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              Nesecret 
 
DIRECŢIA TRANSPORT NAVAL            

      Nr.   
               

                             Data              
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

a Ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor pentru publicarea 
acceptării rectificărilor la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul 
internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) adoptat la Geneva 
la 26 mai 2000, aplicabil de la 1 ianuarie 2019, adoptate de Comisia Economică pentru 
Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE – ONU) la Geneva 
 

 
Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile 

navigabile interioare (ADN) a fost adoptat la Conferinţa diplomatică convocată de comun acord 
de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE – ONU) şi de Comisia 
Centrală pentru Navigaţia pe Rin (CCNR) care a avut loc la Geneva în perioada 22 – 26 mai 2000. 

ADN cuprinde Acordul propriu – zis şi Regulamentul anexat la acest Acord. Acordul a fost 
adoptat pentru stabilirea unor principii şi reguli uniforme în scopul creşterii siguranţei 
transportului internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare, protecţiei 
mediului prin prevenirea poluării care ar putea să rezulte din accidente şi incidente în cursul 
acestor transporturi şi facilitării operaţiunilor de transport şi promovării comerţului 
internaţional. 

Regulamentul anexat la ADN cuprinde prescripţii referitoare la transportul internaţional 
al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare, prescripţii şi proceduri referitoare la 
inspecţii, la stabilirea certificatelor de conformitate, la agrearea societăţilor de clasificare, 
derogări, autorizaţii speciale, dispoziţii tranzitorii generale şi dispoziţii tranzitorii suplimentare 
aplicabile pe căile navigabile interioare specifice. 

Prin Legea nr. 159/2008 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 1 
octombrie 2008, România a aderat la ADN, adoptat la Geneva la 26 mai 2000. Regulamentul 
anexat la ADN, publicat în Monitorul Oficial susmenţionat, reprezintă ediţia consolidată 
aplicabilă de la 1 ianuarie 2007 (ADN 2007). 

Urmare activităţii permanente de aliniere la progresul tehnic a cerinţelor tehnice incluse 
în Regulamentul anexat la ADN, la nivelul CEE – ONU au fost adoptate numeroase amendamente. 

 
În art. 3 din Legea nr. 159/2008 se menţionează la alin. (1) că: „Amendamentele 

ulterioare la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al 
mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) vor fi preluate în legislaţia internă, 
prin ordin al ministrului transporturilor”. 

 
Astfel toate amendamentele la zi privind Regulamentul anexat la ADN, adoptate la nivelul 

CEE – ONU au fost introduse în legislaţia naţională. 
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Comitetul de securitate al ADN a luat notă că propunerile de corecturi la Regulamentul 
anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2019, comunicate Părților contractante la ADN pe data 
de 15 octombrie 2019, pentru acceptare, prin notificarea C.N.492.2019.TREATIES-XI.D.6, se 
consideră a fi acceptate la data de 13 ianuarie 2020. 

Prin notificarea C.N.34.2020.TREATIES-XI.D.6 din 21 ianuarie 2020 Părțile contractante la 
ADN au fost informate că la data de 13 ianuarie 2020, nu au fost notificate obiecţii privind 
propunerile de rectificări şi ca atare acestea au fost aprobate. 

 
În acest context apare ca necesară introducerea în legislaţia naţională a rectificărilor la 

Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2019, incluse în anexa III a documentului 
ECE/TRANS/WP.15/AC.2/70, documentul ECE/TRANS/WP.15/AC.2/70/Corr.1, anexa II şi anexa 
III a documentului ECE/TRANS/WP.15/AC.2/72. 

 
Având în vedere cele de mai sus, am elaborat alăturatul proiect de Ordin al ministrului 

transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor pentru publicarea acceptării rectificărilor la 
Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor 
periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) adoptat la Geneva la 26 mai 2000, aplicabil de 
la 1 ianuarie 2019, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor 
Unite (CEE – ONU) la Geneva, pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să îl aprobaţi. 

