până la 6.4.11.12” cu „de la 6.4.11.8 la 
6.4.11.13”. 
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6.4.19.2 Se înlocuieşte „6.4.11.12” cu „6.4.11.13”. 

6.4.20.2 În prima frază, se introduce „verticale” înainte de „solide”. A doua frază, 
se modifică după cum urmează: „Orientarea specimenului de colet şi punctul de 
impact de pe suprafaţa coletului trebuie să fie alese astfel încât să se obțină 
deteriorarea maximă la sfârșitul încercării prevăzute la 6.4.20.1 a):”.  

6.4.22.4 Se modifică, după cum urmează: 

„6.4.22.4 Toate modelele de colet pentru materialele fisile, care nu sunt exceptate 
prin niciunul din paragrafele 2.2.7.2.3.5 de la a) la f) şi nici paragrafele 2.2.7.2.3.5 de 
la (a) la (f), 6.4.11.2 şi 6.4.11.3, trebuie să facă obiectul unei aprobări multilaterale.”. 

Se introduce un paragraf nou, după cum urmează: 

„6.4.22.6 Modele utilizate pentru materialele fisile exceptate de la clasificarea 
„FISIL” în conformitate cu 2.2.7.2.3.5 (f) trebuie să facă obiectul unei aprobări 
multilaterale.  

6.4.22.7 Se introduce un paragraf nou, după cum urmează: 

„6.4.22.7 Este nevoie de o aprobare multilaterală pentru alte limite de activitate 
pentru o expediere exceptată de instrumente sau obiecte în conformitate cu alineatul 
2.2.7.2.2.2 (b).”. 

Se renumerotează actualul 6.4.22.6 ca 6.4.22.8 şi actualul 6.4.22.7 ca 6.4.22.9. 

6.4.23.2 Se modifică alineatul (c), după cum urmează:  

(c) detaliile privind modul în care urmează să fie puse în aplicare măsurile de 
precauție și controalele administrative sau operaționale, menționate în certificatele de 
aprobare ale modelelor de colete, dacă este cazul, emise în conformitate cu 5.1.5.2.1 
(a) (v), (vi) sau (vii).”. 

6.4.23.4 În alineatul (f), se introduce „nuclear” înainte de „iradiat” şi se 
înlocuieşte „6.4.11.4 (b)” cu „6.4.11.5 (b)”. În (i), se înlocuieşte „programului de 
asigurare a calităţii” cu „sistemului de management”. 

6.4.23.5 În alineatul (a), se înlocuieşte „6.4.8.4, 6.4.8.5, 6.4.8.6 și 6.4.8.9 până 
la 6.4.8.15” cu „ de la 6.4.8.4 la 6.4.8.6 și de la 6.4.8.9 la 6.4.8.15”. 

6.4.23.5 În alineatul (d), se înlocuieşte „Condiţiile” cu: „O declaraţie referitoare la 
condiţiile”. 

6.4.23.6 Se înlocuieşte „programului de asigurare a calităţii” cu „sistemului de 
management”. 

6.4.23.7 Se înlocuieşte „programului de asigurare a calităţii” cu „sistemului de 
management”. 

6.4.23.8 În (d), se înlocuieşte „programului de asigurare a calităţii” cu „sistemului 
de management”. 

6.4.23.9 Se introduce un paragraf nou, după cum urmează: 

„6.4.23.9 Cererea pentru aprobarea modelului pentru materialele fisile exceptate de 
la clasificarea „FISIL” în conformitate cu tabelul 2.2.7.2.1.1, în virtutea paragrafului 
2.2.7.2.3.5 (f) trebuie să includă:  

(a) Descrierea detaliată a materialelor, în special trebuie să se indice 
starea fizică sau forma chimică;  

(b) Situaţia încercărilor efectuate şi rezultatelor sau dovada bazată pe 
metode de calcul că materialele pot îndeplini prescripţiile prevăzute 
la 2.2.7.2.3.6; 

(c) Descrierea sistemului de management aplicabil în conformitate cu 
1.7.3; 
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(d) Situaţia măsurilor specifice care urmează a fi luate înainte de 
expediţie.”. 

6.4.23.10 Se introduce un paragraf nou, după cum urmează: 

„6.4.23.10 Cererea pentru aprobarea pentru alte limite de activitate pentru o 
expediţie exceptată de instrumente sau obiecte, trebuie să includă: 

(a) Identificare şi descrierea detaliată a instrumentului sau a obiectului, 
utilizările sale prevăzute şi radionuclizilor încorporați;  

(b) Activitatea maximă a radionuclidului (zilor) în instrument sau a 
obiectului;  

(c) Intensitatea de radiaţie externă maximă, care provine de la 
instrument sau de la obiect; 

(d) Forma (ele) chimice şi starea (ile) fizice ale radionuclidului (zilor) 
conţinut (ți) în instrument sau obiect;  

(e) Detalii de construcţie şi de model al instrumentului sau obiectului, 
în special în legătură cu confinarea radionuclizilor şi cu protecția în 
condiţii de rutină, normale sau accidentale de transport; 

(f) Sistemul de management aplicabil, inclusiv procedurile de 
încercare şi de verificare a calităţii urmează a fi aplicate surselor 
radioactive, ale elementelor şi produselor finite pentru a garanta că 
activitatea maximă specifică a materialelor radioactive sau 
intensitatea maximă specifică de radiaţie pentru instrument sau 
obiect nu este depăşită şi că instrumentele sau obiectele sunt 
construite în conformitate cu specificaţiile modelului;  

(g) Numărul maxim de instrumente sau obiecte aşteptate a fi 
expediate, pe expediţie şi pe an;  

(h) Evaluările dozelor în conformitate cu principiile şi metodologiile 
stabilite în Normele fundamentale internaţionale de protecţie 
contra radiaţiilor ionizate şi de siguranţa surselor de radiaţii, 
Colecția Standarde de siguranță nr. 115, AIEA, Viena (1996), care 
includ doze individuale ale muncitorilor şi ale persoanelor din 
public şi, după caz, doze colective care provin de la condiţiile de 
transport de rutină, normale sau accidentale, bazate pe scenarii de 
transport reprezentative la care sunt supuse expediţiile.”. 

Actualele paragrafe de la 6.4.23.9 la 6.4.23.11 devin noile paragrafe de la 6.4.23.11 la 
6.4.23.13. 

6.4.23.11 (fostul 6.4.23.9) (a) Se înlocuieşte „6.4.23.10 (b)” cu „6.4.23.12 (b)”. 

6.4.23.11 (fostul 6.4.23.9) (b) Se înlocuieşte cu „expediere dată” cu „expediţie sau o 
altă limită de activitate pentru o expediţie exceptată.” 

