
  

DIRECȚIA TRANSPORT NAVAL        
Nr.                

                     Data             

REFERAT DE APROBARE

a Ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor pentru
publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluției MSC.442(99) prin

documentul MSC 99/22/Add.1/Corr.2 al Organizației Maritime Internaționale 
din 20 noiembrie 2019

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva
din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în
domeniul  navigației  maritime  comerciale  internaționale  și  are  ca  scop  principal
elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației,
securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către
nave.  România  este  stat  membru  al  acestei  organizații  ca  urmare  a  aderării,  prin
Decretul  Consiliului  de Stat nr.114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind
crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind
siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către
nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și
sesiuni  ale  Adunării  statelor  membre  și  ale  comitetelor  sale,  pentru  adoptarea
convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Codul  maritim  internațional  pentru  mărfuri  periculoase  (denumit  în
continuare ,,Codul IMDG”) adoptat în 2002 prin Rezoluția MSC.122(75) a Comitetului de
siguranță maritimă (MSC) al OMI, a devenit obligatoriu în anul 2004, în baza prevederilor
Capitolului  VII  (care  vizează  transportul  mărfurilor  periculoase)  din  Convenția
internațională  din  1974  pentru  ocrotirea  vieții  omenești  pe  mare  (Convenția  SOLAS
1974), convenție la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979. 

Scopul Codului IMDG este acela de a asigura efectuarea în condiții de siguranță a
transportului  pe  mare  al  mărfurilor  periculoase  sub  formă  ambalată,  a  măsurilor
necesare  în  cazul  producerii  unor  accidente  navale,  inclusiv  depozitarea  acestora  în
zonele  portuare,  prin  furnizarea  de  informații  actualizate  cu  privire  la  proprietățile
acestor mărfuri, la riscurile asociate transportului anumitor tipuri de astfel de mărfuri,
precum  și  prin  furnizarea  de  instrucțiuni  actualizate  cu  privire  la  procedurile
corespunzătoare ce trebuie urmate în timpul acestor activități.

Prevederile Codului IMDG sunt perfecționate continuu prin rezoluții de amendare
adoptate în cadrul sesiunilor MSC; astfel, codul este amendat ciclic, o dată la doi ani.
Codul IMDG, așa cum a fost integral amendat prin Rezoluția MSC.406(96) din 2016, a
intrat în vigoare în condițiile Convenției SOLAS 1974, în temeiul legii, și a fost publicat
prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.597/2018.

Ulterior,  prin  Rezoluția  MSC.442(99)  din  24  mai  2018  au  fost  adoptate  noi
amendamente  la  Codul  IMDG.  Acestea  constau,  în  principal,  în  modificarea  și
completarea  unor  prevederi  referitoare  la:  clasificarea  substanțelor,  lista  mărfurilor
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periculoase,  dispoziții  speciale  și  exceptări,  utilizarea  ambalajelor  și  cisternelor,
procedurile  de  expediere,  construcția  și  încercarea  ambalajelor,  containerelor
intermediare  pentru  vrac,  ambalajelor  mari,  cisternelor  mobile,  containerelor  cu
elemente multiple pentru gaze și vehiculelor-cisternă rutiere, precum și la operațiunile
de transport a mărfurilor periculoase sub formă ambalată. Noile amendamente au intrat
în vigoare pe plan internațional la 1 ianuarie 2020; acestea au fost acceptate de România
în temeiul legii și publicate în Monitorul Oficial, pe baza versiunii în limba engleză, prin
Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 287/2019.

Recent, prin documentul MSC 99/22/Add.1/Corr.2 al OMI din 20 noiembrie 2019, au
fost emise rectificări la Rezoluția MSC.442(99).  În consecință, este necesară publicarea
rectificări  aduse  Rezoluției  MSC.442(99)  și  emiterea unui  nou  ordin  al  ministrului  de
publicare a acestora.

Având  în  vedere  cele  de  mai  sus,  am elaborat  alăturatul  proiect  de Ordin  al
ministrului  transporturilor,  infrastructurii  și  comunicațiilor  pentru publicarea acceptării
rectificărilor aduse Rezoluției MSC.442(99) prin documentul MSC 99/22/Add.1/Corr.2 al
Organizației  Maritime Internaționale din 20 noiembrie 2019,  pe care,  dacă sunteți  de
acord, vă rugăm să îl aprobați.

DIRECTOR 

Gabriela MURGEANU
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O R D I N  nr. ……..din …………… 
pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluției MSC.442(99) 

prin documentul MSC 99/22/Add.1/Corr.2 al Organizației Maritime Internaționale 
din 20 noiembrie 2019 

 
Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor 
 
Având în vedere referatul Direcției Transport Naval nr. 18149/718 din 11.05.2020  de aprobare 

a Ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor pentru publicarea acceptării 
rectificărilor aduse Rezoluției MSC.442(99) prin documentul MSC 99/22/Add.1/Corr.2 al Organizației 
Maritime Internaționale din 20 noiembrie 2019, 

 
Ținând seama de Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 

287/2019 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internațional pentru 
mărfuri periculoase (Codul IMDG), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția 
MSC.442(99) a Comitetului de siguranță maritimă din 24 mai 2018,  

 
 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind 
transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare și ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor,   

 
 
 
Emite prezentul 

 
 

ORDIN: 
 
 

Art. 1 - Se publică rectificările aduse Rezoluției MSC.442(99) prin documentul MSC 
99/22/Add.1/Corr.2 al Organizației Maritime Internaționale din 20 noiembrie 2019, prevăzut 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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PROPUNEM SEMNAREA 
 

SECRETAR DE STAT 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

SECRETAR DE STAT 
 

Octavian Alexandru HAGIIANI 

SECRETAR GENERAL 
 

Ștefania 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    
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Anexa la OMTIC nr. ……. din …………….. 
 

