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ANEXA I 

 

INFORMAȚII DE REGLEMENTARE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREZENTULUI REGULAMENT 

Cerințe privind informațiile de reglementare prevăzute în legislația Uniunii  

Tabelul de mai jos include cerințele privind informațiile de reglementare prevăzute în actele Uniunii care stabilesc condițiile pentru transportul 

de mărfuri pe teritoriul Uniunii în conformitate cu partea a treia titlul VI din Tratat, precum și condițiile pentru expedierea de deșeuri: 

Legislația UE 

 

 

Informație 

Regulamentul 
nr. 11 al 
Consiliului 
privind 
eliminarea 
discriminării 
în materie de 
tarife și 
condiții de 
transport 

JO 052 
(16.8.1960, 
pp. 1121–
1126) 

Directiva 
92/106/CEE 
privind 
stabilirea de 
norme 
comune 
pentru 
anumite 
tipuri de 
transporturi 
combinate de 
mărfuri între 
state 
membre 

JO L 368 
(17.12.1992, 
pp. 38–42) 

[Propunerea 
COM(2017) 648 
final - 
2017/0290 
(COD) de 
modificare a 
Directivei 
92/106/CEE] 

Regulamentul 
(CE) 
nr. 1072/2009 
privind 
normele 
comune 
pentru 
accesul la 
piața 
transportului 
rutier 
internațional 
de mărfuri 

JO L 300/72 
(14.11.2009, 
pp. 72-87) 

[Propunerea 
COM(2017) 0281 final 
- 2017/0123 (COD) de 
modificare a 
Regulamentului (CE) 
nr. 1071/2009 și a 
Regulamentului (CE) 
nr. 1072/2009] 

Regulamentul 
de punere în 
aplicare (UE) 
2015/1998 al 
Comisiei de 
stabilire a 
măsurilor 
detaliate de 
implementare 
a standardelor 
de bază 
comune în 
domeniul 
securității 
aviației 

JO L 299/1 
(14.11.2015, 
pp. 1-142) 

Directiva 
2008/68/CE 
privind 
transportul 
interior de 
mărfuri 
periculoase 
 
JO L 260, 
(30.9.2008, 
pp. 13–59) 

 

Trimiteri la 
ADR, RID, 
ADN

1
 

Regulamentul 
(CE) 
nr. 1013/2006 
privind 
transferurile 
de deșeuri 

JO L 190, 
12.7.2006, 
pp. 1-98) 

Numele și adresa expeditorului Articolul 6.1  Articolul 3 
(trimitere la 
articolul 6 din 
Regulamentul 
nr. 11 al 
Consiliului) 

           

Natura și greutatea mărfii Articolul 6.1 Articolul 3 
(trimitere la 
articolul 6 din 

           

                                                 
1 Trimiterile la ADR, RID și ADN trebuie înțelese în sensul articolului 2 alineatul (1), al articolului 2 alineatul (2) și al articolului 2 alineatul (3) din Directiva 2008/68/CE. 

Numerele la care se face referire sunt cele din respectivele anexe la ADR, RID și ADN.  
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Regulamentul 
nr. 11 al 
Consiliului) 

Localitatea și data acceptării mărfurilor pentru transport Articolul 6.1 Articolul 3 
(trimitere la 
articolul 6 din 
Regulamentul 
nr. 11 al 
Consiliului) 

           

Localitatea în care urmează să fie livrate mărfurile Articolul 6.1 Articolul 3 
(trimitere la 
articolul 6 din 
Regulamentul 
nr. 11 al 
Consiliului) 

           

Ruta sau distanța care va fi parcursă, în măsura în care aceste date 
justifică un tarif diferit de cel aplicabil în mod normal 

Articolul 6.1 Articolul 3 
(trimitere la 
articolul 6 din 
Regulamentul 
nr. 11 al 
Consiliului)  

      

Punctele de trecere a frontierei, dacă este cazul Articolul 6.1 Articolul 3 
(trimitere la 
articolul 6 din 
Regulamentul 
nr. 11 al 
Consiliului din 
27 iunie 1960)  