6.4.23.11 (fostul 6.4.23.9) (c) În alineatul (c), se introduce între rubricile referitoare 
la LD şi T:  

„FE  Materiale fisile care îndeplinesc prescripţiile prevăzute la 2.2.7.2.3.6”.  

Se adaugă rubrica următoare la sfârşitul listei:  

„AL  Alte limite de activitate pentru o expediţie exceptată de instrumente sau 
obiecte”. 

6.4.23.11 (fostul 6.4.23.9) (d) Se înlocuieşte „la 1.6.6.2 şi 1.6.6.3” cu „de la 1.6.6.2 la 
1.6.6.4”. 

6.4.23.12 (fostul 6.4.23.10)  În fraza introductivă, se înlocuiește „Indicativul de tip 
trebuie utilizat” cu „Aceste mărci de identificare trebuie utilizate”.  
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6.4.23.12 (fostul 6.4.23.10) (a) Se înlocuieşte „6.4.23.9” cu „6.4.23.11”. 

6.4.23.12 (fostul 6.4.23.10) (b) Se înlocuieşte „conform 6.4.23.16” cu „conform 
6.4.23.20”. 

6.4.23.13 (fostul 6.4.23.11) În alineatul (i), se înlocuieşte „programului de 
asigurare a calităţii” cu „sistemului de management”. 

6.4.23.14 Se introduce un paragraf nou, după cum urmează: 

„6.4.23.14 Fiecare certificat de aprobare eliberat de către o autoritate competentă 
pentru materialele exceptate de la clasificarea „FISIL” trebuie să includă informaţiile 
de mai jos: 

(a) Tipul de certificat; 

(b) Marca atribuită de către autoritatea competentă; 

(c) Data eliberării şi data expirării; 

(d) Lista reglementărilor naţionale şi internaţionale aplicabile, cu 
menţionarea ediţiei Regulamentului pentru transportul de material 
radioactiv AIEA în conformitate cu excepţia cu care a fost aprobat; 

 (e) O descriere a materialelor exceptate; 

(f) Specificaţiile limitative pentru materialele exceptate; 

(g) Descrierea sistemului de management aplicabil conform 1.7.3; 

(h) Referinţă privind informaţiile furnizate de către solicitant 
referitoare la măsurile specifice, care urmează a fi luate înainte de 
expediţie; 

(i) Identitatea solicitantului, dacă autoritatea competentă consideră 
necesar; 

(j) Semnătura şi numele funcţionarului care eliberează certificatul; 

(k) Referinţa la documentaţia care demonstrează conformitatea cu 
2.2.7.2.3.6.”. 

Actualele paragrafe de la 6.4.23.12 la 6.4.23.14 devin noile paragrafe de la 6.4.23.15 
la 6.4.23.17. 

6.4.23.15 (fostul 6.4.23.12) În alineatul (j), se înlocuieşte „cantităţile” cu „masa” şi se 
introduce, la sfârşit, „sau material fisil exceptat în conformitate cu 2.2.7.2.3.5 (f)”, 
după „cu dispersabilitate redusă”.  În alineatul (k) (v), se înlocuieşte „6.4.11.4 b)” cu 
„6.4.11.5 b)”.  În alineatul (r), se înlocuieşte „programului de asigurare a calităţii” cu 
„sistemului de management”.     

6.4.23.16 (fostul 6.4.23.13)  În alineatul j), se înlocuieşte „cantităţile” cu „masă” 
şi se introduce la sfârşit „sau material fisil exceptat în conformitate cu 2.2.7.2.3.5 f)” 
după „cu dispersabilitate redusă”. În alineatul (l), se înlocuieşte „programului de 
asigurare a calităţii” cu „sistemului de management”.  

6.4.23.17 (fostul 6.4.23.14) (l) Se modifică sfârşitul frazei a doua, după „dacă este 
cazul), ”, după cum urmează:  

„masa în grame (pentru materialele fisile, masa totală de nuclizi fisili sau masa 
fiecărui nuclid fisil, după caz), precum şi dacă este vorba de materiale radioactive sub 
formă specială, de materiale radioactive cu dispersabilitate redusă sau de materiale 
fisile exceptat în conformitate cu 2.2.7.3.5 f), dacă este cazul;”. 

6.4.23.17 (fostul 6.4.23.14) (n) Se modifică fraza introductivă, după cum urmează: 
„Pentru modelele de colete care conţin materiale fisile care necesită o aprobare 
multilaterală a modelului de colet, conform cu 6.4.22.4:”. 

6.4.23.17 (fostul 6.4.23.14) (n) (vi)  Se înlocuieşte „6.4.11.4 (b)” cu „6.4.11.5 (b)”. 
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6.4.23.17 (fostul 6.4.23.14) (t) Se înlocuieşte „programului de asigurare a calităţii” cu 
„sistemului de management”. 

6.4.23.18  Se introduce un paragraf nou 6.4.23.18, după cum urmează: 

„6.4.23.18 Fiecare certificat eliberat de către o autoritate competentă pentru alte 
limite de activitate pentru o expediţie exceptată de instrumente sau de obiecte în 
conformitate cu 5.1.5.2.1 (d) trebuie să includă informaţiile de mai jos: 

(a) Tipul de certificat; 

(b) Marca de identificare atribuită de către autoritatea competentă; 

(c) Data eliberării şi data expirării; 

(d) Lista reglementărilor naţionale şi internaţionale aplicabile cu 
menţionarea ediţiei Regulamentului pentru transportul materialului 
radioactiv AIEA, în conformitate cu excepţia cu care a fost 
aprobată; 

(e) Identificarea obiectului sau instrumentului; 

(f) Descrierea obiectului sau instrumentului; 

(g) Specificaţiile modelului pentru instrument sau obiect;  

(h) Specificaţia radionuclidului (zilor), alte limite de activitate 
aprobate pentru expediţiile exceptate de instrumente sau obiecte; 

(i) Referinţa la documentaţia care demonstrează conformitate cu 
2.2.7.2.2.2 (b); 

(j) Identitatea solicitantului, dacă autoritatea competentă consideră 
necesar;  

(k)  Semnătura şi numele funcţionarului care eliberează certificatul.”. 

Actualele paragrafe 6.4.23.15 şi 6.4.23.16 devin 6.4.23.19 şi, respectiv, 6.4.23.20. 

  Capitolul 6.5 

Se modifică 6.5.2.2.2, după cum urmează: 

„6.5.2.2.2 Încărcătura de stivuire maximă autorizată, atunci când este utilizat un 
RMV, trebuie să fie indicată printr-un simbol, aşa cum este se arată în figura 
6.5.2.2.2.1 sau figura 6.5.2.2.2.2. Simbolul trebuie să fie durabil şi vizibil ușor. 

