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	AVIZ
	Responsabilitatea pentru organizarea tehnologiei traficului de mărfuri periculoase cu unitățile de transport de uz public, înmatriculate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și pentru organizarea rutelor de tranzit prin teritoriul Republicii Moldo...
	Organizarea tehnologiei transporturilor rutiere de substanțe periculoase cuprinde:
	 elaborarea și aprobarea schemelor de drum permanente și provizorii de transportare a mărfurilor periculoase;
	 pregătirea specială a șoferilor unităților de transport și a mecanismelor de încărcare-descărcare, a personalului auxiliar al parcărilor auto specializate;
	 certificarea transportului;
	 întocmirea documentației de transport;
	 organizarea tehnologiei procesului de transportare;
	 organizarea parcărilor specializate.
	1.4.1. Cerințe față de ambalaj, transportare
	Expeditorul este obligat să ambaleze mărfurile periculoase într-un ambalaj ce corespunde cerințelor standardelor Comunității Europene.
	Expeditorul are următoarele obligațiuni:
	1. Identificarea și clasificarea substanțelor periculoase.
	2. Ambalarea și aplicarea etichetelor în corespundere cu standardul European.
	Toate substanțele, în funcție de pericolul prezentat, sunt divizate în trei grupe, fiecărui grup îi corespunde un tip de ambalaj care se înseamnă cu cifre romane și litere:
	Grupa I – gradul înalt de pericol al substanței (a) – X.
	Grupa II – gradul mediu de pericol al substanței (b) – Y.
	Grupa III – gradul jos de pericol al substanței (c) – Z.
	Transportarea de substanțe periculoase necesită utilizarea modului de transportare și a echipamentului special care ar permite reducerea riscului unor situații de avarie.
	Substanțele periculoase pot fi transportate în cisterne doar în cazul în care această modalitate de transportare este admisă direct pentru aceste substanțe prin prevederile privind utilizarea cisternelor fixe, cisterne demontabile și mijloacelor de tr...
	Temperatura substanței transportate în momentul turnării nu trebuie să depășească 50 ºC.
	La transportarea substanțelor periculoase șoferul trebuie să dispună de următoarele documente:
	a) certificate de agreare pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase – (conform anexei nr.8 la Hotărârea de Guvern nr. 672 privind efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova);
	b) documentație de transport pentru mărfuri periculoase – (anexa nr.9 la Hotărârea de Guvern nr.672 privind efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova);
	c) certificate de pregătire a șoferilor mijloacelor de transport – (conform anexei nr.7 la Hotărârea de Guvern nr.672 privind efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova);
	d) instrucțiuni scrise pentru șofer – (conform anexei nr.10 la Hotărârea de Guvern nr.672 privind efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova).
	Transportatorul întocmește scheme de rută pentru transportarea mărfurilor periculoase, le coordonează cu Direcția Poliției Rutiere, Ministerul Ecologiei, Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și l...
	La întocmirea schemei de drum este necesar de a se călăuzi de următoarele:
	 porțiunea de drum pentru transportare, în măsura posibilităților, nu va trece prin localități și în apropierea întreprinderilor industriale, zonelor de odihnă, rezervațiilor naturale și monumentelor de arhitectură;
	 în caz de transportare a mărfurilor periculoase prin localități, porțiunea de drum, în măsura posibilităților, nu va trece prin apropierea instituțiilor teatrale, culturale, școlare, preșcolare și curative și pe rutele unde circulă transportul elect...
	În cazul transportării de substanțe periculoase organizarea deplasării mijloacelor de transport se efectuează în conformitate cu Regulamentul circulației rutiere și Regulamentul privind efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul R...
	Viteza de deplasare a mijloacelor de transport nu trebuie să depășească 85 km/h.
	La transportarea substanțelor periculoase în coloană între mijloacele de transport se vor respecta următoarele distanțe:
	a) la deplasarea pe un sector de drum orizontal – cel puțin 50 m;
	b) la deplasarea pe un sector de drum muntos – cel puțin 300 m.
	Alimentarea mijloacelor de transport la stațiile de alimentare specializate sau de folosință publică se efectuează pe teren situat la o distanță de cel puțin 25 m de la teritoriul stației cu combustibil primit la stație în recipiente de metal sau la s...
	În condiții de vizibilitate redusă până la 300 m (ceață, ploaie, ninsoare, noapte, jivraj etc.) transportarea substanțelor periculoase este interzisă.
	La oprirea sau staționarea mijloacelor de transport care efectuează transportarea substanțelor periculoase va fi cuplată frâna de parcare și se va instala un sprijin împotriva rostogolirii.
	Persoanele ale căror obligațiuni de serviciu țin de transporturile auto de mărfuri periculoase, producerea, ambalarea, comercializarea, depozitarea, îndeplinirea lucrărilor de încărcare – descărcare, prelucrare, paza mijloacelor de transport ce transp...


