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MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI RELAȚIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

ORDIN
privind modificarea Ordinului ministrului economiei nr. 971/2014 pentru aprobarea
listei organismelor desemnate să realizeze emiterea certificatelor de agreare
și a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european
referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR),
precum și inspecția pentru certificarea menținerii conformității în exploatare
a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier
al mărfurilor periculoase și a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase
Având în vedere prevederile lit. C pct. 7 și 9 din Procedura privind desemnarea organismelor care realizează emiterea
certificatelor de agreare și a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier
internațional al mărfurilor periculoase (ADR), precum și inspecția pentru certificarea în scopul menținerii conformității în exploatare
a suprastructurilor specializate montate pe vehicule rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase și a ambalajelor
destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri
nr. 2.737/2012,
în baza prevederilor art. 15 alin. (1) pct. IV lit. a) din Normele de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri
periculoase în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2007,
în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri,
viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, emite următorul ordin:
Art. I. — Anexa la ordinul ministrului economiei nr. 971/2014
pentru aprobarea listei organismelor desemnate să realizeze
emiterea certificatelor de agreare și a certificatelor de
conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor
la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR),
precum și inspecția pentru certificarea menținerii conformității în
exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele

rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase și
a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor
periculoase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 611 din 18 august 2014, se modifică și se înlocuiește cu
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri,
Anca Magdalena Chiser,
secretar de stat
București, 1 martie 2016.
Nr. 207.
ANEXĂ
(Anexa la Ordinul nr. 971/2014)

LIST A

organismelor desemnate să realizeze emiterea certificatelor de agreare și a certificatelor de conformitate cu prototipul
conform Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR),
precum și inspecția pentru certificarea menținerii conformității în exploatare a suprastructurilor specializate
montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase
și a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase
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Domeniul:
— suprastructuri tip cisternă conform ADR
Tel: 0744 253 122, 0751 107 711; Subdomenii:
— cisterne fixe (vehicule-cisternă), cisterne demontabile, containere-cisternă
fax: 0234 320 046,
și cutii mobile cisternă, ale căror rezervoare sunt construite din materiale
e-mail.office@atmp.ro,
metalice, precum și vehicule-baterie și containere de gaze cu elemente multiple
Str. Gării, nr. 16A, Onești,
(CGME) conform ADR cap. 6.8, cu excepția subcap. 6.8.3, care intră sub
jud. Bacău
incidența Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2011 privind
Referențialul pentru acreditare:
echipamentele sub presiune transportabile, aprobată prin Legea nr. 90/2012,
SR EN ISO/CEI 17020:2012
care transpune Directiva 2010/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului
din 16 iunie 2010 privind echipamentele sub presiune transportabile și de
abrogare a Directivelor 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE
și 1999/36/CE ale Consiliului (TPED)
Societatea Comercială
ATMP INSPECT Onești

N O T Ă:

Inspecție tehnică inițială,
inspecție tehnică anuală intermediară,
inspecție tehnică periodică

Domeniul:
— suprastructuri tip cisternă conform ADR
Subdomenii:
— cisterne pentru deșeuri care operează sub vid conform ADR cap. 6.10

Inspecție tehnică inițială,
inspecție tehnică anuală intermediară,
inspecție tehnică periodică

Domeniul:
— suprastructuri tip Ex și MEMU pentru transportul mărfurilor periculoase
explozive conform ADR cap. 4.7; compartimente speciale pentru transport
explozivi cap. 6.12.5

Inspecție tehnică inițială
inspecție tehnică anuală intermediară

Domeniul:
— suprastructuri tip container vrac conform ADR cap. 6.11

Inspecție tehnică inițială,
inspecție tehnică anuală intermediară

Domeniul:
— suprastructuri tip stelaj, fixe sau demontabile conform ADR cap. 4.1.3.6.

Inspecție tehnică inițială,
inspecție tehnică anuală intermediară

Prin ADR se înțelege Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase în vigoare la data
efectuării inspecției.