Figura 6.5.2.2.2.1     Figura 6.5.2.2.2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
RMV care poate fi stivuit                    RMV care NU poate fi stivuit 

Dimensiunile minime trebuie să fie 100 mm x 100 mm. Literele şi cifrele care indică 
masa autorizată trebuie să fie de cel puţin 12 mm înălţime. Zona situată în interiorul 
simbolului tipărit, indicată prin săgeţi, trebuie să fie un pătrat, iar atunci când 
dimensiunile nu sunt specificate, toate elementele trebuie să respecte aproximativ 



 

89 

proporţiile prezentate mai sus. Masa indicată deasupra simbolului nu trebuie să 
depăşească încărcătura aplicată în timpul încercării pe modelul tip (a se vedea 
6.5.6.6.4), împărţită la 1,8.”.  

6.5.2.2.4 După „Data fabricării recipientului interior din plastic poate fi marcată 
alternativ pe recipientul interior adiacent restului mărcii.”, se adaugă „În acest caz, 
cele două cifre care indică anul pe marcă şi pe cadran trebuie să fie identice.”. La 
sfârşit, se adaugă o nouă Notă, după cum urmează: 
„NOTĂ: Orice altă metodă care furnizează minimum de informaţii cerute într-o 
manieră durabilă, lizibilă şi vizibilă este acceptabilă.”. 

  Capitolul 6.6 

6.6.2.2  La început, se înlocuieşte „Litera „W”” cu „Literele „T” sau „W”” 
şi se adaugă o a doua frază nouă, după cum urmează: „Litera „T” semnifică un 
ambalaj mare de siguranţă, în conformitate cu prescripţiile paragrafului 6.6.5.1.9.”. 
Începutul ultimei fraze se modifică astfel: în loc de „Această literă” se introduce 
„Litera „W” . 

6.6.3.2  Se introduce un al doilea exemplu nou, după cum urmează: 

 
„ 

 

50AT/Y/05/01/B/PQR
S 
2500/1000 

Pentru ambalajele de siguranţă mari din oţel 
care pot fi stivuite; încărcătura de stivuire: 
2500 kg; masa brută maximă: 1000 kg.”. 

Se modifică 6.6.3.3, după cum urmează: 

„6.6.3.3 Încărcătura de stivuire maximă autorizată, atunci când este utilizat un 
ambalaj mare, trebuie să fie indicată printr-un un simbol, aşa cum se arată în figura 
6.6.3.3.1 sau în figura 6.6.3.3.2. Simbolul trebuie să fie durabil şi vizibil ușor. 

Figura 6.6.3.3.1    Figura 6.6.3.3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

      Ambalaj mare care poate fi stivuit Ambalaj mare care NU poate fi stivuit 

Dimensiunile minime trebuie să fie 100 mm x 100 mm. Literele şi cifrele care indică 
masa autorizată trebuie să fie de cel puţin 12 mm înălţime. Zona situată în interiorul 
simbolului tipărit, indicată prin săgeţi, trebuie să fie un pătrat, iar atunci când 
dimensiunile nu sunt specificate, toate elementele trebuie să respecte aproximativ 
proporţiile prezentate mai sus. Masa indicată deasupra simbolului nu trebuie să 
depăşească încărcătura aplicată în timpul încercării pe modelul tip (a se vedea 
6.5.3.3.4), împărţită la 1,8.”.  

6.6.5.1.9 Se adaugă următorul paragraf nou, după cum urmează: 

„6.6.5.1.9 Ambalaje mari de siguranţă 

Ambalajele mari de siguranţă trebuie să fie încercate şi marcate în conformitate cu 
dispoziţiile aplicabile ambalajelor mari din grupa de ambalare II destinate 
transportului de substanţe solide sau de ambalaje interioare, cu excepţiile următoare:  
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(a) Substanţa utilizată pentru efectuarea încercărilor trebuie să fie apa şi ambalajele 
mari de siguranţă trebuie să fie umplute cel puţin 98% din capacitatea lor 
maximă. Se pot adăuga diferite obiecte, de exemplu: saci cu alice de plumb, în 
scopul de a se realiza masa totală cerută pentru colet, care trebuie să fie plasaţi 
în aşa fel încât să nu afecteze rezultatele încercărilor. Se poate, de asemenea, în 
încercarea de cădere, să se varieze înălţimea de cădere, în conformitate cu 
paragraful 6.6.5.3.4.4.2 (b); 

(b) Ambalajele mari de siguranţă trebuie, în plus, să fi trecut cu succes încercarea 
de etanşeitate la 30 kPa şi rezultatele acestei încercări să fie reflectate în 
procesul-verbal de încercare prevăzut la 6.6.5.4; şi 

(c) Ambalajele mari de siguranţă trebuie să fie marcate cu litera „T”, aşa cum este 
indicat în paragraful 6.6.2.2.”. 

  Capitolul 6.7 

6.7.2.2.9 Se adaugă un nou paragraf, după cum urmează: 

„6.7.2.2.9.1 Pentru cisternele mobile destinate a fi utilizate în largul mării trebuie să 
fie luate în considerare sarcinile dinamice determinate de manipularea pe o mare 
deschisă.”. 

6.7.2.2 Se introduce un nou paragraf, după cum urmează: 

„6.7.2.2.17 Izolația termică aflată în contact direct cu un rezervor destinat 
substanţelor transportate la temperatură ridicată trebuie să aibă o temperatură de 
inflamabilitate mai mare cu cel puţin 50 °C decât temperatura de calcul maximă a 
cisternei.”. 

6.7.2.5 Se introduc următoarele paragrafe noi, după cum urmează: 

„6.7.2.5.12 Sistemul de încălzire trebuie să fie conceput sau reglat în aşa fel încât să 
nu permită unei substanţe să atingă o temperatură la care presiunea în cisternă 
depăşeşte PLMA a sa sau să cauzeze alte pericole (de ex.: descompunere termică 
periculoasă). 

6.7.2.5.13 Sistemul de încălzire trebuie să fie conceput şi reglat în aşa fel încât 
elementele de încălzire internă să nu fie alimentate cu energie înainte să fie complet 
scufundate. Temperatura la suprafaţa elementelor de încălzire, în cazul unui sistem de 
încălzire internă sau temperatura pe rezervor în cazul unui sistem de încălzire externă, 
nu trebuie, în niciun caz, să depăşească 80% din temperatura de autoaprindere (în 0C) 
a substanţei transportate.  

6.7.2.5.14 Dacă un sistem de încălzire electric este instalat în interiorul cisternei, el 
trebuie să fie echipat cu un întrerupător de circuit de împământare al cărui curent de 
declanşare este mai mic de 100 mA. 

6.7.2.5.15 Cutiile comutatoarelor electrice montate pe cisterne nu trebuie să aibă 
racordare directă cu interiorul cisternei şi trebuie să dispună de o protecţie echivalentă 
cel puţin protecţiei de tip IP56 în conformitate cu standardul IEC 144 sau CEI 529.”. 