           

Gările feroviare de încărcare și descărcare   Articolul 3            

Porturile de încărcare și descărcare de pe calea navigabilă interioară   Articolul 3            

Porturile maritime de încărcare și descărcare    Articolul 3            

Sigiliul aplicat de către autoritățile feroviare sau portuare din gările 
feroviare sau porturile fluviale sau maritime respective, în momentul în 
care s-a încheiat partea din transport efectuată pe calea ferată sau pe o 

  Articolul 3            
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cale navigabilă interioară sau pe cale maritimă 

[Numele, adresa, datele de contact și semnătura expeditorului]     [Articolul 3.2 
litera (a) (de 
înlocuire a 
articolului 3 din 
Directiva 
92/106/CEE a 
Consiliului)] 

         

[Locul și data începerii operațiunilor de transport combinat în Uniune]     [Articolul 3.2 
litera (b) (de 
înlocuire a 
articolului 3 din 
Directiva 
92/106/CEE a 
Consiliului)] 

         

[Numele, adresa și informațiile de contact ale destinatarului]     [Articolul 3.2 
litera (c) (de 
înlocuire a 
articolului 3 din 
Directiva 
92/106/CEE a 
Consiliului)] 

         

[Locul și data finalizării operațiunilor de transport combinat în Uniune]     [Articolul 3.2 
litera (d) (de 
înlocuire a 
articolului 3 din 
Directiva 
92/106/CEE a 
Consiliului)] 

         

[Distanța în linie dreaptă dintre locul în care începe operațiunea de 
transport combinat și locul în care se încheie operațiunile de transport 
combinat în Uniune] 

    [Articolul 3.2 
litera (e) (de 
înlocuire a 
articolului 3 din 
Directiva 
92/106/CEE a 
Consiliului)] 
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[O descriere, semnată de expeditor, a rutei operațiunii de transport 
combinat care cuprinde cel puțin următoarele detalii pentru fiecare 
segment de transport, inclusiv pentru fiecare mod de transport care 
constituie segmentul de transport nerutier al operațiunii în cadrul 
Uniunii:  
(i) ordinea segmentelor de transport (și anume, primul segment de 
transport, segmentul de transport nerutier sau segmentul de transport 
final); 
(ii) numele, adresa și informațiile de contact ale transportatorului; 
(iii) modul de transport și ordinea acestuia în cadrul operațiunii.] 

  [Articolul 3.2 
litera (f) (de 
înlocuire a 
articolului 3 din 
Directiva 
92/106/CEE a 
Consiliului)] 

     

[Identificarea unității de încărcare intermodale transportate]     [Articolul 3.2 
litera (g) (de 
înlocuire a 
articolului 3 din 
Directiva 
92/106/CEE a 
Consiliului)] 

     

[Pentru segmentul de transport rutier inițial:  
(i) locul de transbordare către segmentul nerutier;  
(ii) lungimea segmentului rutier inițial în linie dreaptă între locul de 
expediere și primul terminal de transbordare;  
(iii) dacă segmentul rutier inițial este finalizat, semnătura 
transportatorului care să confirme că operațiunea de transport aferentă 
segmentului rutier a fost efectuată] 

    [Articolul 3.2 
litera (h) (de 
înlocuire a 
articolului 3 din 
Directiva 
92/106/CEE a 
Consiliului)] 

     

[Pentru segmentul de transport rutier inițial:  
(i) locul în care mărfurile sunt [pre]luate de pe segmentul nerutier 
(transport feroviar, pe căi navigabile interioare sau maritim);  
(ii) lungimea segmentului rutier final în linie dreaptă între locul de 
transbordare și locul unde se încheie operațiunea de transport combinat 
în Uniune); ] 

    [Articolul 3.2 
litera (i) (de 
înlocuire a 
articolului 3 din 
Directiva 
92/106/CEE a 
Consiliului)] 

     