ORGANIZAȚIA MARITIMĂ INTERNAȚIONALĂ 
 

COMITETUL DE SIGURANȚĂ MARITIMĂ 
Sesiunea a 99-a 
Ordinea de zi punctul 22 

MSC 99/22/Add.1/Corr.2 
20 noiembrie 2019 
DOAR ÎN ENGLEZĂ 

 
 

RAPORTUL COMITETULUI DE SIGURANȚĂ MARITIMĂ PRIVIND 
CEA DE-A NOUĂZECI ȘI NOUA SESIUNE A SA 

 
Rectificări* 

 
ANEXA 7 

 
REZOLUȚIA MSC.442(99) - AMENDAMENTE LA CODUL MARITIM INTERNAȚIONAL  

PENTRU MĂRFURI PERICULOASE (CODUL IMDG) 
 

(Corecții editoriale la versiunea în limba engleză) 
 

PARTEA 2 

CLASIFICARE 

 

Capitolul 2.2 

Clasa 2 – Gaze 

 

2.2.1 Definiții și prevederi generale 

 

2.2.1.2.3 La sfârșitul paragrafului 2.2.1.2.3 se elimină cuvântul „sau”. 

 

Capitolul 2.4 

Clasa 4 – Solide inflamabile; substanțe susceptibile de aprindere spontană; 

substanțe care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile 

 

2.4.2 Clasa 4.1 – Solide inflamabile, substanțe auto-reactive, explozivi solizi desensibilizați 

și substanțe de polimerizare 

 

2.4.2.3.1.2.5 Se înlocuiește „sulfohidrazide aromatice” cu „sulfonilhidrazide aromatice”. 

 

Capitolul 2.5 

Clasa 5 – Substanțe oxidante și peroxizi organici 
 

2.5.3 Clasa 5.2 – Peroxizi organici 

 

2.5.3.2.4 Lista cu peroxizii organici alocați în mod curent în ambalaje 

 

Pentru rubrica UN 3109 HIDROPEROXID DE 1-FENIL-ETIL, se mută „≥ 62” din coloana „Diluant de tip 

A (%)” în coloana „Diluant de tip B (%)”. 

 

 

 

 

 
* Aceste rectificări se aplică doar versiunii în limba engleză a rezoluției MSC.442(99). 
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Capitolul 2.8 

Clasa 8 – Substanțe corozive 

 

2.8.3 Alocarea grupelor de ambalare pentru substanțe și amestecuri 
 
2.8.3.2 Se înlocuiește „gruparea trebuie să se bazeze” cu „alocarea trebuie să se bazeze”. 
 
2.8.4 Metode alternative de alocare a grupelor de ambalare pentru amestecuri: metoda 

abordării pe etape 
 
2.8.4.3 Metoda de calcul bazată pe clasificarea substanțelor 
 
2.8.4.3.3 După textul existent se adaugă următorul: 
 

„Pentru această metodă de calcul, limitele concentrației generice se aplică acolo unde 1 
% este utilizat în prima etapă pentru evaluarea substanțelor din grupa de ambalare I și, 
respectiv unde 5 % este utilizat pentru celelalte etape.” 

 
2.8.4.3.4 Se elimină ultima frază. 
 

Capitolul 2.9 
Diverse substanțe și obiecte periculoase (clasa 9)  

și substanțe care prezintă risc pentru mediu 
 
2.9.2 Alocarea la clasa 9 
 
2.9.2.2 Sub titlul „Baterii cu litiu”, după cuvintele de la rubrica 3536 „BATERII CU LITIU 
INSTALATE ÎN UNITĂȚILE DE TRANSPORT MARFĂ”, se introduc cuvintele „baterii cu litiu ion sau baterii 
cu litiu metal”. 
 

PARTEA 3 
LISTA MĂRFURILOR PERICULOASE, DISPOZIȚII SPECIALE ȘI EXCEPTĂRI 

 
Capitolul 3.1 
Generalități 

 
3.1.4 Grupe de separare 
 
3.1.4.4 Se modifică grupele de separare corespunzătoare, listate după cum urmează: 
 

7 Metale grele și sărurile acestora (inclusiv compușii acestora organometalici) (SGG7) 
 
Cele două rubrici pentru UN 1931 se amplasează în ordinea alfabetică corectă:  
 
„UN 1931 Ditionit de zinc” și apoi „UN 1931 Hidrosulfit de mercur”.  
 
8 Hipocloriți (SGG8) 
 
Pentru rubrica UN 1748 se înlocuiește textul după cum urmează: „Hipoclorit de calciu, uscat 
sau hipoclorit de calciu în amestec, uscat, cu mai mult de 39% clor activ (8,8% oxigen activ)”. 
 
11 Mercur și compuși ai mercurului (SGG11) 
 
Pentru rubrica UN 0135 se înlocuiește textul după cum urmează: „Fulminat de mercur umezit 
cu minim 20% (din masă) apă sau amestec de alcool și apă”. 
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15 Metale sub formă de pulberi (SGG15) 
 
Pentru rubrica UN 1418 se înlocuiește textul după cum urmează: „Magneziu pulbere sau aliaje 
de magneziu pulbere”. 
 
Pentru rubrica UN 3170 se înlocuiește textul după cum urmează: „Subproduse de la fabricarea 
aluminiului sau subproduse de la retopirea aluminiului”. 
 