6.7.2.19.4 Se adaugă o a doua frază nouă, după cum urmează: 

„Pentru cisternele utilizate numai pentru transportul de substanţe solide, altele decât 
substanţele toxice sau corosive, care nu se transformă în lichid în timpul transportului, 
încercarea de presiune hidraulică poate fi înlocuită cu o încercare de presiune 
corespunzătoare unei valori de 1,5 ori PLMA, sub rezerva aprobării autorităţii 
competente.”. 

6.7.2.20.2, 6.7.3.16.2, 6.7.4.15.2 şi 6.7.5.13.2   Se înlocuieşte „marcate” cu „marcate 
în mod durabil”. 

6.7.5.2.4 (a) Se înlocuieşte „ISO 11114-1:1997” cu „ISO 11114-1:2012”. 
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  Capitolul 6.8 

  NOTA actuală de sub titlul Capitolului 6.8 devine NOTA 1. Se adaugă o nouă NOTĂ 
2, după cum urmează: 

„NOTA 2: Pentru cisternele fixe (vehiculele-cisternă) şi cisternele demontabile cu 
dispozitive pentru aditivi, a se vedea dispoziţia specială 664 din Capitolul 3.3.”. 

6.8.2.2.3 La sfârşitul celui de al doilea paragraf, se înlocuieşte „sau rezervorul 
cisternei trebuie să fie capabil să suporte, fără scurgeri, o explozie rezultată din 
trecerea flăcării.” cu „sau rezervorul cisternei trebuie să fie capabil să reziste la 
presiunea generată de o explozie, adică să fie capabil să suporte fără scurgeri o 
explozie provocată de trecerea unei flăcări, dar permițând deformarea.”. 

6.8.2.3.1 Se înlocuieşte „la cererea solicitantului” cu „dacă solicitantul dorește”.  

6.8.2.6.1, 6.8.2.6.2 şi 6.8.3.6 Înainte de Tabele, se introduce următoarea frază: 
„Câmpul de aplicare al fiecărui standard este definit în clauza scopului standardului, 
cu condiţia să nu fie specificat altfel în tabelul de mai jos.”. 

6.8.2.6.1 În tabel, sub „Pentru cisternele pentru gazele din clasa 2”, se adaugă 
următorul standard nou, după cum urmează: 

(1) (2) (3) (4) (5) 
EN 14129:2014 Echipament GPL şi 

accesorii – Supape de 
siguranţă pentru 
rezervoarele GPL 

6.8.2.1.1 şi 
6.8.3.2.9 

Până la o 
notificare 
ulterioară  

 

6.8.2.6.1 În tabel, sub „Pentru cisterne pentru transportul produselor petroliere 
lichide și alte substanțe periculoase din clasa 3 care au o presiune a vaporilor care nu 
depășește 110 kPa la 50 °C și benzină, și care nu prezintă un pericol secundar de 
toxicitate sau corozivitate” se adaugă un nou standard la final, după cum urmează: 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
EN 16257:2012 Cisterne pentru 

transportul mărfurilor 
periculoase – 
Echipament de serviciu – 
Supape de fund cu un 
diametru (nominal) altul 
decât 100 mm  

6.8.2.2.1 şi 
6.8.2.2.2 

Până la o 
notificare 
ulterioară  

 

6.8.2.6.1 Se modifică rubricile tabelului sub „Pentru cisterne”, după cum urmează: 

– Pentru standardul „EN 14025:2008”, în coloana (4), se înlocuieşte „Până la o 
notificare ulterioară” cu „Între 1 iulie 2009 şi 31 decembrie 2016”. 

– După standardul „EN 14025:2008”, se introduce următorul standard nou: 

EN 14025:2013 

Cisterne pentru transportul 
mărfurilor periculoase – Cisterne 
metalice sub presiune – Concepţie 
şi construcţie 

6.8.2.1 
şi 
6.8.3.1 

Până la o 
notificare 
ulterioară 

 

Se modifică rubricile tabelului sub „Pentru cisternele pentru gazele din 
clasa 2”, după cum urmează: 

 – După standardul „EN 12493:2008 + A1:2012 (cu excepţia Anexei C)”, se 
introduce următorul standard nou: 

EN 12493:2013  (cu 
excepţia Anexei C) 

Echipament GPL şi accesorii – 
Cisterne din oţel sudat pentru gaz 
petrolier lichefiat (GPL) – Vehicule 

6.8.2.1, 
6.8.2.5, 
6.8.3.1, 

Până la o 
notificare 
ulterioară 
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- cisternă rutiere – Concepţie şi 
fabricaţie 
NOTĂ: Prin vehicule - cisternă 
rutiere se înţeleg „cisternele fixe” 
şi „cisternele demontabile” din 
ADR. 

6.8.3.5, 
6.8.5.1 
la 
6.8.5.3 

– Pentru standardul „EN 14398-2:2003 (cu excepţia Tabelului 1)”, în coloana (2), 
după titlul standardului, se adaugă următoarea Notă: 

"NOTĂ: Acest standard nu trebuie să fie aplicat gazelor transportate la temperaturi 
mai mici de -100 ºC.”. 

– Pentru standardul „EN 14398-2:2003 (cu excepţia Tabelului 1)”, în coloana (4), se 
înlocuieşte „Până la o notificare ulterioară” cu „Între 1 ianuarie 2005 şi 31 decembrie 
2016”. 

– După standardul „EN 14398-2:2003 (cu excepţia Tabelului 1)”, se introduce 
următorul standard nou: 

EN 
14398-
2:2003 + 
A2:2008 

Recipiente criogenice – Recipiente 
mari transportabile neizolate sub vid– 
Partea 2: Concepţie, fabricaţie, 
inspecţie şi încercare 
NOTĂ: Acest standard nu trebuie să fie 
aplicat gazelor transportate la 
temperaturi mai mici de -100 ºC. 

6.8.2.1 (cu excepţia 
6.8.2.1.17, 
6.8.2.1.19 şi 
6.8.2.1.20), 6.8.2.4, 
6.8.3.1 şi 6.8.3.4 

Până la o 
notificare 
ulterioară

 

– La sfârşit, se adaugă următorul standard nou: 

EN 1626:2008 (cu 
excepţia robinetelor 
din categoria B) 

Recipiente criogenice – Robinete 
pentru uz criogenic 

6.8.2.4 
şi 
6.8.3.4 

Până la o 
notificare 
ulterioară 

 

6.8.4, dispoziţiile speciale TA4 şi TT9 Se înlocuieşte „EN ISO/IEC 17020:2004” cu 
„EN ISO/IEC 17020:2012 (cu excepţia clauzei 8.1.3)”. 

6.8.4 (d), dispoziţia specială TT 8    Se înlocuieşte „EN 473” cu „EN ISO 
9712:2012”. 

