
                                                                                                                                                        Proiect 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

HOTĂRÎRE 
nr.______din_____________2015 

cu privire la aprobarea Regulamentului privind transportul interior 
 de mărfuri periculoase 

 
În temeiul prevederilor pct.85 din Titlul IV, Partea II la Hotărîrea Guvernului 

nr.808 din 07.10.2014 cu privire la aprobarea Planului na
�
ional de ac

�
iuni pentru 

implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană în 
perioada 2014-2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.297-309, 
art.851), Guvernul 

HOTĂRĂ � TE: 
 

1. Se aprobă Regulamentul privind transportul interior de mărfuri periculoase 
(conform anexei). 

2. Se desemnează Ministerul Transporturilor � i Infrastructurii Drumurilor ca organ 

responsabil pentru aprobarea listei derogărilor la nivel na
�
ional � i semnarea din 

partea Republicii Moldova a amendamentelor suplimentare provizorii la 

Acordurile ADR, RID � i ADN. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare � i se aplică de la data publicării în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova. 
3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului 

Transporturilor � i Infrastructurii Drumurilor. 
 
 
     Prim-ministru interimar 
     al Republicii Moldova                                                        Gheorghe BREGA  
      
     Contrasemnată: 
     Ministrul transporturilor 
     şi infrastructurii drumurilor                                             Iurie CHIRINCIUC 
      
     Ministrul afacerilor interne                                               Oleg BALAN 
      
     Ministerul mediului                                                            Valeriu MUNTEANU 
           
     Ministrul justiţiei                                                                 Vladimir CEBOTARI 
 
 
 



          Anexă 
         Aprobată prin  
         Hotărîrea Guvernului 
         nr.____din________2015 
 

Regulamentului privind transportul interior 
 de mărfuri periculoase 

 
Prezentul regulament transpune Directiva 2008/68/CE a Parlamentului 

European � i a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de 
mărfuri periculoase (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 260/13 
din 30 septembrie 2008). 
 

Capitolul I 
Dispozi ii generale 

 
1. Prezentul regulament se aplică transportului rutier, feroviar sau pe căi 
navigabile interioare de mărfuri periculoase, în cazul aprobării amendamentelor 

suplimentare  la Acordurile ADR, RID � i ADN, inclusiv activită
�
ilor de încărcare � i descărcare, transferului dinspre sau înspre alt mod de transport, precum � i 

sta
�
ionărilor impuse de circumstan

�
ele de transport. 

2. Prezentul regulament nu se aplică la transportul de mărfuri periculoase: 
a) cu vehicule rutiere, vagoane sau nave apar

�
inând for

�
elor armate sau aflate 

sub răspunderea acestora; 
b) cu nave maritime pe căi navigabile maritime care fac parte din căile 

navigabile interioare; 
c) cu feriboturi care traversează numai căi navigabile interioare sau un port; 

sau 
d) efectuat integral în perimetrul unei zone închise. 

3.    Organul central de specialitate al administra
�
iei publice centrale aprobă � i 

stabile � te cerin �
e specifice de siguran

�
ă pentru transportul na

�
ional � i interna �

ional 
de mărfuri periculoase pe teritoriul său în ceea ce prive � te: 

a) transportul de mărfuri periculoase realizat cu vehicule rutiere, vagoane 
sau nave destinate căilor navigabile interioare, care nu face obiectul prezentului 
regulament; 

b) în cazuri justificate, utilizarea unor rute prestabilite, inclusiv utilizarea 
unor moduri de transport prestabilite; 

c) normele speciale pentru transportul de mărfuri periculoase în trenuri de 
călători. 



4.  În cazul aprobării cerin
�
elor specifice în conformitate cu prevederile pct.3 la 

prezentul regulament, organul central de specialitate al administra
�
iei publice 

centrale, informează Comisia Economică a Organiza
�
iei Na

�
iunilor Unite pentru 

Europa cu privire la astfel de dispozi
�
ii � i motivarea acestora. 

