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Rezumat: Pentru a transporta mărfuri periculoase, trebuie să se ia măsurile adecvate, conform naturii şi im-

portanţei riscurilor previzibile, pentru a evita producerea de daune sau prejudicii şi, dacă este cazul, a reduce la minimum 

efectele acestora. Atunci când siguranţa publică riscă să fie pusă în pericol, trebuie să se avizeze imediat forţele de 

intervenţie şi de siguranţă, şi trebuie să se pună la dispoziţia acestora informaţiile necesare pentru acţiunea lor. Zona 

producerii unui incident/accident care implică mărfuri periculoase trebuie atent monitorizată, pentru determinarea ra-

pidă a pericolelor şi luarea tuturor măsurilor de îndepărtare a acestora, precum şi pentru protejarea mediului înconju-

rător şi a vieţii oamenilor în timpul primei faze de intervenţie, imediat după respectivul incident. Competitivitatea unei 

economii depinde nu numai de calitatea tehnică sau de productivitate, ci și de calitatea transporturilor în toate modurile 

de transport. 
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Introducere 
 

Odată cu diversificarea mărfurilor, a creşterii cererii pentru transportul materiilor prime şi produselor 

manufacturate, a devenit necesară diversificarea şi specializarea mijloacelor de transport din punct de vedere 

al capacităţii de transport, al dotărilor cu instalaţii de mecanizare şi automatizare moderne pentru manipularea 

şi transbordarea mărfurilor.  
Sporirea necontenită a volumului producţiei materiale, necesitatea schimbului de mărfuri, nevoia de 

deplasare la distanţe mari a bunurilor şi oamenilor, au constituit factori promotori ai dezvoltării ascendente al 

transporturilor de mărfuri periculoase, ai adâncirii viziunii muncii şi în cadrul acestei activităţi. 
Ca urmare a dezvoltării economiei mondiale şi a progresului tehnic din acest ultim secol, a crescut şi 

nivelul transporturilor de mărfuri periculoase. Transportul internaţional de mărfuri periculoase este 

reglementat de acorduri internaţionale. În vederea protejării de evenimentele nedorite care s-ar putea produce, 

au fost elaborate la nivelul ONU, o serie de măsuri severe, cu caracter tehnic şi legislativ, care se aplică în 

traficul intern şi internaţional . 

Măsurile se referă la ambalare, manipularea mărfurilor, încărcare în mijloacele de transport şi folosirea 

tehnologiilor moderne de transport (containerizare, paletizare și pachetizare) iar respectarea acestor măsuri 

face posibil transportul în siguranţă al mărfurilor periculoase în traficul feroviar, rutier, naval, aerian, 

multimodal. Aceste norme sunt aprobate de către organizaţiile internaţionale şi sunt actualizate periodic, pentru 

a se ţine seama de progresul tehnic şi de a îmbunătăţi siguranţa. În Europa a fost încheiat Acordul european 

referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), la Geneva la 30 septembrie 1957. 

Tratatul de la Maastricht a stabilit competenţa Comunităţii Europene pentru a se ocupa de siguranţa 

transporturilor. 
Utilizarea substanţelor chimice a rezultat din necesitatea rezolvării unor probleme ale umanităţii, dar 

fără însă a cunoaşte consecinţele sau preţul ce va trebui plătit ulterior pentru degradarea mediului sau a 

diminuării sănătăţii populaţiei. Astăzi, în mod clar, se ştie că multe din substanţele chimice sintetice sunt 

suspectate că generează daune mediului înconjurător şi sănătăţii populaţiei, ele regăsindu-se în numeroase 

produse pe care le consumăm zilnic sau fiind prezente în mediul în care trăim. 

Sursa îngrijorării o constituie deficitul de cunoştinţe despre impactul multor chimicale asupra sănătăţii 

umane şi mediului. Politica UE în domeniul chimicalelor trebuie să asigure un înalt nivel de protecţie al 

sănătăţii umane şi a mediului, atât pentru generaţia existentă cât şi pentru cele viitoare, concomitent cu 

funcţionarea eficientă a pieţii interne şi competitivitatea industriei chimice. Pentru atingerea acestor obiective, 

principiul precauţiei este fundamental. 