6.8.4 (d)  Se introduce o nouă dispoziţie specială TT11 (numai în coloana din stânga): 

„TT11 Pentru cisternele fixe (vehiculele-cisternă) sau demontabile destinate exclusiv 
transportului de GPL, ale căror rezervoare şi echipamente de serviciu sunt din oţel 
carbon, încercarea de presiune hidraulică poate fi înlocuită în timpul inspecţiei 
periodice la cererea solicitantului, prin metode de inspecţie nedestructivă (NDT), 
enumerate mai jos. Aceste metode pot fi utilizate fie în mod singular, fie combinate, în 
conformitate cu ceea ce consideră corespunzător autoritatea competentă, 
reprezentantul său sau organismul de inspecţie (a se vedea dispoziţia specială TT9):  

-   EN ISO 17640:2010 – Examinări nedistructive ale sudurilor – Examinare cu 
ultrasunete – Tehnici, niveluri de încercare şi evaluare, 

-   EN ISO 17638:2009 – Examinări nedistructive ale sudurilor – Examinare cu 
pulberi magnetice, cu nivel de acceptare a indicaţiilor conform cu 
EN ISO 23278:2009 – Inspecţie cu pulberi magnetice a sudurilor – Nivel de 
acceptare, 

-   EN 1711:2000 – Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea prin curenţi 
turbionari a îmbinărilor sudate prin analiză în plan complex, 

-   EN 14127:2011 – Încercarea nedistructivă – Măsurarea ultrasonică a grosimilor,  
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Personalul implicat în NDT trebuie să fie calificat, certificat şi să aibă o bună 
cunoaştere teoretică şi practică a inspecţiilor nedestructive pe care le efectuează, 
specifică, supraveghează, inspectează sau evaluează în conformitate cu: 

-   EN ISO 9712:2012 – Examinări nedistructive. Calificarea şi certificarea 
personalului pentru examinări nedistructive. 

În cazul în care elementele cisternei aflate sub presiune sunt afectate termic ca urmare 
a operaţiunilor de sudură sau de tăiere, trebuie să fie realizată o încercare de presiune 
hidraulică în plus faţă de orice altă NDT prescrisă.  

NDT trebuie să fie efectuate în zonele rezervorului şi ale echipamentului enumerate în 
tabelul de mai jos: 

Zone ale rezervorului şi ale echipamentului NDT 
Suduri cap la cap longitudinale ale rezervorului 

NDT 100%, folosindu-se una sau 
mai multe dintre tehnicile 
următoare: ultrasunete, pulberi 
magnetice sau curenţi turbionari 

Suduri cap la cap circulare ale rezervorului 
Suduri (interioare) de fixare, gură de vizitare, 
tubulaturi şi orificii direct pe rezervor 
Zone puternic solicitate la nivelul plăcilor, care 
dublează legăturile de fixare (care cuprinde 
extremitatea plus 400 mm de-a lungul fiecărei 
părţi) 
Suduri ale conductelor şi echipamentelor 
Zone ale rezervorului care nu pot fi inspectate 
vizual din exterior 

Măsurare de grosime cu 
ultrasunete, din interior, cu o 
cuadratură (maximum) 150 mm. 

Indiferent de standardul sau de codul tehnic utilizat iniţial pentru concepţia şi 
fabricarea cisternei, nivelurile de acceptare a defectelor trebuie să fie în conformitate 
cu prescripţiile părţilor relevante ale standardelor EN 14025:2013 (Cisterne pentru 
transportul mărfurilor periculoase – Cisterne metalice sub presiune – Concepţie şi 
fabricaţie), EN 12493:2013 (Echipamente pentru GPL şi accesoriile lor – Cisterne 
sudate de oţel pentru gaz petrolier lichefiat (GPL) – Autocisterne  – Concepţie şi 
construcţie), EN ISO 23278:2009 (Examinări nedistructive ale sudurilor – Examinarea 
cu pulberi magnetice a sudurilor – Niveluri de acceptare) sau cu standardele de 
acceptare, referinţe în standardul aplicabil inspecţie nedestructive respective.  

Dacă o defecţiune inacceptabilă este descoperită la cisternă prin metode nedistructive 
de inspecţie trebuie să se efectueze reparaţia şi o nouă inspecţie.  

Nu este admis să se efectueze încercarea de presiune hidraulică fără ca cisterna să fi 
fost reparată corespunzător. 

Rezultatele inspecţiei nedestructive (NDT) trebuie să fie înregistrate şi păstrate pe 
toată durata de viaţă a cisternei.”. 

6.8.4 (e) TM3  Se amendează fraza, după cum urmează: 

„Cisternele trebuie, în plus, să poarte pe placa prevăzută la 6.8.2.5.1, denumirea 
oficială de transport şi masa maximă a încărcăturii în kg pentru această substanţă.”. 

  Capitolul 6.9 

6.9.2.3.2 şi 6.9.4.2.1 Se înlocuieşte „ISO 75-1:1993” cu „EN ISO 75-1:2013”. 

6.9.2.5  Se înlocuieşte „standardului EN 61:1977” cu „standardelor EN ISO 
527-4:1997 şi EN ISO 527-5:2009”. 

6.9.2.10 Se înlocuieşte „EN ISO 14125:1998” cu „EN ISO 14125:1998 + 
AC:2002 + A1:2011”. 
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6.9.4.2.1 şi 6.9.4.2.2  Se înlocuieşte „EN ISO 527-5:1997” cu „EN ISO 527-
4:1997 sau EN ISO 527-5:2009”. 

6.9.4.2.2 Se înlocuieşte „ISO 14125:1998” cu „EN ISO 14125:1998 + AC:2002 + 
A1:2011”.  

  Capitolul 6.10 

6.10.3.8 (b) Se înlocuieşte „ care poate crea scântei” cu „care poate să fie o sursă de 
aprindere”. La sfârşit, se adaugă „sau cisterna va rezista la şocul presiunii de explozie, 
ceea ce înseamnă că poate rezista fără scurgere, dar permiţând deformarea, la o 
explozie care are loc datorită trecerii flăcării;”. 

6.10.3.8 (b) Se înlocuieşte „atât la intrarea cât și la ieșirea” cu „la toate deschiderile”. 

  Capitolul 6.11 

6.11.1  Se modifică, după cum urmează: 

„6.11.1 (Rezervat)”. 

6.11.4.1 În Notă, după „591”, se introduce „, 592”. 

  Capitolul 6.12 

6.12.5  În Notă, se înlocuieşte „EN 13501-1:2002” cu „EN 13501-1:2007 + 
A1:2009”.  
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Partea 7 

Capitolul 7.1 

7.1.3  După „591 (în vigoare la 01.10.2007, ediţia a 3-1),”, se introduce „592 (în 
vigoare la 01.10.2013, ediţia a 2-a), ”. 