5.    Se permite interzice transportul de mărfuri periculoase la nivel na
�
ional, dacă 

nu se respectă cerin
�
ele de siguran

�
a � i cerin �

ele de protec
�
ie a mediului pe 

parcursul transportului. 
6.    Fără a aduce atingere  prevederilor din Capitolul III la prezentul regulament, 
mărfurile periculoase nu se transportă în măsura în care acest lucru este interzis 
prin anexa 1, anexa 2 � i anexa 3. 
7.   Fără a aduce atingere normelor generale privind accesul pe pia

�
ă sau regulilor 

general aplicabile transportului de mărfuri periculoase, se adoptă conform pct.3 din 

prezentul Regulament transportul de mărfuri, sub rezerva respectării condi
�
iilor 

stabilite în anexa 1, anexa 2 � i anexa 3. 
8.  Transportul de mărfuri periculoase este autorizat conform legisla

�
iei în vigoare, 

în măsura în care acesta respectă cerin
�
ele ADR, RID sau ADN. 

9.   În sensul prezentului regulament, se utilizează următorii termeni: 

- „ADN” înseamnă Acordul european privind transportul interna
�
ional al 

mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare, încheiat la Geneva la 26 mai 
2000, cu modificări; 
- „ADR” înseamnă Acordul european referitor la transportul rutier interna

�
ional al 

mărfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, cu modificări; 
- ”COTIF” – Conven

�
ia privind transporturile interna

�
ionale feroviare; 

- „OCCF” – Organiza
�
ia pentru Cooperare între Căile ferate; 

- „organ de specialitate al administra iei publice centrale” – Ministerul 
Transporturilor � i Infrastructurii Drumurilor; 

      - „RID” înseamnă Regulamentul privind transportul interna
�
ional feroviar al 

mărfurilor periculoase, care figurează în anexa C la Conven
�
ia privind 

transporturile interna
�
ionale feroviare (COTIF), încheiată la Vilnius la 3 iunie 

1999, astfel cum a fost modificată; 
- „navă” înseamnă orice navă destinată circula

�
iei pe căi navigabile interioare sau 

maritime; 
- ”SMGS” – Conven

�
ia privind traficul feroviar interna

�
ional de mărfuri; 

      - „vagon” înseamnă orice vehicul pe � ine care nu are mijloace proprii de propulsie, 
care circulă pe propriile ro

�
i pe � ine � i se folose � te pentru transportul de mărfuri; 

     - „vehicul rutier” – conform prevederilor art.5 alin.(1) la Codul transporturilor 
rutiere aprobat prin Legea nr.150 din 17.07.2014. 

 
Capitolul II 

Restric ii din motive de siguran ă a transportului 
 
10.   Cu excep

�
ia cerin

�
elor de construc

�
ie, se aplica din motive de siguran

�
ă a 

transportului dispozi
�
ii mai stricte în privin

�
a transportului na

�
ional de mărfuri 



periculoase efectuat prin intermediul unor vehicule rutiere, vagoane sau nave 
destinate căilor navigabile interioare înmatriculate sau puse în circula

�
ie. 

11.   În cazul în care, în caz de accident sau incident, se consideră că dispozi
�
iile de 

siguran
�
ă aplicabile sunt insuficiente pentru a limita pericolele care reies din 

opera
�
iunea de transport � i în cazul în care este nevoie urgentă să se ia măsuri, se 

informează Comisia Economică a Organiza
�
iei Na

�
iunilor Unite pentru Europa, în 

faza de elaborare, cu privire la măsurile pe care î � i propune să le adopte. 
 
                                               Capitolul III 

Derogări 

        12.   Cu condi
�
ia să nu pună în pericol siguran

�
a, se vor solicita derogări de la 

anexa 1, anexa 2 � i anexa 3 pentru transportul de cantită �
i mici de anumite mărfuri 

periculoase, cu excep
�
ia substan

�
elor cu un nivel mediu sau ridicat de 

radioactivitate, numai în cazul în care condi
�
iile stabilite pentru un astfel de 

transport nu sunt mai stricte decât condi
�
iile stabilite în anexele men

�
ionate. 

        13.   Cu condi
�
ia să nu pună în pericol siguran

�
a, se vor solicita derogări de la 

anexa 1, anexa 2 � i anexa 3, pentru transportul de mărfuri periculoase: 
        -   transportul local pe distan

�
e scurte; sau 

          -   transportul feroviar local pe anumite rute desemnate, care face parte dintr-un 
procedeu industrial specific � i care este strict controlat în condi �

ii clar definite. 
14.   Organul central de specialitate al administra

�
iei publice centrale  examinează 

în fiecare caz în parte dacă au fost întrunite condi
�
iile prevăzute la pct.13 din 

prezentul regulament � i decide, dacă să aprobe derogarea � i dacă a fost adăugată în 
lista derogărilor na

�
ionale. 