Un alt obiectiv important este încurajarea substituirii substanţelor periculoase cu substanţe mai puţin 

periculoase, acolo unde există alternative adecvate. 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 6. Issue 2/2017 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Florin DOBRE 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 

 

1. Clasificarea mărfurilor speciale conform codului IMDG 
 

Potrivit Acordului European A.D.R au fost stabilite 9 clase de substanțe periculoase. Mărfurile 

periculoase (dangerous goods) sunt mărfurile care, prin natura lor, pot produce avarii celorlalte mărfuri de la 

bord, pot produce prejudicii autovehiculului însăşi, pot periclita viaţa sau sănătatea echipajului sau pot 

influenţa stabilitatea mediului înconjurător. Pentru a standardiza metodele de ambalare, stivuire, transport, 

manipulare, etc., a fost elaborat codul IMDG care clasifică mărfurile periculoase astfel: 
 

CLASA 1 - EXPLOZIVI 
- Diviziunea 1.1 - substanţe sau articole care prezintă riscul exploziei în masă; 
- Diviziunea 1.2 - substanţe sau articole care prezintă riscul de expulzare fără risc de explozie în masă; 
- Diviziunea 1.3 - substanţe sau articole care prezintă fie un risc de incendiu de un suflu minor, fie un 

risc de expulzare sau ambele riscuri fără risc de explozie în masă; 
- Diviziunea 1.4 - substanţe sau articole care prezintă un risc nesemnificativ; 
- Diviziunea 1.5 - substanţe sau articole foarte insensibile cu risc de explozie în masă; 
 

CLASA 2 - GAZE 
- Diviziunea 2.1 - gaze inflamabile; 
- Diviziunea 2.2 - gaze neinflamabile; 
- Diviziunea 2.3 - gaze otrăvitoare; 
 

CLASA 3 - LICHIDE INFLAMABILE 
- Diviziunea 3.1 - lichide inflamabile cu punct de aprindere sub -18 C; 
- Diviziunea 3.2 - lichide inflamabile cu punct de aprindere între -18 C și +23 C exclusiv; 
- Diviziunea 3.3 - lichide inflamabile cu punct de aprindere între +23 C și +61 C inclusiv; 
 

CLASA 4 - SOLIDE INFLAMABILE 
- Diviziunea 4.1 - substanţe solide inflamabile; 
- Diviziunea 4.2 - substanţe solide combustibile spontan; 
- Diviziunea 4.3 - substanţe solide care emană gaze inflamabile când se umezesc; 
 

CLASA 5 - SUBSTANTE OXIDANTE 
- Diviziunea 5.1 - agenţi oxidanţi; 
- Diviziunea 5.2 - peroxizi organici; 
 

CLASA 6 - OTRAVURI 
- Diviziunea 6.1 - substanţe otrăvitoare; 
- Diviziunea 6.2 - substanţe infecţioase; 
 

CLASA 7 - SUBSTANŢE RADIOACTIVE 
 

CLASA 8 - SUBSTANŢE COROZIVE 
 

CLASA 9 - ALTE MARFURI PERICULOASE care pot fi orice substanţe ce au un caracter periculos 

astfel că prevederile codului se pot aplica în cazul transportului lor. 
 

2. Transportul marfurilor speciale în U.E 
 

Transportul internaţional se efectuează în baza deţinerii unei licenţe comunitare, care este însoţită, în 

cazul în care conducătorul auto este cetăţean al unei ţări terţe, de un atestat de conducător auto. 
Pentru a putea efectua transportul de mărfuri periculoase (ADR) este necesar a avea: 
- licență de trasnport și, după caz,licență de execuție pentru vehiculele utilizate la transportul mărfurilor 

periculoase; 
- certificat de agreere pentru vehiculul de transport marfă periculoasă eliberat de R.A.R; 
- dotări și echipamente necesare pentru vehiculul rutier conform prevederilor A.D.R; 
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- panouri și etichete de pericol pentru semnalizare; 
- cerificat A.D.R (certificatul de pregătire profesională eliberat de Ministerul Transporturilor, prin 

Autoritatea Rutieră Română - ARR) pentru conducătorii de vehicule care transportă mărfuri periculoase; 
- consilier de siguranță care va deține un certificat de pregătire profesioanală pentru mărfuri 

periculoase, eliberat de Ministerul Transporturilor prin ARR; 
- conducătorul autovehicului care transportă marfa periculoasă să dețină permis de conducere cu o 

vechime mai mare de un an de la eliberarea acestuia; 
 

Fiecare persoană implicată trebuie să conştientizeze pericolul pe care îl reprezintă folosirea greşită a 

mărfurilor periculoase. Fiecare trebuie să respecte legislaţia în domeniu în conformitate cu atribuţiilor lor în 

cadrul întreprinderii. Aceasta se poate aplica în mod egal, de exemplu, personalului întreprinderilor 

expeditoare, încărcătoare, transportatorului, descărcătoare, precum şi celor destinatare. 