7.1.3  La sfârşit, după „591”, se introduce „, 592”. 

  Capitolul 7.3 

7.3.1.1 (a) Se adaugă „sau o referinţă la un paragraf anume”, după „identificată prin 
codul BK”.  

7.3.1.1 (b) Se modifică, după cum urmează:  

„(b) o dispoziţie specială, identificată cu codul „VC” sau o referinţă la un paragraf 
anume, care autorizează explicit acest tip de transport, este indicată în coloana (17) a 
tabelului A din capitolul 3.2 şi condiţiile acestei dispoziţii speciale, precum şi cele ale 
oricărei dispoziţii suplimentare identificate prin codul „AP”, aşa cum se prevede la 
7.3.3 sunt îndeplinite, în plus, faţă de cele din această secţiune.”.  

7.3.1.4 şi 7.3.1.6 La început, se înlocuieşte „Substanţele solide în vrac” cu 
„Substanţele”. 

7.3.2 În titlu, se șterge cuvântul „suplimentare”. 

7.3.2.1  Se adaugă la început următoarea frază nouă: „În plus faţă de dispoziţiile 
generale de la secţiunea 7.3.1, dispoziţiile prezentei secţiuni sunt aplicabile.”. 

7.3.2.4  Se şterge „(cod BK2, )”. 

7.3.2.6.1 a)  Se înlocuieşte în prima frază „cu prelată” cu „pentru vrac cu prelată” și în 
a doua frază „închise” cu „pentru vrac închise”. 

7.3.2.6.1 e)  Se înlocuieşte „Containerele închise” cu „Containerele pentru vrac 
închise”.  

7.3.2.7  Se înlocuieşte „4.1.9.2.3” cu „4.1.9.2.4”. 

7.3.2.9  Se adaugă următoare secţiune nouă, după cum urmează: 

„7.3.2.9 Mărfuri din Clasa 9  

7.3.2.9.1 Pentru Nr. ONU 3509 fi utilizate numai containerele pentru vrac închise 
(cod BK2). Containerele pentru vrac trebuie să fie etanşe sau dotate cu o dublură sau 
un sac închis etanş şi rezistent la perforare şi să fie prevăzute cu mijloace care să 
permită reţinerea oricărui lichid liber, care poate scăpa în timpul transportului, de 
exemplu un material absorbant. Ambalajele deteriorate, goale și necurăţate, cu 
reziduuri din clasa 5.1 trebuie să fie transportate în containere pentru vrac construite 
sau adaptate în aşa fel încât mărfurile periculoase să nu poată intra în contact cu 
lemnul sau cu oricare alt material combustibil.”. 

7.3.3 Se modifică, după cum urmează: 

„7.3.3  Dispoziţii referitoare la transportul în vrac, atunci când se aplică 
prescripţiile de la 7.3.1.1 (b)  

7.3.3.1  În plus faţă de dispoziţiile generale de la 7.3.1, dispoziţiile 
prezentei secţiuni sunt aplicabile, atunci când ele sunt indicate într-o rubrică la coloana 
(17) a tabelului A din capitolul 3.2. Vehiculele cu prelată sau acoperite, containerele 
cu prelată sau închise utilizate în conformitate cu această secţiune nu trebuie să fie 
conforme prescripţiilor din capitolul 6.11. Codurile VC1, VC2 şi VC3 din coloana 
(17) a tabelului A din capitolul 3.2, au următoarea semnificaţie: 
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VC1 Transportul în vrac este autorizat în vehicule acoperite cu prelată, containere cu 
prelată sau containere pentru vrac cu prelată; 

VC2 Transportul în vrac este autorizat în vehicule acoperite, containere închise sau 
containere pentru vrac închise; 

VC3 Transportul în vrac este autorizat în vehicule sau containere special echipate în 
conformitate cu standardele specificate de autoritatea competentă a ţării de origine. 
Dacă ţara de origine nu este o parte contractantă la ADR, condiţiile prevăzute trebuie 
să fie recunoscute de către autoritatea competentă a primei ţări parte contractantă la 
ADR prin care trece transportul. 

7.3.3.2  Atunci când sunt utilizate codurile pentru vrac VC, indicate în 
coloana (17) a tabelului A al capitolului 3.2, se aplică următoarele dispoziţii 
suplimentare: 

7.3.3.2.1 Mărfuri din clasa 4.1 

AP1 Vehiculele şi containerele trebuie să fie dotate cu o caroserie metalică, iar atunci 
când sunt echipate cu prelată, aceasta trebuie să fie neinflamabilă. 

AP2 Vehiculele și containerele trebuie să aibă o ventilație corespunzătoare. 

7.3.3.2.2 Mărfuri din clasa 4.2 

AP1 Vehiculele şi containerele trebuie să fie dotate cu o caroserie metalică, iar atunci 
când sunt echipate cu prelată, aceasta trebuie să fie neinflamabilă. 

7.3.3.2.3 Mărfuri din clasa 4.3 

AP2 Vehiculele și containerele trebuie să aibă o ventilație corespunzătoare. 

AP3 Vehiculele şi containerele cu prelată nu trebuie să fie utilizate decât atunci când 
substanţa este în bucăţi (nu sub formă de pulberi, granule, praf sau cenuşă). 

AP4 Vehiculele acoperite şi containerele închise trebuie să fie echipate cu deschideri, 
care servesc la încărcare şi descărcare, care pot fi închise ermetic, în scopul de a evita 
orice scurgere de gaz şi de a împiedica umiditatea să pătrundă în interior.  

AP5 Uşile de încărcare ale vehiculelor acoperite sau containerelor închise trebuie să 
fie marcate cu litere de cel puţin 25 mm în înălţime, după cum urmează: 

„ATENŢIE 
FĂRĂ VENTILAŢIE 

DESCHIDEŢI CU PRECAUŢIE” 

 Textul va fi redactat într-o limbă considerată corespunzătoare de către 
expeditor. 

7.3.3.2.4 Mărfuri din clasa 5.1 

AP6 Dacă vehiculul sau containerul este construit din lemn sau dintr-un alt material 
combustibil, trebuie să fie prevăzut cu un înveliş impermeabil şi necombustibil sau cu 
un strat de silicat de sodiu sau de un alt produs similar. Prelata trebuie, de asemenea, 
să fie impermeabilă şi necombustibilă. 

AP7 Transportul în vrac trebuie efectuat numai ca încărcătură completă. 

7.3.3.2.5 Mărfuri din clasa 6.1 

AP7 Transportul în vrac trebuie efectuat numai ca încărcătură completă. 

7.3.3.2.6 Mărfuri din clasa 8 

AP7 Transportul în vrac trebuie efectuat numai ca încărcătură completă. 