 
 
 

DIRECTOR 
 

GABRIELA MURGEANU 
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O R D I N  nr. ……..din …………… 

 
pentru publicarea acceptării rectificărilor la Regulamentul anexat la Acordul european privind 
transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) adoptat 

la Geneva la 26 mai 2000, aplicabil de la 1 ianuarie 2019, adoptate de Comisia Economică 
pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE – ONU) la Geneva 

 
 

Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor 
 
 
Având în vedere referatul Direcției Transport Naval nr.5964/259 din 11.05.2019 de aprobare 

a Ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor pentru publicarea acceptării 
rectificărilor la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internațional al 
mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) adoptat la Geneva la 26 mai 2000, 
aplicabil de la 1 ianuarie 2019, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizației 
Națiunilor Unite (CEE – ONU) la Geneva, 

 
Ținând cont de prevederile art. 3 din Legea nr. 159/2008 pentru aderarea României la Acordul 

european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare 
(ADN) adoptat la Geneva la 26 mai 2000, 

 
 Luând în considerare prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind 

transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 
În temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, 
 
 
Emite prezentul 

 
ORDIN: 

 
Art. 1. – Se publică rectificările la Regulamentul anexat la Acordul european privind 

transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) adoptat la 
Geneva la 26 mai 2000, aplicabil de la 1 ianuarie 2019, adoptate de Comisia Economică pentru Europa 
a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) la Geneva, prevăzute în anexa care face parte integrantă 
din prezentul ordin. 

 
Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 
 

MINISTRU 
 

LUCIAN NICOLAE BODE 
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SECRETAR DE STAT 

 
 
 

 
SECRETAR DE STAT 

 
Octavian Alexandru HAGIIANI 

 
 
 
 
 

SECRETAR GENERAL 

Ştefania Gabriella FERENCZ 

 

 

 

NUME PRENUME FUNCȚIA 
PUBLICĂ 

SEMNĂTURA DATA NR. ÎNREGISTRARE 

Direcția Avizare 

Daniela DEUȘAN 

 

 

Director     

Direcția Afaceri Europene și Relații Internaționale 

Gabriela SÎRBU 

 

 

Director    

Direcția Transport Naval 

Gabriela MURGEANU 

 

 

Director    

 

 
 
 
 
 PROPUNEM SEMNAREA 
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Comisia economică pentru Europa 

Comitetul de transporturi interioare 

 

Grupul de lucru pentru transporturile  

mărfurilor periculoase 
 

Reuniunea comune a experților pentru Regulamentul anexat 

la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor 

periculoase pe căile navigabile interioare (ADN)  

(Comitetul de securitate al ADN) 

 

A treizeci şi patra sesiune 

Geneva, 21-25 ianuarie 2019 

 

Raportul Reuniunii comune a experților privind Regulamentul anexat la Acordul european 

privind transportul internațional de mărfuri periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) 

(Comitetul de siguranță ADN) 

la cea de-a treia și patra sesiune a sa 

 

 

Anexa III 

 

 

Original: engleză şi franceză 

 

Propuneri de rectificări la Regulamentul anexat la ADN 

 (Nu necesită acceptarea Părţilor contractante) 

 

1. Capitolul 1.2, definiția „Aparat electric cu risc limitat de explozie” 

 

Se înlocuieşte „aparat electric” cu „instalații și echipamente electrice”. 

 

(Document de referință: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2019/4) 

 

2. Capitolul 1.6, 1.6.7.2.2.2, dispoziția tranzitorie pentru 9.3.3.52.1 

 

Se înlocuieşte „instalații electrice” cu „instalații și echipamente electrice”. 

 

(Document de referință: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2019/4) 

 

3. Capitolul 1.6, 1.6.7.2.2.2, dispoziția tranzitorie pentru 9.3.3.52.2 

 

                                                                                   Anexa  

                                        La  OMTIC  nr. .........din ..................... 

 

Naţiunile Unite                                                  ECE/TRANS/WP.15/AC.2/70 

 Consiliul economic şi social 

 

 

  

Distr. generală 

8 februarie 2019 

Română 

Original: engleză 
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Se înlocuieşte „echipamente electrice/emițătoare sonare” cu „instalații și echipamente 

electrice/emițătoare sonare”. 

 

(Document de referință: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2019/4) 

 

4. Capitolul 1.6, 1.6.7.2.2.2, dispoziția tranzitorie pentru 9.3.x.52.3, ultima frază 

 

Se înlocuieşte „Deconectarea acestor instalații de la o locație centralizată” cu „Deconectarea acestor 

instalații și echipamente de la o locație centralizată”. 