Personalul de încredere şi responsabil trebuie să se asigure că măsurile de securitate funcţionează în 

parametrii eficienţi. În cadrul întreprinderii trebuie obţinută şi păstrată dovada documentată a pregătirii şi 

experienţei anterioare a fiecăruia cu ocazia angajării. 

Întreprinderile trebuie să se asigure că toţi angajaţii implicaţi în transportul mărfurilor periculoase deţin: 

licenţe, certificate şi documente care atestă pregătirea profesională, după caz, şi orice fel de permis de muncă 

necesar, etc. 

 

Licenţa comunitară se eliberează de un stat membru, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 

1072/2009, oricărui operator de transport rutier de mărfuri care efectuează transport rutier de mărfuri contra 

cost în numele unui terţ și care: 
(a) este stabilit în respectivul stat membru în conformitate cu legislaţia comunitară și cu legislaţia 

naţională a acelui stat membru; 
(b) este autorizat, în statul membru de stabilire, în conformitate cu legislaţia comunitară și cu legislaţia 

naţională a statului membru respectiv cu privire la accesul la ocupaţia de operator de transport rutier de mărfuri, 

să efectueze transporturi internaţionale rutiere de mărfuri. 
 

Licenţa comunitară este eliberată de autorităţile competente din statul membru de stabilire pentru o 

perioadă de până la 10 ani, care poate fi reînnoită. 

Licenţele comunitare și copiile conforme eliberate înainte de data aplicării Regulamentului rămân 

valabile până la data expirării lor. OR9 002.11.41. 
 

Ţările UE au dreptul de a reglementa sau de a interzice transportul de mărfuri periculoase pe teritoriul 

propriu, strict din alte motive decât cele care ţin de siguranţă în timpul transportului. De asemenea, ele pot 

stabili cerinţe specifice de siguranţă pentru transportul naţional şi internaţional de mărfuri periculoase pe 

teritoriul lor în ceea ce priveşte: 

- transportul de mărfuri periculoase realizat cu vehicule, vagoane sau nave destinate căilor navigabile 

interioare, care nu face obiectul acestei directive; 

- în cazuri justificate, utilizarea unor rute prestabilite, inclusiv utilizarea unor moduri de transport 

prestabilite; 

- normele speciale pentru transportul de mărfuri periculoase în trenuri de călători. 

 

Transportul internaţional de mărfuri periculoase este reglementat prin acorduri internaţionale: ADR*, 

RID* şi ADN*. Aceste norme ar trebui, de asemenea, să fie extinse la transportul naţional pentru a armoniza 

în întreaga Comunitate condiţiile în care sunt transportate mărfurile periculoase şi pentru a asigura funcţionarea 

adecvată a pieţei comune în domeniul transporturilor. Anexele directivei se referă la textele acestor acorduri. 
ADR, RID şi ADN au elaborat o listă cu mărfurile periculoase, indicând dacă transportul acestora este 

interzis sau nu, definind și cerinţele pentru transportul lor, în cazul în care acesta este autorizat. Ţările UE pot 

solicita derogări temporare în anumite condiţii. 

 

3. Măsuri propuse de prevenire a agresivităţii mărfurilor speciale asupra mediului ambient 
 

Pentru prevenirea accidentelor sau incidentelor, toţi factorii implicaţi în transportul mărfurilor 

periculoase, şi aici enumerăm: expeditor, transportator, destinatar, încărcător, încărcător de cisterne, ambalator, 

operatorul de cisterne sau de containere, au stabilite responsabilităţi de o manieră neexhaustivă, care se 
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întrepătrund, astfel încât eroarea să fie practic eliminată. Participanţii la transportul de mărfuri periculoase, 

trebuie să fie formaţi profesional pentru a corespunde exigenţelor domeniului lor de activitate şi de 

responsabilitatea impusă în timpul exercitării activităţilor lor. În aceste condiţii vor poseda cunoştinţe de 

specialitate referitoare la caracteristicile substanţelor şi obiectelor periculoase ce pot fi transportate, pericolele 

prezentate de acestea, echipamentele de intervenţie necesare, precum şi recomandările privind modul în care 

trebuie să se procedeze şi să se acţioneze atunci când se produc pierderi (emanaţii, scurgeri) sau evenimente 