15.   Derogările de la pct. (12) � i (13)  sunt valabile pe o perioadă de cel mult doi 
ani de la data aprobării derogărilor date.  
16.   Derogările se aplică fără discriminare. 
17.   În cazul în care se cere extinderea unei autoriza

�
ii de derogare, organul de 

specialitate al administra
�
iei publice centrale examinează oportunitatea extinderii 

termenului de la derogarea în cauză. 
În cazul în care nu a fost adoptat niciun amendament la anexa 1, anexa 2 � i anexa 3 
care să afecteze obiectul derogării,  organul de specialitate al administra

�
iei publice 

centrale prelunge � te valabilitatea termenului de derogare pe o perioadă adi
�
ională 

de cel mult � ase luni. 
În cazul în care a fost adoptat un amendament la anexa 1, anexa 2 � i anexa 3 care 
să afecteze obiectul derogării, organul de specialitate al administra

�
iei publice 

centrale,  poate: 
        -   să declare derogarea perimată � i să o elimine din lista derogărilor na

�
ionale; 

         -   să limiteze domeniul de aplicare al derogării � i să modifice lista derogărilor 
na

�
ionale; 

         -   să reînnoiască valabilitatea derogărilor din lista na
�
ională pe o perioadă 

adi
�
ională de cel mult � ase luni de la data aprobării,  care va fi stabilită în decizia 

de aprobare. 



18.   Se permite, în mod excep
�
ional � i cu condi �

ia de a nu periclita siguran
�
a, să se 

aprobe derogări individuale pentru efectuarea opera
�
iunilor de transport de mărfuri 

periculoase la nivel na
�
ional sau să se efectueze astfel de opera

�
iuni în alte condi

�
ii 

decât cele specificate în prezentul regulament, cu condi
�
ia ca aceste opera

�
iuni de 

transport să fie clar definite � i să se desfă � oare pe o perioadă limitată. 
 

Capitolul IV 
Dispozi ii tranzitorii 

 
19.    Se permite, la nivel na

�
ional, să se men

�
ină în vigoare dispozi

�
iile enumerate 

în anexa 1, anexa 2 � i anexa 3. 
 20. Dacă se men

�
in astfel de dispozi

�
ii, organul central de specialitate al 

administra
�
iei publice centrale va  informa Comisia Economică a Organiza

�
iei 

Na
�
iunilor Unite cu privire la aceasta.  

21.   Amendamentele necesare pentru adaptarea anexelor 1, 2 � i 3 la prezentul 
regulament, la progresul � tiin �

ific � i tehnic, inclusiv utilizarea tehnologiilor pentru 
localizare � i urmărire, în domeniile reglementate de prezentul regulament, în 
special pentru a lua în considerare modificările la ADR, RID � i ADN, se adoptă în 
conformitate cu procedura men

�
ionată la pct.22 la prezentul Regulament. 

22.   Organul central de specialitate al administra
�
iei publice centrale comunică 

Comisiei Economice a Organiza
�
iei Na

�
iunilor Unite, textele principalelor 

dispozi
�
ii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezentul 

regulament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Anexa nr.1 

la Regulamentul privind transportul 
interior de mărfuri periculoase 
 

TRANSPORTUL RUTIER 
1.1.   Dispozi ii tranzitorii suplimentare  
- La nivel na

�
ional se permite să se autorizeze conform legisla

�
iei în vigoare 

utilizarea unor cisterne � i vehicule rutiere construite înainte de 1 ianuarie 1997 care 
nu respectă dispozi

�
iile prezentului regulament, dar care au fost construite în 

conformitate cu cerin
�
ele interne în vigoare pînă la 31 decembrie 1996, cu condi

�
ia 

ca aceste cisterne � i vehicule rutiere să fie men
�
inute la nivelele necesare de 

siguran
�
ă. 

Cisternele � i vehiculele rutiere construite pînă  la 1 ianuarie 1997 sau după această 
dată � i care nu respectă dispozi �

iile prezentului regulament, pot fi utilizate în 
continuare pentru transportul na

�
ional. 