[Pentru segmentul de transport nerutier: 
(i) dacă segmentul nerutier este finalizat, semnătura transportatorului 
(sau a transportatorilor, în cazul a două sau mai multe operațiuni de 
transport nerutier pe segmentul nerutier) care să confirme că 
operațiunea de transport pe segmentul nerutier a fost efectuată; 
(ii) în cazul în care este disponibilă, semnătura sau sigiliul autorităților 
feroviare sau portuare relevante din terminalele în cauză (gară feroviară 
sau port) de pe întreaga operațiune de transport nerutier, care să 

    [Articolul 3.2 
litera (j) (de 
înlocuire a 
articolului 3 din 
Directiva 
92/106/CEE a 
Consiliului)] 
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confirme că partea relevantă a segmentului nerutier a fost finalizată. ] 

Numele, adresa și semnătura expeditorului        Articolul 8.3 
litera (a) 

[Articolul 8.3 litera (a)] 
(nu se propun 
modificări)] 

     

Numele, adresa și semnătura operatorului de transport rutier de mărfuri       Articolul 8.3 
litera (b) 

[Articolul 8.3 litera (b)] 
(nu se propun 
modificări)] 

     

Numele și adresa destinatarului, precum și semnătura acestuia și data 
livrării, odată ce mărfurile au fost livrate 

      Articolul 8.3 
litera (c) 

[Articolul 8.3 litera (c)] 
(nu se propun 
modificări)] 

   

Locul și data preluării mărfurilor și locul prevăzut pentru livrare       Articolul 8.3 
litera (d) 

[Articolul 8.3 litera (d)] 
(nu se propun 
modificări)] 

   

Descrierea curentă a naturii mărfii și modul de ambalare, precum și, în 
cazul mărfurilor periculoase, descrierea general recunoscută a acestora 
și numărul de colete, marcajele specifice și numerele acestora 

      Articolul 8.3 
litera (e) 

[Articolul 8.3 litera (e)] 
(nu se propun 
modificări)] 

    

Greutatea brută a mărfurilor sau cantitatea de mărfuri altfel exprimată       Articolul 
8.3 litera (f) 

[Articolul 8.3 litera (f)] 
(nu se propun 
modificări)] 

    

Numerele de înmatriculare ale autovehiculului și remorcii       Articolul 8.3 
litera (g) 

[Articolul 8.3 litera (g)] 
(nu se propun 
modificări)] 

    

Codul unic alfanumeric de identificare a agentului abilitat, astfel cum a 
fost primit de la autoritatea competentă 

          Anexa 6.3.2.6 
litera (a) 

  

Un cod unic de identificare a expedierii, precum numărul scrisorii de 
transport aerian (exemplar de casă și partea detașabilă) 

          Anexa 6.3.2.6 
litera (b) 
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Conținutul expedierii (**)            Anexa 6.3.2.6 
litera (c) 

  

Statutul de securitate al expedierii, care să menționeze:  
- „SPX”, însemnând că expedierea poate fi transportată în siguranță pe 
aeronave de pasageri, de marfă și de poștă, sau 
- „SCO”, însemnând că expedierea poate fi transportată în siguranță 
numai pe aeronave de marfă și de poștă, sau 
- „SHR”, însemnând că expedierea poate fi transportată în siguranță pe 
aeronave de pasageri, de marfă și de poștă, în conformitate cu cerințele 
privind riscul ridicat 

          Anexa 6.3.2.6 
litera (d) 

  

Motivul emiterii statutului de securitate, care să menționeze:  
- „KC”, adică primită de la un expeditor cunoscut, sau  
- „AC”, adică primită de la un expeditor cu cont, sau  
- „RA”, adică selectată de un agent reglementat, sau  
- Mijloacele sau metoda de control de securitate utilizate, sau 
- Motivele pentru care expedierea a fost exceptată de la controlul de 
securitate 

          Anexa 6.3.2.6 
litera (e) 

  

Numele persoanei care a emis statutul de securitate sau o modalitate de 
identificare echivalentă, precum și data și ora emiterii 

          Anexa 6.3.2.6 
litera (f) 

  

Codul unic de identificare, obținut de la autoritatea competentă, al 
oricărui agent abilitat care a acceptat statutul de securitate acordat unei 
expedieri de către un alt agent abilitat 