AP8 Compartimentele de încărcare al vehiculelor sau containerelor trebuie să fie 
concepute în aşa fel încât să reziste la orice sarcină electrică reziduală şi la orice 
impact cauzate de către baterii. Compartimentele de încărcare ale vehiculelor şi 
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containerelor trebuie să fie din oţel rezistent la substanţe corosive, conţinute în 
acumulatori. Oţelurile mai puţin rezistente sunt autorizate, dacă peretele are o grosime 
suficient de mare sau este dotat cu o dublură sau un înveliş din plastic, care rezistă la 
substanţele corosive.  

NOTĂ: Este considerat rezistent, un oţel care prezintă o diminuare progresivă 
maximă de 0,1 mm pe an sub acţiunea substanţelor corosive.  

 Compartimentele de încărcare al vehiculelor sau containerelor nu trebuie 
încărcate peste înălţimea marginii superioare a pereţilor laterali.  

De asemenea, este autorizat transportul în containere mici din plastic, care 
rezistă fără rupere, când sunt încărcate complet, la o cădere de la o înălţime de 0,8 m 
pe o suprafaţă dură la -18°C. 

7.3.3.2.7 Mărfuri din clasa 9 

AP2 Vehiculele și containerele trebuie să aibă o ventilație corespunzătoare. 

AP9 Transportul în vrac este autorizat pentru substanţele solide (substanţe sau 
amestecuri, precum preparatele sau deşeurile), care nu conţin în medie mai mult de 
1000 mg/kg din substanţa la care acest Nr. ONU a fost alocat. În niciun punct al 
încărcăturii, concentraţia acestei substanţe sau a acestor substanţe nu trebuie să fie mai 
mare de 10000 mg/kg.  

AP10 Vehiculele şi containerele trebuie să fie etanşe sau dotate cu o dublură sau cu un 
sac etanş închis şi rezistent la perforare şi să fie prevăzute cu mijloace care să permită 
reţinerea oricărui lichid liber, care poate scăpa în timpul transportului, de exemplu un 
material absorbant. Ambalajele deteriorate, goale și necurăţate, cu reziduuri din Clasa 
5.1 trebuie să fie transportate în vehicule şi containere construite sau adaptate în aşa 
fel încât mărfurile periculoase să nu poată intra în contact cu lemnul sau cu oricare alt 
material.”. 

  Capitolul 7.5 

7.5.1  Se adaugă următoarea sub-secţiune nouă: 

„7.5.1.6 Toate mijloacele de retenție trebuie să fie încărcate şi descărcate în 
conformitate cu metoda de manipulare pentru care au fost concepute și, după caz, 
încercate.”. 

7.5.2.1  Se modifică nota de subsol din tabelul c), după cum urmează: 

„c Încărcare în comun autorizată între dispozitivele pirotehnice de siguranţă din 
diviziunea 4.1, grupa de compatibilitate G, (Nr. ONU 0503) şi dispozitivele de 
siguranţă cu iniţiere (amorsare) electrică din clasa 9 (Nr. ONU 3268).”. 

7.5.9  Se introduce următoarea frază nouă la sfârşit: „Această interdicţie se 
aplică, de asemenea, ţigărilor electronice şi altor dispozitive similare.”.  

7.5.11 CV33 (1.1)  În (b) se şterge „din grupul critic al”. 

7.5.11 CV33 (4) Se modifică titlul, după cum urmează: „Dispoziţii suplimentare 
referitoare la transportul şi depozitarea materialelor fisile aflate în tranzit”  

7.5.11 CV33 (4) Se introduce un nou (4.3), după cum urmează: 

„(4.3) Materialele fisile care îndeplinesc una din dispoziţiile de la 2.2.7.2.3.5 de la (a) 
la (f) trebuie să îndeplinească următoarele prescripţii: 

(a) Numai una din dispoziţiile de la 2.2.7.2.3.5 de la (a) la (f) este permisă per 
expediţie; 

(b) Numai un material fisil aprobat în colete clasificate în conformitate cu 
2.2.7.2.3.5 (f) este permis per expediţie, în afara cazului când mai multe materiale sunt 
autorizate în certificatul de aprobare; 
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(c) Materialele fisile în colete clasificate în conformitate cu 2.2.7.2.3.5 c) trebuie să 
fie transportate într-o expediţie care nu are mai mult de 45 g nuclizi fisili;  

(d) Materialele fisile în colete clasificate în conformitate cu 2.2.7.2.3.5 d) trebuie să 
fie transportate într-o expediţie care nu are mai mult de 15 g nuclizi fisili.”. 

7.5.11 CV33 (5.4) Se modifică sfârşitul paragrafului, după cum urmează:  

„… şi nu trebuie să fie reutilizat, până când următoarele condiţii nu sunt îndeplinite: 

(a) contaminarea nefixată nu trebuie să depăşească limitele specificate la 4.1.9.1.2;  

(b) nivelul de radiaţie care rezultă de la contaminarea fixată nu trebuie să 
depăşească 5 μSv/h la suprafaţă.”. 

7.5.11  La sfârşit, se adaugă următoarea prescripţie suplimentară: 

„CV37  Înaintea transportului, subprodusele de fabricaţie rezultate din 
topirea sau retopirea aluminiului trebuie să fie răcite la temperatura ambientală, 
anterior încercării. Vehiculele cu prelată şi containerele cu prelată trebuie să fie etanşe 
la apă. Uşile de încărcare ale vehiculelor acoperite şi ale containerelor închise trebuie 
să fie marcate, după cum urmează, cu litere de cel puţin 25 mm înălţime:  

„ATENŢIE 
MIJLOC DE RETENȚIE ÎNCHIS  

A SE DESCHIDE CU PRECAUŢIE” 

Textul va fi redactat într-o limbă considerată adecvată de expeditor.”. 
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  Partea 8 

  Capitolul 8.1 

8.1.4.1, nota de subsol 1 Se înlocuieşte „EN 2:1992” cu „EN 2:1992 + A1:2004”. 

8.1.4.4  Se modifică, după cum urmează: 

„8.1.4.4 Stingătoarele de incendiu potabile conforme cu prescripţiile de la 8.1.4.1 
sau 8.1.4.2 trebuie să fie dotate cu un sigiliu care permite verificarea faptului că nu au 
fost utilizate.  

Stingătoarele de incendiu trebuie să facă obiectul inspecţiilor în conformitate cu 
standardele naţionale autorizate, în scopul de a garanta o funcţionare în deplină 
siguranţă. Ele trebuie să poarte o marcă de conformitate cu un standard recunoscut de 
către autoritatea competentă, precum şi o marcă care să arate data (luna, anul) ultimei 
inspecţii sau datei limită de utilizare.”. 

8.1.4.5 Se adaugă o nouă frază la sfârşit, după cum urmează: „În timpul 
transportului, data prevăzută la 8.1.4.4 nu trebuie să fie depăşită.”. 