17 Azoturi (SGG17) 
 
Pentru rubrica UN 0129 se înlocuiește textul după cum urmează: „Azotură de plumb umezită 
cu minim 20% (din masă) apă sau amestec de alcool și apă”. 
 
Pentru rubrica UN 0224 se înlocuiește textul după cum urmează: „Azotură de bariu uscată sau 
umezită cu mai puțin de 50% (din masă) apă”. 
 
Pentru rubrica UN 1571 se înlocuiește textul după cum urmează: „Azotură de bariu umezită 
cu cel puțin 50% (din masă) apă”. 
 
18 Alcalii (SGG18) 
 
Pentru rubrica UN 2671 se înlocuiește textul după cum urmează: „Aminopiridine (o-, m-, p-
)”. 
 
Pentru rubrica UN 2678 se înlocuiește textul după cum urmează: „Hidroxid de rubidiu”. 

Capitolul 3.2 
Lista mărfurilor periculoase 

 

Nr. UN Amendament 

1011  Se elimină „392” în coloana 5 și se inserează „392” în coloana 6   

1016  Se elimină „974” în coloana 5 și se inserează „974” în coloana 6   

1051  În coloana (15), se înlocuiește „S-D” cu  „S-D”  

1092  În coloana (15), se înlocuiește „S-D” cu  „S-D”  

1098  În coloana (15), se înlocuiește „S-D” cu  „S-D”  

1099  În coloana (15), se înlocuiește „S-D” cu  „S-D”  

1143  În coloana (15), se înlocuiește „S-D” cu  „S-D”  

1144 În coloana 17, se înlocuiesc cuvintele „Limite de explozie: de la 1,4% la ...” cu  
„Limita inferioară de explozie: 1,4%.” 

1156  În coloana 17, se înlocuiesc cuvintele „Limite de explozie: de la 1,6% la ...” cu  
„Limita inferioară de explozie: 1,6%.”  

1163  În coloana (15), se înlocuiește „S-C” cu  „S-C”, și în coloana (16b), se mută 
„SGG18” deasupra „SG5”  

1206  În coloana (15), se înlocuiește „S-D” cu  „S-D”  

1208  În coloana (15), se înlocuiește „S-D” cu  „S-D”  

1218  În coloana (15), se înlocuiește „S-D” cu  „S-D”  

1244  În coloana (16b), se mută „SGG18” deasupra „SG5”  

1259  În coloana (15), se înlocuiește „S-D” cu  „S-D”  

1264  În coloana 17, se înlocuiesc cuvintele „Limite de explozie: de la 1,3% la ... …” 
cu  „Limita inferioară de explozie: 1,3%.”  

1303  În coloana (15), se înlocuiește „S-D” cu  „S-D”  

1305  În coloana 17, se înlocuiesc cuvintele „Limite de explozie: de la 3% la ... …” cu  
„Limita inferioară de explozie: 3%.”  

1347  În coloana (16b), se mută „SGG7” deasupra „SG7”  

1449  În coloana (16b), se mută „SGG16” deasupra „SG16”  

1457  În coloana (16b), se mută „SGG16” deasupra „SG16”  
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Nr. UN Amendament 

1472  În coloana (16b), se mută „SGG16” deasupra „SG16”  

1476  În coloana (16b), se mută „SGG16” deasupra „SG16”  

1483 PG II  În coloana (16b), se mută „SGG16” deasupra „SG16”  

1483 PG III  În coloana (16b), se mută „SGG16” deasupra „SG16”  

1491  În coloana (16b), se mută „SGG16” deasupra „SG16”  

1504  În coloana (16b), se mută „SGG16” deasupra „SG16”  

1509  În coloana (16b), se mută „SGG16” deasupra „SG16”  

1512  În coloana (16b), se elimină „SGG2”, „SGG7” și „SGG12”  

1515  În coloana (16b), se mută „SGG14” deasupra „SG7”  

1516  În coloana (16b), se mută „SGG16” deasupra „SG16”  

1541  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1547  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1565  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1569  În coloana (15), se înlocuiește „S-D” cu  „S-D”  

1571  În coloana (16b), se mută „SGG17” deasupra „SG7”  

1573  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1574  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1575  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1577  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1580  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1585  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1586  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1587  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1588 PG I  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1588 PG II  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1588 PG III  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1590  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1598  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1599 PG II  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1599 PG III  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1600  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1606  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1607  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1608  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1611  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1613  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1616  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1617  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1618  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1620  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1621  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1622  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1623  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1624  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1625  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1626  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1627  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1629  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1630  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1631  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  
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Nr. UN Amendament 

1634  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1636  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1637  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1638  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1639  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1640  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1641  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1642  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1643  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1644  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1645  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1646  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1647  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1649  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1653  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1669  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1670  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1674  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1679  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1680  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1683  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1684  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1687  În coloana (16b), se mută „SGG17” deasupra „SG15”  

1689  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1692  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1695  În coloana (15), se înlocuiește „S-C” cu  „S-C”  

1698  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1699  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1702  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1704  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1707  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1708  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1712  În coloana 2, se înlocuiește „și” cu  „ȘI”  

1713  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1739  În coloana (15), se înlocuiește „S-B” cu  „S-B”  

1748 PG III  În coloana 16b, se adaugă „SGG8”   

1753  În coloana (15), se înlocuiește „S-B” cu  „S-B”  

1758  În coloana 17, se elimină propoziția: „În prezența umidității, foarte coroziv 
pentru majoritatea metalelor.”  