- La nivel na
�
ional, în cazul în care temperatura ambiantă este de regulă mai mică 

de – 20 °C se permite să se impună norme mai severe referitoare la temperatura de 
func

�
ionare a materialelor utilizate la ambalarea materialelor plastice, cisterne � i 

echipamentul acestora destinat utilizării în transportul rutier na
�
ional de mărfuri 

periculoase, până la includerea în anexa 1 din prezentul regulament a dispozi
�
iilor 

privind temperaturile de referin
�
ă corespunzătoare pentru zonele climatice date. 

- La nivel na
�
ional, se permite să se men

�
ină dispozi

�
iile de drept intern, cu privire 

la temperatura de referin
�
ă pentru transportul gazelor lichefiate sau al 

amestecurilor de gaze lichefiate, până la includerea temperaturilor de referin
�
ă 

corespunzătoare pentru zonele climatice desemnate în standardele na
�
ionale � i 

men
�
ionarea lor în anexa 1 din prezentul regulament. 

 
1.2.    Derogări na ionale  

Derogările men
�
ionate sunt obligatorii pentru efectuarea transportului de 

mărfuri periculoase, doar pe teritoriul statelor care reglementează aceste derogări. 
Ulterioarele derogări ale statelor semnatare ale Acordului ADR, vor fi 

aprobate prin ordinele organului central de specialitate al administra
�
iei publice 

centrale. 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexa nr.2 

la Regulamentul privind transportul 
interior de mărfuri periculoase 

 
TRANSPORTUL FEROVIAR 

2.1.   Dispozi ii tranzitorii suplimentare  
-  La nivel na

�
ional, se permite  să se autorizeze utilizarea unor vagoane � i 

vagoane-cisternă cu ecartamentul de 1 520 mm, construite înainte de 1 iulie 2005, 
care nu respectă dispozi

�
iile prezentului regulament, dar au fost construite în 

conformitate cu anexa 2 la SMGS, cu condi
�
ia ca aceste vagoane să fie men

�
inute 

la nivelurile necesare de siguran
�
ă. 

- La nivel na
�
ional, se permite autorizarea conform legisla

�
iei în vigoare pentru 

utilizarea unor cisterne � i vagoane construite înainte de 1 ianuarie 1997, dar au fost 
construite în conformitate cu cerin

�
ele interne în vigoare pînă la 31 decembrie 

1996, cu condi
�
ia ca aceste cisterne � i vagoane să fie men

�
inute la nivelele 

necesare de siguran
�
ă. 

      Cisternele � i vagoanele construite pînă la 1 ianuarie 1997 sau după această dată � i 
care nu respectă dispozi

�
iile prezentului regulament, pot fi utilizate în continuare 

pentru transportul na
�
ional. 

-  La nivel na
�
ional, în cazul în care temperatura ambiantă este de regulă mai mică 

de – 20 °C poate să impună norme mai severe referitoare la temperatura de 
func

�
ionare a materialelor utilizate pentru ambalarea materialelor plastice, cisterne � i echipamentul acestora destinate utilizării în transportul feroviar na

�
ional de 

mărfuri periculoase până la includerea în anexa 2 din prezentul regulament a 
dispozi

�
iilor privind temperaturile de referin

�
ă corespunzătoare pentru zonele 

climatice date. 
-  Se permite  să se  men

�
ină dispozi

�
iile de drept intern, altele decât cele prevăzute 

în prezentul regulament, cu privire la temperatura de referin
�
ă pentru transportul 

gazelor lichefiate sau al amestecurilor de gaze lichefiate, până la includerea 
temperaturilor de referin

�
ă corespunzătoare pentru zonele climatice desemnate în 

standardele na
�
ionale � i men

�
ionarea lor în anexa 2 din prezentul regulament. 

-  Se permite de men
�
inut restric

�
iile na

�
ionale privind transportul de substan

�
e care 

con
�
in dioxină � i furan, aplicabile pînă la 31 decembrie 1996. 

2.2.    Derogări na ionale  
Derogările men

�
ionate sunt obligatorii pentru efectuarea transportului de 

mărfuri periculoase, doar pe teritoriul statelor care reglementează aceste derogări. 



Ulterioarele derogări ale statelor semnatare ale Acordului RID, vor fi publicate 
prin ordinele organului central de specialitate al administra

�
iei publice centrale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr.3 
la Regulamentul privind transportul 
interior de mărfuri periculoase 

 
TRANSPORTUL PE CĂI NAVIGABILE INTERIOARE 

 
3.1.   Dispozi ii tranzitorii suplimentare  
- La nivel na

�
ional se permite men

�
inerea restric

�
iilor privind transportul de 

substan
�
e care con

�
in dioxină � i furan, aplicabile pînă la 30 iunie 2009. 