8.1.5.2  Se înlocuieşte „EN 471” cu „EN 471:2003 + A1:2007”. 

  Capitolul 8.2 

8.2.1.2  Se modifică ultima frază, după cum urmează: 

„Aceste cursuri de pregătire profesională de bază restrânse nu dau dreptul de a urma 
cursurile de pregătire profesională menţionate la 8.2.1.4.”. 

8.2.1.3  Se modifică ultima frază, după cum urmează: 

„Aceste cursuri de pregătire profesională de specializare restrânse pentru transportul în 
cisterne nu dau dreptul de a urma cursurile de pregătire profesională menţionate la 
8.2.1.4.”. 

8.2.1.4  Se modifică, după cum urmează: 

„8.2.1.4 Conducătorii vehiculelor care transportă mărfuri periculoase din clasa 1, 
altele decât substanţele şi obiectele din diviziunea 1.4, grupa de compatibilitate S, sau 
din clasa 7, trebuie să fi urmat un curs de specializare, care să acopere cel puţin 
subiectele menţionate la 8.2.2.3.4 sau 8.2.2.3.5, după caz.”. 

8.2.2.8.6 Se adaugă un nou paragraf, după cum urmează: 

„8.2.2.8.6 Părţile contractante trebuie să furnizeze secretariatului CEE-ONU o 
mostră de model naţional din fiecare certificat pe care intenţionează să le elibereze la 
nivel naţional în conformitate cu această secţiune, precum şi mostre de modele de 
certificate care sunt încă în vigoare. O parte contractantă poate furniza suplimentar 
note explicative. Secretariatul CEE-ONU pune la dispoziţia tuturor părţilor 
contractante informaţiile pe care le-a primit.”. 

  Capitolul 8.3 

8.3.5   Se introduce următoarea frază nouă la sfârşit: „Această interdicţie se 
aplică, de asemenea, ţigărilor electronice şi altor dispozitive similare.”. 

8.3.8 Se înlocuieşte „o remorcă O3 sau O4” cu „o remorcă cu o masă maximă care 
depăşeşte 3,5 tone,”. 
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Capitolul 8.5 

8.5, dispoziția specială S1 (3)  Se introduce următoarea frază nouă la sfârşit: 
„Această interdicţie se aplică, de asemenea, ţigărilor electronice şi altor dispozitive 
similare.”. 

8.5, dispoziţia specială S1 (4) (d) Se adaugă următoarea frază nouă la sfârşit: 
„Această distanţă nu se aplică vehiculelor care aparţin aceleiaşi unităţi de transport.”.  

8.5, dispoziţia specială S12  Se modifică, după cum urmează: 

„S12 Dacă numărul total de colete, care conţin materiale radioactive, transportate 
într-o unitate de transport nu este mai mare de 10, suma indicilor de transport nu este 
mai mare de 3 şi nu există riscuri secundare, prescripţiile de la 8.2.1 referitoare la 
pregătirea profesională a conducătorilor de vehicule  nu trebuie să fie aplicată. Totuşi, 
conducătorii de vehicule trebuie atunci, să fie instruiţi corespunzător în privinţa 
prescripţiilor care guvernează transportul de material radioactiv şi potrivit 
responsabilităţilor lor. Această pregătire profesională trebuie să-i sensibilizeze în 
privinţa pericolelor de radiaţie pe care le implică transportul de materiale radioactive. 
O asemenea pregătire profesională de sensibilizare trebuie să fie atestată printr-un 
certificat eliberat de către angajatorul său. A se vedea, de asemenea, 8.2.3.”. 

8.5, dispoziţia specială S13 Se şterge S13 şi se introduce „S13 (Şters)”. 
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Partea 9 

  Capitolul 9.1 

9.1.1.1  Se actualizează referinţa la R.E.3 din nota de subsol 1, după cum 
urmează: „documentul Națiunilor Unite ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3.”. 

9.1.1.2  În definiţia „vehicule FL”, în (a), se înlocuieşte „EN 590:2004” cu „EN 
590:2009 + A1:2010” (de două ori). 

9.1.1.2  În definiţia „Vehicul omologat de tip”, se şterge „sau cu Directiva 
nr. 98/91/CE3”. 

9.1.1.2  Se şterge nota de subsol 3. 

9.1.2.1  Se renumerotează nota de subsol 4 ca nota de subsol 3. 

9.1.2.2  În a doua frază, se şterg „sau Directivei 98/91/EC3” şi „sau ale 
Directivei menționate”. 

9.1.2.2  Se şterge nota de subsol 3 aferentă directivei. 

9.1.3.5  În nota de subsol 1 din tabelul certificatului de agreare, se 
înlocuieşte „Directiva nr. 97/27/CE” cu „Directiva 2007/46/CE”. 

  Capitolul 9.2 

9.2.2.5.1 (a) Se şterge nota de subsol 2. 

9.2.2.6.3 Se introduce „ISO 25981:20082,” înainte de „ISO 12098:2004”. 

9.2.3.1.1 Se şterge „sau Directiva nr. 71/320/EEC5”. 

9.2.3.1.1 Se şterge nota de subsol 5. 

9.2.4.7.1 Se şterge „sau din Directiva nr. 2001/56/CE7,”. 

9.2.4.7.1 Se şterge nota de subsol 7. 

9.2.5  În nota de subsol 8, se şterge „De asemenea, este posibilă aplicarea 
dispozițiilor corespunzătoare din Directiva nr. 92/24/CEE a Consiliului din 31 martie 
1992 (publicată inițial în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L129 din 
14.05.1992), modificate, cu condiția ca acestea să fi fost modificate conform ultimului 
amendament la Regulamentul CEE-ONU nr. 89 aplicabil în momentul omologării 
vehiculului.”. 

9.2.6  Se şterge „sau Directivei nr. 94/20/EC10”. 

9.2.6  Se şterge nota de subsol 10. 

În capitolul 9.2, se renumerotează notele de subsol 3 şi 4 ca notele de subsol 2 şi, 
respectiv, 3, se renumerotează nota de subsol 6 ca nota de subsol 4 şi se renumerotează 
notele de subsol 8 şi 9 ca notele de subsol 5 şi, respectiv, 6. 

  Capitolul 9.3 

9.3.4.2 Se înlocuieşte „EN 13501-1:2002” cu „EN 13501-1:2007 + A1:2009”.  

  Capitolul 9.7 

9.7.8.1 Se modifică prima frază, după cum urmează: 

„9.7.8.1 Instalația electrică la vehiculele FL trebuie să îndeplinească prescripțiile 
de la 9.2.2.2, 9.2.2.3, 9.2.2.4, 9.2.2.5.1 și 9.2.2.6.”. 

9.7.8.2 şi 9.7.8.3 Se şterge nota de subsol 2. 

    