1761 PG II  În coloana (15), se înlocuiește „S-B” cu  „S-B”  

1761 PG III  În coloana (15), se înlocuiește „S-B” cu  „S-B”  

1766  În coloana (15), se înlocuiește „S-B” cu  „S-B”  

1791 PG II  În coloana (15), se înlocuiește „S-B” cu  „S-B”  

1791 PG III  În coloana (15), se înlocuiește „S-B” cu  „S-B”  

1840  În coloana (15), se înlocuiește „S-B” cu  „S-B”  

1843  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1846  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1889  În coloana (15), se înlocuiește „S-B” cu  „S-B”  

1892  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1894  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  
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Nr. UN Amendament 

1895  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1897  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1935 PG I  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1935 PG II  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

1935 PG III  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2014  În coloana (16b), se mută „SGG16” deasupra „SG16”  

2015  În coloana (16b), se mută „SGG16” deasupra „SG16”  

2023  În coloana (15), se înlocuiește „S-D” cu  „S-D”  

2024 PG I  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2024 PG II  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2024 PG III  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2025 PG I  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2025 PG II  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2025 PG III  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2026 PG I  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2026 PG II  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2026 PG III  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2029  În coloana (16b), se mută „SGG18” deasupra „SG5”  

2038  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2046  În coloana (15), se înlocuiește „S-D” cu  „S-D”  

2057 PG II  În coloana (15), se înlocuiește „S-D” cu  „S-D”  

2057 PG III  În coloana (15), se înlocuiește „S-D” cu  „S-D”  

2216  În coloana 6, se elimină „945”  

2218  În coloana (15), se înlocuiește „S-C” cu  „S-C”  

2235  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2237  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2241  În coloana (15), se înlocuiește „S-D” cu  „S-D”  

2277  În coloana 17, se înlocuiesc cuvintele „Limite de explozie: de la 1,8% la ... …” 
cu  „Limita inferioară de explozie: 1,8%.”  

2279  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2291  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2294  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2296  În coloana (15), se înlocuiește „S-D” cu  „S-D”  

2306  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2307  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2310  În coloana 17, se înlocuiesc cuvintele „Limite de explozie: de la 1,7% la ... …” 
cu  „Limita inferioară de explozie: 1,7%.”  

2315  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2316  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2317  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2321  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2322  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2325  În coloana (15), se înlocuiește „S-D” cu  „S-D”   

2331  În coloana (15), se înlocuiește „S-B” cu  „S-B”  

2338  În coloana 17, se înlocuiesc cuvintele „Limite de explozie: de la 2,1% la ... …” 
cu  „Limita inferioară de explozie: 2,1%.”  

2345  În coloana 17, se înlocuiesc cuvintele „Limite de explozie: de la 3% la ... …” cu  
„Limita inferioară de explozie: 3%.”  

2362  În coloana 17, se înlocuiesc cuvintele „Limite de explozie: de la 5,6% la ... …” 
cu  „Limita inferioară de explozie: 5,6%.”  

2363  În coloana (15), se înlocuiește „S-D” cu  „S-D”  
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Nr. UN Amendament 

2381  În coloana (15), se înlocuiește „S-D” cu  „S-D”  

2382  În coloana (15), se înlocuiește „S-D” cu  „S-D”, și în coloana (16b), se mută 
„SGG18” deasupra „SG17”  

2384  În coloana 17, se înlocuiesc cuvintele „Limite de explozie: de la 1,7% la ... …” 
cu  „Limita inferioară de explozie: 1,7%.”   

2404  În coloana 17, se înlocuiesc cuvintele „Limite de explozie: de la 3,1% la ... …” 
cu  „Limita inferioară de explozie: 3,1%.”  

2411  În coloana 17, se înlocuiesc cuvintele „Limite de explozie: de la 1,6% la ... …” 
cu  „Limita inferioară de explozie: 1,6%.”  

2433  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2466  În coloana (16b), se mută „SGG16” deasupra „SG16”  

2471  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2504  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2514  În coloana (15), se înlocuiește „S-D” cu  „S-D”  

2515  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2516  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2518  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2545 PG I  În coloana 16b, se inserează „SGG15”  

2545 PG II  În coloana 16b, se inserează „SGG15”  

2545 PG III  În coloana 16b, se inserează „SGG15”   

2547  În coloana (16b), se mută „SGG16” deasupra „SG16”  

2558  În coloana (15), se înlocuiește „S-D” cu  „S-D”  

2567  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2574  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2612  În coloana 17, se înlocuiesc cuvintele „Limite de explozie: de la 2% la ... …” cu  
„Limita inferioară de explozie: 2%.”  

2651  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2672  În coloana (15), se înlocuiește „S-B” cu  „S-B”  

2683  În coloana (16b), se mută „SGG18” deasupra „SG2”  

2709  În coloana (15), se înlocuiește „S-D” cu  „S-D”  

2777 PG I  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2777 PG II  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2777 PG III  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2778 PG I  În coloana (15), se înlocuiește „S-D” cu  „S-D”  

2778 PG II  În coloana (15), se înlocuiește „S-D” cu  „S-D”  

2786 PG I  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2786 PG II  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2786 PG III  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2787 PG I  În coloana (15), se înlocuiește „S-D” cu  „S-D”  

2787 PG II  În coloana (15), se înlocuiește „S-D” cu  „S-D”  

2788 PG I  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2788 PG II  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2788 PG III  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

2826  În coloana (15), se înlocuiește „S-C” cu  „S-C”  

2842  În coloana 17, se înlocuiesc cuvintele „Limite de explozie: de la 3,4% la ... …” 
cu  „Limita inferioară de explozie: 3,4%.”  