          Anexa 6.3.2.6 
litera (g) 

  

Informații generale necesare în documentul de transport             5.4.1.1.1  

Informații generale necesare transportului în tancuri petroliere        5.4.1.1.2 – 
doar ADN  

 

Informații specifice care trebuie incluse pentru anumite tipuri de mărfuri 
periculoase sau anumite mijloace de izolare sau în cazul unui lanț de 
transport care include diferite moduri de transport, în conformitate cu 
dispozițiile speciale din capitolul 5.4 din anexele la ADR, RID și ADN 

      5.4.1.1.3 - 
5.4.1.1.21 – 
ADR și RID  

5.4.1.1.3 - 
5.4.1.1.22 – 
ADN 

 

Informații suplimentare și speciale necesare pentru anumite clase de 
mărfuri periculoase  

      5.4.1.2  
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Mărfuri nepericuloase             5.4.1.5  

Certificat de ambalare pentru containere             5.4.2  

Instrucțiuni în scris       5.4.3  

Informațiile conținute în documentul de notificare pentru transferurile 
de deșeuri care fac obiectul procedurii de notificare prealabilă și acord 
preliminar scris în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) 
nr. 1013/2006 

       Anexa IA 

Informațiile conținute în documentul de circulație pentru transferurile 
de deșeuri care fac obiectul procedurii de notificare prealabilă și acord 
preliminar scris în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) 
nr. 1013/2006 

       Anexa IB 

Informațiile conținute în documentul de însoțire al transferurilor de 
deșeuri care fac obiectul cerințelor generale de informare prevăzute la 
articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 

       Anexa VII 

 

Legislația statelor membre  

Tabelul de mai jos enumeră legislația națională a statelor membre relevante, aferentă aspectelor care intră sub incidența părții a treia titlul VI din cadrul 

Tratatului și care prevede furnizarea de informații identice, integral sau parțial, cu informațiile specificate la punctul A din prezenta anexă.  

[Statul membru]  

Legislație 

 

 

Informație 

[Trimitere 
legislativă] 

[Trimitere 
legislativă] 

[…] [Trimitere 
legislativă]) 

[Element de informare specificat în articolul respectiv din actul juridic] [Trimitere la 
articol]  

[Trimitere la 
articol] 

  [Trimitere la 
articol] 
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[…] […] […] […] […] 

[Element de informare specificat în articolul respectiv din actul juridic] [Trimitere la 
articol]  

[Trimitere la 
articol] 

[…]  [Trimitere la 
articol] 

 

[Statul membru]  

Legislație 

 

 

Informație 

[Trimitere 
legislativă] 

[Trimitere 
legislativă] 

[…] [Trimitere 
legislativă]) 

[Element de informare specificat în articolul respectiv din actul juridic] [Trimitere la 
articol]  

[Trimitere la 
articol] 

  [Trimitere la 
articol] 

[…] […] […] […] […] 

[Element de informare specificat în articolul respectiv din actul juridic] [Trimitere la 
articol]  

[Trimitere la 
articol] 

[…]  [Trimitere la 
articol] 
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ANEXA II 

 

CERINȚE CU PRIVIRE LA ORGANISMELE NOTIFICATE 

1. În scopul notificării, un organism de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute la alineatele (2)-(11). 

2. Organismul de evaluare a conformității este înființat în temeiul legislației naționale a unui stat membru și are personalitate juridică. 

3. Un organism de evaluare a conformității este un organism terț, independent de organizația sau de platforma eFTI sau de furnizorul de 

servicii de platformă pe care o/îl evaluează. 

Un organism care aparține unei asociații de întreprinderi sau unei federații profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, 

fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreținerea platformei eFTI sau furnizorului de servicii de platformă pe care o/îl evaluează 

poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiția să se demonstreze că este independent și că nu există conflicte de interese. 

4. Organismul de evaluare a conformității, personalul său de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a 

conformității nu acționează ca proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreținere a 

platformei eFTI sau furnizorului de servicii de platformă pe care o/îl evaluează și nici ca reprezentant al vreuneia dintre aceste părți.  