3.2.    Derogări na ionale  
Derogările men

�
ionate sunt obligatorii pentru efectuarea transportului de 

mărfuri periculoase, doar pe teritoriul statelor care reglementează aceste derogări. 
Ulterioarele derogări ale statelor semnatare ale Acordului ADN, vor fi adoptate 
prin ordinele organului central de specialitate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul Regulamentului privind transportul interior 

 de mărfuri periculoase 
 

Regulamentul privind transportul interior de mărfuri periculoase a fost 

elaborat de către Ministerul Transporturilor � i Infrastructurii Drumurilor în 
conformitate cu prevederile pct.85 din Titlul IV, Partea II la Hotărîrea Guvernului 

nr.808 din 07.10.2014 cu privire la aprobarea Planului na
�
ional de ac

�
iuni pentru 

implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană în 
perioada 2014-2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.297-309, 

art.851). Regulament men
�
ionat, transpune Directiva 2008/68/CE a Parlamentului 

European � i a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de 
mărfuri periculoase (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 260/13 
din 30 septembrie 2008). 

Acordurile ADR, RID � i ADN privind transportul rutier, feroviar � i maritim  

de mărfuri periculoase, prevede inclusiv � i adoptarea de amendamente 
suplimentare provizorii. Astfel,  actualmente  în Republica Moldova este imposibil 

de a adopta careva amendamente considerate necesare elaborate de către unele 
�
ări 

semnatare ale Acordurilor men
�
ionate, din considerente că procedura de adoptare a 

lor este foarte complicată, � i unele amendamente pot fi deja expirate pînă în 

momentul parcurgerii procedurii la nivel na
�
ional. Se propune ca Ministerul 

Transporturilor � i Infrastructurii Drumurilor să aprobe suplimentele considerate 

importante, prin crearea unei liste de derogări na
�
ionale aprobate prin Ordinul 

ministrului transporturilor � i infrastructurii drumurilor. 

Transportul rutier, feroviar � i pe căi navigabile interioare al mărfurilor 
periculoase prezintă un risc considerabil de accidente. Astfel, sunt necesare luarea 
măsurilor pentru a se asigura realizarea acestor transporturi în cele mai bune 

condi
�
ii de siguran

�
ă. Armonizarea condi

�
iilor aplicabile transportului na

�
ional de 

mărfuri periculoase, nu trebuie să împiedice luarea în considera
�
ie a 

circumstan
�
elor na

�
ionale specifice.  



Prezentul regulament se aplică transportului rutier, feroviar sau pe căi 

navigabile interioare de mărfuri periculoase, inclusiv activită
�
ilor de încărcare � i 

descărcare, transferului dinspre sau înspre alt mod de transport, precum � i 
sta

�
ionărilor impuse de circumstan

�
ele de transport. De asemenea, regulament nu 

se aplică la transportul de mărfuri periculoase: 

a) cu vehicule rutiere, vagoane sau nave apar
�
inând for

�
elor armate sau aflate 

sub răspunderea acestora; 
b) cu nave maritime pe căi navigabile maritime care fac parte din căile 

navigabile interioare; 
c) cu feriboturi care traversează numai căi navigabile interioare sau un port;  
d) efectuat integral în perimetrul unei zone închise. 
Anexele din Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European � i a 

Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri 
periculoase, prevăd derogări na

�
ionale ale unor state semnatare ale Acordurilor 

ADR, RID � i ADN. Astfel, Regulamentul dat descrie mai mult procedura în cazul 
elaborării unei derogări de la Acordurile men

�
ionate. Totodată, derogările prezente 

în Directivă, nu au fost luate în considera
�
ie, deoarece fiecare stat semnatar ale 

Acordurilor date, poate decide de a le implementa sau nu pe teritoriul său. 
Proiectul este par

�
ial compatibil cu prevederile Directivei 2008/68/CE a 

Parlamentului European � i a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind 
transportul interior de mărfuri periculoase (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene nr.L 260/13 din 30 septembrie 2008 
 În urma implementării proiectului dat, nu sunt necesare cheltuieli 
suplimentare atît din partea statului cît � i din partea agen �

ilor economici. 
 
 
 
 
 

Ministru                       Iurie CHIRINCIUC
   

 
 
 
 

 