3011 PG I  În coloana (15), se înlocuiește „S-D” cu  „S-D”  

3011 PG II  În coloana (15), se înlocuiește „S-D” cu  „S-D”  

3011 PG III  În coloana (15), se înlocuiește „S-D” cu  „S-D”  

3012 PG I  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

3012 PG II  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  
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Nr. UN Amendament 

3012 PG III  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

3019 PG I  În coloana (15), se înlocuiește „S-D” cu  „S-D”  

3019 PG II  În coloana (15), se înlocuiește „S-D” cu  „S-D”  

3019 PG III  În coloana (15), se înlocuiește „S-D” cu  „S-D”  

3020 PG I  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

3020 PG II  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

3020 PG III  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

3073  În coloana (16b), se mută „SGG18” deasupra „SG5”  

3090  În coloana 17, se înlocuiește textul existent cu „Acumulatori electrici care 
conțin litiu capsulat într-un corp metalic rigid. Acumulatorii electrici cu litiu 
pot provoca incendiu datorită ruperii explozive a corpului, cauzată de 
construcția necorespunzătoare sau reacția cu contaminanți.”  

3091  În coloana 17, se înlocuiesc cuvintele „A se vedea rubrica de mai sus.” cu 
„Acumulatori electrici care conțin litiu capsulat într-un corp metalic rigid. 
Acumulatorii cu litiu pot fi de asemenea expediați într-un echipament sau 
ambalați împreună cu un echipament. Acumulatorii electrici cu litiu pot 
provoca incendiu datorită ruperii explozive a corpului, cauzată de construcția 
necorespunzătoare sau reacția cu contaminanți.” 

3146 PG I  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

3146 PG II  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

3146 PG III  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

3149  În coloana (16b), se mută „SGG16” deasupra „SG16”  

3151  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

3152  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

3155  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

3219 PG II  În coloana 6, se inserează „900”   

3294  În coloana (15), se înlocuiește „S-D” cu  „S-D”  

3389  În coloana 17, se înlocuiesc cuvintele „A se vedea rubrica de mai sus.” cu „O 
varietate de lichide toxice care prezintă un risc ridicat de toxicitate prin 
inhalare și care sunt oxidante. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul 
cu pielea sau prin inhalare.”  

3413 PG I  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

3413 PG II  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

3413 PG III  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

3414 PG I  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

3414 PG II  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

3414 PG III  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

3424 PG II  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

3424 PG III  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

3427  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

3431  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

3432  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

3441  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

3442  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

3450  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

3451  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

3454  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

3457  În coloana (15), se înlocuiește „S-A” cu  „S-A”  

3483  În coloana (15), se înlocuiește „S-D” cu  „S-D”  

3484  În coloana (16b), se mută „SGG18” deasupra „SG5”   

3543  Rectificare fără obiect în limba română. 
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Capitolul 3.3 

Dispoziții speciale aplicabile anumitor substanțe, materiale sau obiecte 
 
Dispoziții speciale  
 
Dispoziția specială 63            În al doilea paragraf, se înlocuiește „D 240” cu „D240”.  
 
Dispoziția specială 133 Rectificare fără obiect în limba română. 
 
Dispoziția specială 188 Se mută ultimele două propoziții („Dacă coletele sunt plasate într-un 

supra-ambalaj, marca de baterie cu litiu trebuie să fie ori vizibilă direct, 
ori reprodusă pe exteriorul supra-ambalajului și acesta trebuie marcat 
cu cuvântul „SUPRA-AMBALAJ”. Literele mărcii „SUPRA-AMBALAJ” 
trebuie să aibă cel puțin 12 mm înălțime;”) de la sub-paragraful .5 la 
finalul sub-paragrafului .6. În sub-paragrafele .7 și .8 se înlocuiesc 
cuvintele „cu excepția cazului când bateriile” cu „cu excepția cazului 
când pilele sau bateriile”.  

 
Dispoziția specială 241 În a doua propoziție se înlocuiesc cuvintele „Încercarea nr. 1” cu 

„Încercarea N.1”.  
 
Dispoziția specială 362 În prima propoziție, se înlocuiesc cuvintele „2.2.1.2.1 sau 2.2.1.2.2” cu 

„2.2.1.1 și 2.2.1.2.1 sau 2.2.1.2.2”.  
 
Dispoziția specială 392 În rubrica pentru Regulamentul CEE-ONU nr. 110, în prima propoziție, 

după cuvântul „privind” se adaugă „aprobarea”.  
 

În rubrica pentru Regulamentul CEE-ONU nr. 134, se înlocuiește textul 
„Vehicule cu hidrogen și cu pile de combustie (HFCV)” cu următorul 
text:  

 
„Prevederi uniforme privind aprobarea vehiculelor cu motor și a 
componentelor lor în ceea ce privește prescripțiile de siguranță ale 
vehiculelor care funcționează cu hidrogen (HFCV)”.  
 
În sub-paragraful .2, în Nota 1, se înlocuiesc cuvintele „standardul ISO 
11623:2015 Butelii pentru gaz transportabile – Încercări și inspecții 
periodice ale buteliilor pentru gaze compozite” cu cuvintele 
„standardul ISO 11623:2015 Butelii pentru gaz – Construcție compozită 
- Încercări și inspecții periodice”.  

