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LEGE 
 

 

LEGEA CU PRIVIRE LA TRANSPORTAREA SUBSTANȚELOR 

PERICULOASE  

 
I. PREVEDERI GENERALE 
 

 Articolul 1. Domeniul de aplicare 

Transportul rutier, feroviar, maritim și aerian a substanțelor periculoase este efectuat în 

conformitate cu prezenta lege și acordurile internaționale ratificate în domeniul transportului substanțelor 

periculoase (în continuare, acord internațional). 

Transportul substanțelor periculoase, în temeiul prezentei legi, implică de asemenea încărcarea și 

descărcarea substanțelor periculoase, schimbarea unității de transport, precum și stoparea necesară sau 

cauzată de un accident rutier. 

 

Articolul 2. Excepții 

Prevederile prezentei legi nu se vor aplica la transportul substanțelor periculoase:  

1) pe care o companie, entitate legală sau antreprenor îl efectuează ca activitate de transport 

tehnic și tehnologic (pe teritoriul uzinelor, etc.) 

2) cu  mijloacele de transport ale armatei Republicii Montenegro, precum și ale forțelor militare 

ale altor țări și organizații care folosesc infrastructura de transport din Montenegro, în conformitate cu 

acordurile internaționale specifice. 

 

Articolul 3. Tipurile de substanțe periculoase 

Substanțele periculoase, în temeiul prezentei legi, sunt: 

- Clasa 1 – substanțe și obiecte explozibile; 

- Clasa 2 – gaze; 

- Clasa 3 – substanțe lichide inflamabile; 

- Clasa 4.1 – substanțe solide inflamabile; 

- Clasa 4.2 – substanțe ce se auto-aprind; 

- Clasa 4.3 – substanțe care în contact cu apa devin gaze inflamabile; 

- Clasa 5.1 – substanțe oxidante; 

- Clasa 5.2 – peroxid organic; 

- Clasa 6.1 – toxine; 

- Clasa 6.2 – substanțe contagioase; 

- Clasa 7 – substanțe radioactive; 

- Clasa 8 – substanțe corozive (corodate); 

- Clasa 9 – alte substanțe periculoase. 
 

Articolul 4. Utilizarea limbajului în conformitate cu aspectul de gen 

 

Termenii folosiți în prezenta lege la genul masculin au aceleași definiții ca și termenii folosiți la 

genul feminin. 
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Articolul 5. Definirea termenilor 

Termenii utilizați în prezenta lege au următoarele definiții: 

1) ambalare se referă la un vas sau o pluritate de vase sau containere destinate pentru ambalarea 

sau umplerea cu substanțe periculoase (cutii, butoaie, genți, canistre, ambalaj combinat, containere, 

cisterne, IBC și alte feluri de ambalaj); 

2) ambalaj este o unitate de ambalare ce este sigilat sau umplut cu substanțe periculoase și prin 

urmare, gata de transportare; 

3) mijloc de transport este orice vehicul cu motor destinat pentru manipularea pe drum, echipat 

cu cel puțin patru roți, cu o viteză maximă ce depășește 25 km/oră, cu remorcă anexată, cu excepția 

vehiculelor ce se mișcă pe șine, tractoarelor pentru agricultură și silvicultură, precum și mașinile mobile 

ale căror viteză nu depășește 40 km/oră; 

4) șofer este persoana care operează vehiculul ce transportă substanțele periculoase pe drumuri 

publice; 

5) vehicul feroviar nu este un vehicul auto-propelant ce se mișcă pe roți proprii pe șine de cale 

ferată, destinat pentru transportul substanțelor periculoase; 

6) expeditor este compania, entitatea legală sau antreprenorul care prezintă substanțele periculoase 

pentru transportare; 

7) transportatorul este compania sau altă entitate legală sau antreprenorul care transportă 

substanțele periculoase; 

8) organizatorul transportului substanțelor periculoase (agent de expediții) este compania, 

entitatea legală sau antreprenorul care organizează transportarea sau întreprinde alte activități cu privire 

la transportul substanțelor periculoase; 

9) destinatarul este compania, entitatea legală sau antreprenorul care primește substanțele 

periculoase; 

10) ambalatorul este persoana angajată de un expeditor, care ambalează, umple și pregătește 

substanțele pentru transportare; 

11) hamal este persoana angajată de expeditor, care încarcă substanțele periculoase în formă 

lichidă, gazoasă, pulbere sau grămadă în spațiul de mărfuri a vehiculelor de transportare destinate pentru 

transportarea substanțele periculoase sau care pregătește spațiul pentru mărfuri încărcat și vehiculele de 

transportare; 

12) accident este un eveniment care întrerupe sau stopează transportul substanțelor periculoase din 

cauza unei scurgeri, deversare, revărsare, pierderea substanțelor periculoase, deteriorarea ambalajului sau 

incendiului; 

13) participant la transportarea bunurilor periculoase este expeditorul, transportatorul, destinatarul, 

hamalul, ambalatorul și prestatorul de reîncărcare la schimbare mijlocului de transport pe parcursul 

transportului substanțelor periculoase; 

14) încărcarea și descărcarea substanțelor periculoase sunt acțiuni ce implică încărcarea, 

vărsarea, manipularea, transferarea, descărcarea, dispensarea, stocarea și alte acțiuni ce se referă la 

încărcarea sau descărcarea substanțelor periculoase; 

15) numărul UN sau UN ID este un număr format din patru cifre ce identifică substanțele 

periculoase oferit de Ghidul anexat la ce-a de-a paisprezecea ediție a Recomandărilor cu privire la 

transportarea mărfurilor periculoase de către Națiunile Unite  (ST/SG/AC.10/1/Rev.14). 
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II. MĂSURI PREVENTIVE ȘI DE PROTECȚIE  
 

Articolul 6. Locurile de încărcare și descărcare 

 

Încărcarea și descărcarea substanțelor periculoase (încărcarea, turnarea, re-încărcarea, 

decantarea, descărcarea, vărsarea, depozitarea și alte manipulații de încărcare sau descărcare) poate 

fi efectuată doar în locurile special amenajate ce nu pun în pericol viața și sănătatea oamenilor, 

mediul ambiant sau bunurile materiale, adică siguranța traficului.   