 

(Document de referință: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2019/4) 

 

5. Capitolul 1.6, 1.6.7.2.2.2, dispoziția tranzitorie pentru 9.3.1.53.1, 9.3.2.53.1 și 9.3.3.53.1, 

paragraful d) 

 

Se înlocuieşte „după 31 decembrie 1977” cu „înainte de 31 decembrie 1977”. 

 

(Document de referință: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2019/4) 

 

6. Capitolul 3.2, 3.2.3.3, schema A, antetul celei de-a treia coloane 

 

Se înlocuieşte „Presiunea internă maximală la o temperatură a lichidului de 30°C și o temperatură a 

fazei gazoase de 37,8°C> 50 kPa” cu „Presiunea internă maximă la o temperatură a lichidului de 30°C 

și o temperatură a fazei gazoase de 37,8 ° C ≤ 50 kPa ”. 

 

(Document de referință: document INF.10) 

 

7. Capitolul 8.1, 8.1.2.1 e) 

 

Se înlocuieşte „instalații” cu „instalații și echipamente”. 

 

(Document de referință: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2019/4) 

 

8. Capitolul 8.6, 8.6.1.1, model de certificat de aprobare, rubrica 4 

 

Se înlocuieşte „Instalații și echipamente electrice și neelectrice destinate a fi utilizate în zone 

protejate” cu „Instalații și echipamente electrice și neelectrice staționare și echipamente destinate a fi 

utilizate în zone protejate”. 

 

(Document de referință: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2019/4) 

 

9. Capitolul 8.6, 8.6.1.2, model de certificat de aprobare, rubrica 4 

 

Se înlocuieşte „Instalații și echipamente electrice și neelectrice destinate a fi utilizate în zone 

protejate” cu „Instalații și echipamente electrice și neelectrice staționare și echipamente destinate a fi 

utilizate în zone protejate”. 

 

(Document de referință: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2019/4) 

 

10. Capitolul 8.6, 8.6.1.3, model de certificat de aprobare, rubrica 9 

 

Se înlocuieşte „Instalații și echipamente electrice” cu „Instalații și echipamente electrice staționare”. 
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(Document de referință: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2019/4) 

 

11. Capitolul 8.6, 8.6.1.4, model de certificat de aprobare, rubrica 9 Se înlocuieşte „Instalații și 

echipamente electrice” cu „Instalații și echipamente electrice staționare”. 

 

(Document de referință: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2019/4) 

 

12. Capitolul 8.6, 8.6.3, lista de verificare ADN, întrebarea 14, al șaselea paragraf 

 

Se înlocuieşte „toate instalațiile electrice” cu „toate instalațiile și toate echipamentele electrice”. 

 

(Document de referință: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2019/4) 
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Comisia economică pentru Europa 

Comitetul de transporturi interioare 

 

Grupul de lucru pentru transporturile  

mărfurilor periculoase 
 

Reuniunea comune a experților pentru Regulamentul anexat 

la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor 

periculoase pe căile navigabile interioare (ADN)  

(Comitetul de securitate al ADN) 

 

A treizeci şi patra sesiune 

Geneva, 21-25 ianuarie 2019 

 
Raportul Reuniunii comune a experților privind Regulamentul anexat la Acordul european 

privind transportul internațional de mărfuri periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) 

(Comitetul de siguranță ADN) 

la cea de-a treia și patra sesiune a sa 

 

Rectificare 

 

1. Pagina 8, paragraful 29, a doua liniuță 

 

În loc de 9.3.x.24 se citeşte 9.3.x.20.4 

 

2. Anexa I, Capitolul 1.1, 1.1.3.6 

 

În loc de 

 

1.1.3.6 Se modifică după cum urmează: 

 

"1.1.3.6 Exceptări legate de cantitățile transportate la bordul navelor 

 

se citeşte  

 

1.1.3.6.1 Se modifică după cum urmează: 

 

" 

3. Anexa I, Capitolul 8.1, 8.1.7.2 

 
În loc de 

 

 

 

Naţiunile Unite 

                                                 

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/70/Corr.1 

 Consiliul economic şi social 

 

 

  