 
PARTEA 4 

 
DISPOZIȚII PRIVIND UTILIZAREA AMBALAJELOR ȘI CISTERNELOR 

 
Capitolul 4.1 

Utilizarea ambalajelor inclusiv a recipientelor mari pentru vrac (IBC-uri) 
 și a ambalajelor mari 

 
4.1.1 Prevederi generale pentru ambalarea mărfurilor periculoase în ambalaje, inclusiv IBC-

uri si ambalaje mari 
  
4.1.1.2        La  sfârșitul sub-paragrafului .1, se șterge „și”.  
  
4.1.4  Lista instrucțiunilor de ambalare 
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4.1.4.1  Instrucțiuni de ambalare privind utilizarea ambalajelor (cu excepția IBC-urilor și 
ambalajelor mari  

 
P200    
  

În tabelul 2: GAZE LICHEFIATE ȘI GAZE DIZOLVATE, privitor la Nr. UN 1082, în 
coloana pentru Denumirea de transport corectă, după cuvântul „STABILIZATĂ”, 
se adaugă „(GAZ REFRIGERANT R 1113)”.  

P206  
  

Se amendează paragraful (3) după cum urmează:  

  
  

La primul paragraf, se înlocuiește „gazul lichefiat” cu „lichidul”. 
La sub-paragraful (a), se înlocuiește „gazului lichefiat” cu „lichidului”. 
La sub-paragraful (d), se înlocuiește „gazului lichefiat” cu „lichidului”.  
La sub-paragraful (e), se înlocuiește  „gazului lichefiat” „lichidului”. 
 

P907   
  

La al doilea paragraf, a doua propoziție, se înlocuiește „densitatea de umplere” 
cu „rata de umplere”.  
 

P909   
  

La a patra liniuță a „ Prevederilor suplimentare:” 2 și 3, se înlocuiește 
„izolatoare” cu „electric neconductoare”.   
 

P910   
  

La a patra liniuță a „Prevederilor suplimentare”, se înlocuiește „izolatoare” cu                 
„electric neconductoare”  
 

4.1.4.2    Instrucțiuni de ambalare privind utilizarea IBC-urilor  
  
IBC08 B21 Se înlocuiește „Pentru substanțele, Nr. UN 1374, 2590 și 3535 în IBC-uri altele decât IBC-

uri din metal sau plastice rigide” cu „ Pentru substanțe solide în IBC-uri altele decât IBC-
uri din metal sau plastice rigide”.  

  
IBC520       Pentru Nr. UN 3109, în coloana pentru „PEROXID  ORGANIC”, se amendează  
                   intrările după cum urmează:  
 

Pentru intrarea „terț - Butil peroxineodecanoat, nu mai mult de 32%  în diluant de tip A”, 
se adaugă „31A” în coloana „Tip de IBC” și se adaugă „1250” în coloana „Cantitate 
maximă (litri)”.  
  
Rectificare fără obiect în limba română. 
 

                  Pentru  Nr. UN 3119, se înlocuiește succesiunea primelor două intrări după cum 
urmează: 
  

Nr. UN  PEROXID  
ORGANIC 

Tip 
de 
IBC 

Cantitate 
maximă 
(litri) 

Temperatură 
de control 

Temperatura 
de urgență 

3119    terț-Amil peroxi-2 
etilhexanoat,  
nu mai mult de 
62% în  
diluant tip A  

31HA1  1000  +15°C  +20°C  

  terț-Amil 
peroxipivalat, nu 
mai mult de 32% in 
diluant tip A  

31A  
  

1250  
  

+10°C  +15°C  
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4.1.4.3  Instrucțiuni de ambalare privind utilizarea ambalajelor mari  
  
LP903  
  

     La a doua frază, se șterg cuvintele „celule sau”.  
 

LP905  
  

  La fraza introductivă, se înlocuiesc „celule și baterii”  cu „celule sau baterii” (de 
două ori).  

 
  
  

  În paragraful (2), după cuvântul „echipament”, se adaugă cuvintele „conținând 
celule sau baterii”.  

 
LP906  
  

     La a doua frază, după primul paragraf, se șterg cuvintele „celule sau”.  
 

Capitolul 4.2 
 

Utilizarea rezervoarelor portabile și a containerelor de gaze cu elemente 
multiple (MEGC) 

  
4.2.5 Instrucțiuni și dispoziții speciale privind rezervoarele mobile  

 
4.2.5.3   
  

Dispoziții speciale privind rezervoarele 

TP10       La a doua frază, se înlocuiește „după data de expirare a ultimei inspecții” cu  
                   „după data de expirare”.  

  
4.2.6   Dispoziții suplimentare privind utilizarea vehiculelor cisternă și a vehiculelor rutiere   

cu elemente de gaz 
 

4.2.6.2        La a doua frază, se înlocuiește „și 8” cu „,8 și 9”.  
 

PARTEA 5 
PROCEDURI DE EXPEDIERE 

 
Capitolul 5.1 

Dispoziții generale 
 
5.1.1   Aplicare și dispoziții generale 
 
5.1.1 Se mută nota de la sfârșit la sfârșitul 5.1.1.2. 
 
5.1.5   Dispoziții generale pentru clasa 7 
 
5.1.5.1.2  Aprobarea expedierilor 
 
 În paragraful .4, se înlocuiește „7.1.4.5.7” cu „7.1.4.5.8”. 
 
5.1.5.3  Determinarea indicelui de transport (TI) și a indicelui de securitate la criticitate 

(CSI) 
 

În tabelul 5.1.5.3.4, în nota „b”, se înlocuiește „(a se vedea tabelul 7.1.4.5.3)” cu 
„(a se vedea tabelul de la 7.1.4.5.3.1)”. 