(incendii, explozii, contaminări) care pun în primejdie sănătatea sau viaţa oamenilor, periclitează integritatea 

bunurilor materiale (clădiri, construcţii, amenajări), ori afectează calitatea mediului înconjurător. 
Conştientizarea pericolelor prezentate de către mărfurile periculoase transportate trebuie să privească 

nu numai expeditorul, transportatorul şi destinatarul mărfurilor periculoase, ci recomand ca primă măsură de 

maximă importanţă, creearea unor echipe specializate care să intervină cu maximă promptitudine şi 

profesionalism la incidentele/accidentele care implică mărfuri periculoase. Aceast organism de sine stătător, 

bine definit, cu atribuţii structurate pe domeniul mărfurilor periculoase, ar putea să împiedice în viitor 

accidentele majore în creştere soldate cu pagube materiale, pierderi de vieți omeneşti şi poluarea mediului tot 

mai accentuată. Aceste echipe pentru a fi eficiente trebuie să existe în fiecare județ, să poată opera cu 

promptitudine şi să fie formate din profesionişti care să cunoască în amănunțime proprietățile mărfurilor 

periculoase. Pompierii în acest moment sunt depăşiți de problematica mărfurilor periculoase, demonstrând de 

nenumărate ori incapacitatea lor de a gestiona acest domeniu. 
Rolul Consilierului de Siguranţă ADR este subliniat şi de legislaţia în vigoare [Ordinul 1044/2003 

actualizat cu Ordinul 1934/2006 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea,pregătirea profesională 

şi examinarea consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al 

mărfurilor periculoase], astfel: ,,Întreprinderile care încarcă, transportă sau descarcă mărfuri periculoase au 

obligaţia de a desemna pentru fiecare punct de lucru unul sau mai mulţi consilieri de siguranţă, potrivit 

prevederilor reglementărilor în vigoare”. Putem spune că această funcţie obligă la asumarea unor 

responsabilităţi care necesită în primul rând o temeinică cunoaştere a legislaţiei şi a Acordului ADR şi 

transpunerea lor în viaţa de zi cu zi în cadrul întreprinderilor. 
 

Măsurile propuse de prevenire a agresivității mărfurilor periculoase asupra mediului ambiant sunt: 
- desemnarea pentru fiecare (întreprindere sau punct de lucru) - expeditor sau transportator - a unuia 

sau mai multor consilieri de siguranţă pentru mărfuri periculoase; 
- instruirea continuă a personalului cu funcţii care concură la siguranţa mărfurilor periculoase; 
- procedurile de punere în aplicare a măsurilor de urgenţă adecvate şi, după caz, de redactare a 

raportului, în cazul accidentelor, incidentelor sau abaterilor grave constatate în timpul transportului, încărcării 

sau descărcării mărfurilor periculoase; 

- procedurile de verificare a echipamentelor utilizate la transportul, încărcarea sau descărcarea 

mărfurilor periculoase; 
- implementarea măsurilor necesare prevenirii repetării accidentelor, incidentelor sau abaterilor grave 

din timpul transportului, încărcării sau descărcării mărfurilor periculoase; 
- verificarea faptului că personalul implicat în transportul, încărcarea sau descărcarea mărfurilor 

periculoase dispune de proceduri şi instrucţiuni de lucru detaliate; 

- adoptarea de măsuri în scopul sensibilizării la riscul inerent transportului, încărcării sau descărcării 

mărfurilor periculoase; 
 

Concluzii 
 

În concluzie transportul mărfurilor speciale reprezintă una din cele mai acute probleme ale comerţului 

contemporan, implicaţiile acestei problematici interesând deopotrivă structuri economice largi, dar şi 

administraţia publică, securitatea socială, etc. Implicaţiile problematicii mărfurilor periculoase au caracter 

transfrontalier, fapt evidenţiat de coerenţa intervenţiilor organismelor specializate ale ONU, ale UE şi nota 

comună a conţinutului reglementărilor naţionale în domeniu. 
Interesul României pentru alinierea la preocupările în domeniu şi conferirea siguranţei logisticii 

acestor produse vădeşte realism şi modernitate, conferind astfel încredere partenerilor şi potenţialilor parteneri 

comerciali ai României. Totodată, aceste implicări obligă la extinderea abordării problematicii mărfurilor 

periculoase şi la nivelul structurilor formative, care asigură competenţele în domeniu. 
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