Organismul de evaluare a conformității, personalul său de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a 

conformității nu sunt direct implicați în proiectarea, fabricarea sau construcția, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea 

platformei eFTI sau furnizorului de servicii de platformă și nu reprezintă părțile angajate în activitățile respective. Aceștia nu se implică în 

activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sunt 

notificați. Aceste dispoziții se aplică în special serviciilor de consultanță. 

Organismele de evaluare a conformității se asigură că activitățile filialelor sau ale subcontractanților lor nu afectează confidențialitatea, 

obiectivitatea sau imparțialitatea activităților lor de evaluare a conformității. 

5. Organismele de evaluare a conformității și personalul acestora îndeplinesc activitățile de evaluare a conformității cu cel mai înalt grad de 

integritate profesională și cu competența tehnică necesară în domeniul respectiv și nu fac obiectul niciunei presiuni și niciunui stimulent, 

îndeosebi financiare, care le-ar putea influența deciziile sau rezultatele activităților lor de evaluare a conformității, în special din partea 

persoanelor sau a grupurilor de persoane cu un interes pentru rezultatele acelor activități. 

6. Organismul de evaluare a conformității are capacitatea să îndeplinească toate sarcinile de evaluare a conformității care îi sunt atribuite prin 

articolele 12 și 13 în legătură cu care a fost notificat, indiferent dacă acele sarcini sunt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a 

conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia. 
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În orice moment și pentru fiecare procedură de certificare în legătură cu care a fost notificat, organismul de evaluare a conformității trebuie să 

aibă la dispoziție: 

a) personalul necesar având cunoștințe tehnice și experiență suficientă și corespunzătoare pentru a efectua sarcinile de evaluare a 

conformității; 

b) descrierile procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformității, asigurându-se transparența și posibilitatea de a 

reproduce procedurile în cauză. Organismul dispune de politici și proceduri adecvate care fac o distincție clară între sarcinile îndeplinite ca 

organism notificat și alte activități; 

c) procedurile necesare pentru desfășurarea activităților, care să țină seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de 

sectorul în care operează, de structura sa și de gradul de complexitate al tehnologiei în cauză. 

Organismul de evaluare a conformității dispune de mijloacele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor tehnice și administrative legate de 

efectuarea în mod corespunzător a activităților de evaluare a conformității. 

7. Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității posedă următoarele capacități: 

a) o pregătire tehnică și profesională solidă care acoperă toate activitățile de evaluare a conformității pentru care organismul de evaluare a 

conformității a fost notificat; 

b) cunoștințe satisfăcătoare ale cerințelor evaluărilor pe care le realizează și autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări; 

c) cunoștințele și înțelegerea corespunzătoare a cerințelor prevăzute la articolul 9; 

d) abilitatea necesară pentru a elabora certificate, evidențe și rapoarte de conformitate pentru a demonstra că evaluările au fost realizate. 

8. Imparțialitatea organismelor de evaluare a conformității, a personalului de conducere și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor 

de evaluare a conformității din cadrul acestora este garantată. 

Remunerația conducerii de nivel superior și a personalului responsabil cu îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității ale organismului 

de evaluare a conformității nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări. 

9. Organismele de evaluare a conformității încheie o asigurare de răspundere civilă în cazul în care răspunderea nu este asumată de stat în 

conformitate cu dreptul național sau statul membru nu este direct responsabil pentru evaluarea conformității. 

10. Personalul organismului de evaluare a conformității păstrează secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în îndeplinirea 

sarcinilor sale în temeiul articolelor 12 și 13 sau al oricărei dispoziții din legislația națională de punere în aplicare a acestora, excepție făcând 

relația cu autoritățile competente ale statului membru în care își desfășoară activitățile. Drepturile de proprietate sunt protejate. 
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11. Organismele de evaluare a conformității participă la activitățile de standardizare relevante și activitățile de reglementare relevante sau se 

asigură că personalul lor responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității este informat cu privire la acestea. 