 
Capitolul 5.2 

Marcarea și etichetarea coletelor, inclusiv a IBC-urilor 
 
5.2.2  Etichetarea coletelor, inclusiv a IBC-urilor 
 

5.2.2.1  Dispoziții referitoare la etichetare 
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5.2.2.1.12  Dispoziții speciale privind etichetarea materialelor radioactive 
 
5.2.2.1.12.1  Se șterge a treia frază „Fiecare supra-ambalaj … suprafeței exterioare a supra-
ambalajului.”. 
 
5.2.2.2   Dispoziții referitoare la etichete 
 
5.2.2.2.2 În tabelul pentru „Modele de etichete”: 
 

.1 pentru modelul de etichetă nr. 2.1, în a doua coloană, se șterge  „(cu excepția 
cazurilor prevăzute la 5.2.2.2.1.6.4)”;  

 
.2 pentru modelul de etichetă nr. 2.1, în a treia coloană, sub „Flacără: negru sau 

alb”, se adaugă „(cu excepția cazurilor prevăzute la 5.2.2.2.1.6.4)”;  

 
.3 pentru modelul de etichetă nr. 2.1, în a cincea coloană, sub „(negru sau alb)”, 

se adaugă „(cu excepția cazurilor prevăzute la 5.2.2.2.1.6.4)”;  
 

.4 pentru modelul de etichetă nr. 4.1, în a doua coloană, se înlocuiește „Materii 
solide inflamabile” cu „Substanțe solide inflamabile, substanțe autoreactive, 
substanțe care polimerizează și substanțe solide explozive desensibilizate”; 

 

.5 pentru modelul de etichetă nr. 7A, în a doua coloană, se înlocuiește „Categoria 
I” cu „Categoria I – ALB”; 

 
.6 pentru modelul de etichetă nr. 7B, în a doua coloană, se înlocuiește „Categoria 

II” cu „Categoria II – GALBEN”; și 
 
.7 pentru modelul de etichetă nr. 7C, în a doua coloană, se înlocuiește „Categoria 

III” cu „Categoria III – GALBEN”. 
 

Capitolul 5.4 
Documentația 

 
5.4.1   Informații privind transportul mărfurilor periculoase 
 
5.4.1.5   Informații cerute în plus față de descrierea mărfurilor periculoase 
 
5.4.1.5.11  Dispoziții speciale pentru separare 
 
5.4.1.5.11.1   Se înlocuiește textul paragrafului pentru a se citi după cum urmează: 
 

„În cazul substanțelor, amestecurilor, soluțiilor sau preparatelor clasificate sub 
rubricile N.O.S. și care nu sunt incluse în grupele de separare care figurează la 
3.1.4.4, dar care aparțin, în opinia expeditorului, uneia din aceste grupe (a se vedea 
3.1.4.2), în documentul de transport, după descrierea mărfurilor periculoase, 
trebuie să fie inclus numele corespunzător al grupei de separare sau codul grupei 
de separare (SGG) care figurează la 7.2.5.2 precedat de fraza „Grupa de separare 
din Codul IMDG”. De exemplu: 

 
- „UN 1760 LICHID COROZIV, N.O.S. (acid fosforic, acid acetic) 8 III Grupa 
de separare din Codul IMDG 1 – Acizi”; sau   

 
- „UN 1760 LICHID COROZIV, N.O.S. (acid fosforic, acid acetic) 8 III Grupa 
de separare din Codul IMDG SGG1.” 
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5.4.1.5.11.3 Se înlocuiește „7.2.6.4” cu „7.2.6.5” (de două ori). 
 
5.4.5  Formularul pentru transportul multimodal de mărfuri periculoase 
 
5.4.5.1  În a treia frază, se înlocuiește „certificat de ambalare a mărfurilor în container” cu 
„certificat de ambalare a mărfurilor în container/vehicul”.  
 

PARTEA 6 
CONSTRUCȚIA ȘI ÎNCERCAREA AMBALAJELOR, CONTAINERELOR INTERMEDIARE PENTRU VRAC 

(IBC-urilor), AMBALAJELOR MARI, CISTERNELOR MOBILE, CONTAINERELOR CU ELEMENTE 
MULTIPLE PENTRU GAZE (MEGC-urilor) ȘI VEHICULELOR-CISTERNĂ RUTIERE 

 
Capitolul 6.2 

Prevederi pentru construcția și încercarea recipientelor sub presiune, pulverizatoarelor de 
aerosoli, recipientelor mici care conțin gaz (cartușe cu gaz) și cartușelor pentru pile de 

combustie care conțin gaz lichefiat inflamabil 
 
6.2.2 Prevederi pentru recipientele sub presiune care poartă marca „UN” 
 
6.2.2.1  Proiectarea, construcția și inspecția și încercările inițiale  
 
6.2.2.1.8  Rectificare fără obiect în limba română. 
 
6.2.2.4  Inspecții și încercări periodice 
 
6.2.2.4 În tabelele cu standarde, se mută ISO 16111:2008 din primul tabel în cel de-al doilea 
tabel și se mută ISO 10460:2005 în primul tabel, ca al doilea rând. 
 
6.2.2.7  Marcarea recipientelor sub presiune reîncărcabile „UN” 
 
6.2.2.7.2 În subparagraful (c), se înlocuiește „adică” cu „după cum indică”. 
 
6.2.2.7.4 În subparagraful (n), se înlocuiește „țara de fabricație, adică” cu „țara de fabricație, 
după cum indică”. 
 
6.2.2.7.7 În subparagraful (a), se înlocuiește „ adică” cu „după cum indică”. 
 