Distr. generală 

27 mai 2019 

Română 

Original: engleză şi franceză 
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8.1.7.2 Se modifică sfârșitul celui de-al doilea paragraf după cum urmează: 

 

se citeşte  

 

8.1.7.2 Se modifică sfârșitul primului alineat, după cum urmează: 

 

4. Anexa III, titlu 

 

În loc de 

 

(Nu necesită acceptarea Părților contractante) 

 

se citeşte 

 

(sub rezerva acceptării Părților contractante) 

 

5. Anexa III, Corecția 1 

 

Se înlocuieşte textul existent cu: 

 

1. Capitolul 1.2, definiția „Echipament electric cu risc limitat de explozie” 

 

Pentru definiția existentă, se citeşte 

 

Instalații și echipamente electrice cu risc limitat de explozie: 

sunt instalații și echipamente electrice pentru care funcționarea normală nu produce scântei și nu 

conduce la temperaturi de suprafață mai mari de 200 °C. 

 

Fac parte din aceste instalații și echipamente electrice de exemplu: 

 

- motoare de curent alternativ cu rotor in forma de colivie de veveriţă, 

- generatoare fără perii cu excitație fără contact, 

- siguranțe cu un element de siguranță închis, 

- echipamente electronice fără contact, 

 

sau instalații și echipamente electrice prevăzute cu cel puțin o carcasă protejată împotriva jeturilor de 

apă (indice de protecție IP55 sau mai mare), proiectate astfel încât temperatura suprafeței lor să nu 

depășească 200 °C în condiții normale de funcţionare; 

 
(Document de referință: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2019/4) 
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Comisia economică pentru Europa 

Comitetul de transporturi interioare 

 

Grupul de lucru pentru transporturile  

mărfurilor periculoase 
 

Reuniunea comune a experților pentru Regulamentul anexat 

la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor 

periculoase pe căile navigabile interioare (ADN)  

(Comitetul de securitate al ADN) 

 

A treizeci şi cincea sesiune 

Geneva, 26-30 august 2019 

 
Raportul Reuniunii comune a experților privind Regulamentul anexat la Acordul european 

privind transportul internațional de mărfuri periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) 

(Comitetul de siguranță ADN) 

la cea de-a treia și cincea sesiune a sa 

 
Anexa II 

Original: engleză şi franceză 

 

Rectificări la document ECE/TRANS/276 

(publicaţia ADN 2019) 

(Nu necesită acceptarea Părţilor contractante) 

 

1. Volumul I, cuprins 

 

Se introduce: "7.1.7 Dispoziții speciale aplicabile transportului substanțelor auto-reactive din clasa 4.1, 

peroxizilor organici din clasa 5.2 și substanțelor stabilizate prin reglarea temperaturii (altele decât 

substanțele auto-reactive sau peroxizii organici)". 

 

(Document de referință: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2019/21) 

 

2. Capitolul 1.6, 1.6.7.2.2.2, dispoziție tranzitorie pentru paragrafele 9.3.1.17.4 și 9.3.3.17.4: 

Distanța de la orificiile zonei de marfă, coloana termen și observaţii 

 

Fără obiect în limba română 

 

(Document de referință: document informal INF.20) 

 

3. Partea 1, capitolul 1.6, paragraful 1.6.7.2.2.5 

 

Fără obiect în limba română 

 

 

 

 

 

 

Naţiunile Unite                                                  ECE/TRANS/WP.15/AC.2/72 

 Consiliul economic şi social 

 

 

  

Distr. generală 

12 septembrie 2019 

Română 

Original: engleză 
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Anexa III 

Original: engleză şi franceză 

 

Propuneri de corecții la Regulamentul anexat la ADN 

(sub rezerva acceptării Părților contractante) 

 

1. Capitolul 7.2, paragraful 7.2.3.1.6 

 

Se înlocuieşte „Nu trebuie să se pătrundă într-o cisternă de marfă” cu „Nu trebuie să se pătrundă într-o 

cisternă de marfă goală”. 

 

2. Capitolul 9.3, 9.3.x.12.4 b) i) 

 

Se înlocuieşte zona protejată cu zona de marfă 

 

(Document de referință: document informal INF.18) 

 


	REFERAT DE APROBARE