6.2.2.9  Marcarea sistemelor de stocare cu hidrură metalică UN  
 
6.2.2.9.2 În subparagraful (c), se înlocuiește „ adică” cu „după cum indică” și în 
subparagraful (h) se înlocuiește „adică” cu „după cum indică”. 
 
6.2.2.9.4 În subparagraful (a), în prima frază, se înlocuiește „adică” cu „după cum indică”. 
 

Capitolul 6.7 
Prevederi pentru proiectarea, construcția, inspecția și încercarea cisternelor portabile și a 

containerelor cu elemente multiple pentru gaze (MEGCs)  
 
6.7.2 Prevederi pentru proiectarea, construcția, inspecția și încercarea cisternelor 

portabile destinate pentru transportul substanțelor din clasa 1 și clasele de la 3 
până la 9 

 
6.7.2.3 Criterii de proiectare 
 
6.7.2.3.2 În a doua frază, se înlocuiește „4.2.5” cu „4.2.5.2.6”. 
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Capitolul 6.9 
Prevederi pentru proiectarea, construcția, inspecția  

și încercarea containerelor pentru vrac 
 
6.9.5 Cerințe pentru proiectarea, construcția, inspecția și încercarea containerelor 

pentru vrac flexibile de tip BK3 
 
6.9.5.5  Marcaj 
 
6.9.5.5.1 În subparagraful (e), se înlocuiește „ adică” cu „după cum indică”. 
 

PARTEA 7 
PREVEDERI PRIVIND OPERAȚIUNILE DE TRANSPORT 

 
Capitolul 7.1 

Prevederi generale privind stivuirea 
  
7.1.4 Prevederi speciale pentru stivuire    
  
7.1.4.7  La începutul frazei, se înlocuiește „Substanțelor” cu „Pentru substanțele”.  
  

Capitolul 7.2 
Prevederi generale privind separarea 

  
7.2.6 Prevederi speciale de separare și exceptări 
  
7.2.6.4   Se înlocuiește „7.2.6.3.2.4” cu „7.2.6.3.4”.  
 
 7.2.8 Coduri de separare 
  
Rectificare fără obiect în limba română. 
 
La tabel, se înlocuiește „SG 74” cu „SG74”, restul rectificărilor sunt fără obiect în limba română. 
 

Capitolul 7.4 
Stivuirea și separarea pe portcontainere 

  
7.4.3          Cerințe privind separarea 
  
7.4.3.1.2     Se înlocuiește textul paragrafului după cum urmează:  
  

„Prevederile pentru separarea între containerele de la bordul portcontainerelor cu magazii 
de marfă închise și de la bordul portcontainerelor fără capace de magazie sunt date în 
tabelele de la 7.4.3.2 și respectiv 7.4.3.3.”  

  
Capitolul 7.6 

Stivuirea și separarea pe navele de mărfuri generale 
  
7.6.3  Prevederi privind separarea  
  
7.6.3.1.2  Se înlocuiesc cuvintele „care au o referință la 7.6.3.1.2 în coloana 16b” cu cuvintele 
„pentru care este menționat în codul de separare SG29 sau SG50 în coloana 16b”.  
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Capitolul 7.9 
Exceptări, aprobări și certificate 

 
7.9.3  Informații de contact pentru principalele autorități competente naționale desemnate 
  
Pentru Franța, la sfârșit, se adaugă următorul text:  
  
„ Autoritate competentă pentru emiterea de aprobări pentru pachete de clasa a 7-a care conțin 
materiale radioactive:  
  
Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN)  
15, rue Louis Lejeune  
CS 70013  
F‐92541 Montrouge Cedex  
FRANCE  
Phone: +33 (0)1 46 16 41 09  
Email: dts‐transport@asn.fr” . 
 

APENDICE 
 

Apendice A 
Lista denumirilor oficiale de transport generice și N.O.S. 

 
Rectificare fără obiect în limba română. 
 
În tabel, pentru clasa 5.2, după rubrica UN 3120, în coloana „Denumirea oficială de transport”, se 
inserează cuvintele „Rubrici generale”. 
 
În tabel, pentru clasa 6.1, sub „Rubrici specifice”, se elimină rubrica pentru UN 3462, TOXINE 
EXTRASE DIN ORGANISME VII, SOLIDE, N.O.S. 
 

Apendice B 
Index termeni 

 
În rubrica „ OBIECTE EXPLOZIVE, EXTREM DE PUȚIN SENSIBILE (OBIECTE EEI)” se înlocuiesc cuvintele: 
„Obiecte care conțin numai substanțe extrem de puțin sensibile” cu cuvintele „obiecte care conțin 
predominant substanțe extrem de insensibile”. 
 

INDEX 
 

Rectificare fără obiect în limba română. 
 
În coloana pentru „Substanță, material sau obiect”, după cuvintele „Peroxidicarbonat de di-(terț-
butil-4 ciclohexil)” se inserează cuvintele „(concentrație ≤ 42%, ca o pastă)”. 
 
În coloana pentru „Substanță, material sau obiect”, după cuvintele „Peroxid de diizobutiril” se 
inserează cuvintele „( concentrație ≤ 42%, ca o dispersie stabilă în apă”. 
 
În coloana pentru „Substanță, material sau obiect”, după cuvintele „Hidroperoxid de 1-fenil-etil” se 
inserează cuvintele „( concentrație ≤ 38%, cu diluant de Tip B )” 
 
În coloana pentru „Substanță, material sau obiect”, după cuvintele „Acid fosforotioic de o-
[(cianofenilmetilen) azanil] și de o,o-dietilester” se inserează cuvintele „(concentrație 82-91% 
(izomer Z))”. 
 

*** 
 