Locul pentru încărcarea sau descărcarea substanțelor periculoase trebuie să fie echipat cu 

utilaje și echipamente necesare, care sunt marcate în locurile vizibile cu semne de avertizare 

corespunzătoare, în conformitate cu legea.   

 

 

Articolul 7. Dispozitivele pentru încărcare și descărcare 

 

Dispozitivele pentru încărcare și descărcare trebuie să fie funcționale ca să nu permită careva 

scurgeri, adică vărsarea sau revărsarea substanțelor periculoase trebuie exclusă și efectuată în așa 

fel ca să excludă deteriorarea materialului de ambalare a substanțelor periculoase. 

Expeditorul sau destinatarul care conduce încărcarea sau descărcarea substanțelor periculoase 

va verifica funcționalitatea dispozitivelor și a instalațiilor electrice la locurile unde se efectuează 

încărcarea sau descărcarea substanțelor periculoase pentru a asigura siguranța dispozitivelor 

tehnice, echipamentul și a altor mijloace anti-incendiare și de protecție împotriva exploziilor, 

precum și protecția mediului și ținerea registrelor corespunzătoare.  

 

Articolul 8. Interzicerea încărcării și descărcării 

La locul încărcării sau descărcării substanțelor periculoase, următoarele sunt interzise: 

1) păstrarea dispozitivelor și substanțelor ce pot cauza un incendiu sau extinderea acestuia; 

2) flacără deschisă sau desfășurarea activităților ce utilizează flacăra deschisă (sudare, etc.) 

3) fumat și folosirea agenților de aprindere (chibrituri, brichete, etc.) 

4) utilizarea dispozitivului sau agentului care are sursă de foc; 

5) utilizarea instrumentelor sau altor dispozitive ce fac scântei; 

6) instalarea cablurilor de electricitate la suprafață indiferent de voltaj; 

7) operarea motorului unui vehicul; 

8) prezența persoanelor neimplicate direct în încărcarea sau descărcarea bunurilor. 
 

Dacă încărcarea și descărcarea substanțelor periculoase la aeroport este efectuată afară într-

un loc separat destinat pentru încărcarea și descărcarea substanțelor periculoase, în conformitate cu 

Articolul 10 din legea dată, persoanele ce îndeplinesc sarcinile de manipulare a navelor aeriene, 

pasageri, bagaje, cargo și/sau poștă și care oferă alte servicii la sol pot fi prezenți la fața locului.   

 

Articolul 9. Timpul încărcării și descărcării 

Încărcarea și descărcarea substanțelor periculoase este, de regulă, efectuată în timpul zilei. 

Dacă încărcarea sau descărcarea substanțelor periculoase este efectuată în timpul nopții, 

iluminarea la locul încărcării și descărcării trebuie să fie electrică, iar dispozitivele electrice vor fi 

produse în așa fel ca să nu cauzeze incendii sau explozii.   
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Articolul 10. Locurile speciale pentru încărcarea și descărcarea 

La stațiile de cale ferată, porturi și rade portuare, precum și la aeroporturi unde este efectuată 

încărcarea sau descărcarea substanțelor periculoase, ministerul afacerilor interne (în continuare, 

Ministerul) va determina amplasarea specială pentru încărcarea și descărcarea acestor substanțe, de 

comun acord cu Ministerul Transportului Maritim și Rutier și Ministerul Sănătății.  

 

III. MĂSURI GENERALE DE SECURITATE  
1. Obligațiile participanților la transportul substanțelor periculoase 

 
Articolul 11. Obligațiile expeditorului 

Expeditorul poate prezenta substanțele periculoase pentru transportare, dacă: 

1) transportul substanțelor periculoase nu este interzis; 

2) a fost acordat permisul pentru transportul substanțelor periculoase, în conformitate cu 

legea; 

3) au fost ambalate sau incluse în ambalajul ce satisface cerințele în conformitate cu 

Articolul 21 din legea dată; 

4) ambalajele ce conțin substanțele periculoase sunt clar marcate cu semne de avertizare, 

inscripții, marcaje și etichete ce denotă conținutul periculos, în conformitate cu acordul 

internațional; 

5) toate cerințele sunt îndeplinite cu privire la transportul, încărcarea, manipularea, 

depozitarea, curățirea și decontaminarea, precum și toate cerințele în conformitate cu legea dată  și 

acordul internațional; 

6) transportul este efectuat în baza unui document de transportare corespunzător și 

instrucțiunea stipulată în Articolul 12 din legea dată; 

7) sunt aplicate măsurile adiționale de siguranță, în conformitate cu legea dată și acordul 

internațional. 
 

Articolul 12. Documentul de transportare și instrucțiunea cu privire la măsurile 

speciale de siguranță 

 

Expeditorul care livrează substanțele periculoase pentru a fi transportate va emite un 

document de transport pentru fiecare încărcătură de substanțe periculoase, precum și instrucțiuni cu 

privire la măsurile speciale de siguranță ce trebuie întreprinse pe parcursul transportului 

substanțelor periculoase, pe care le va înmâna transportatorului. Documentul de transport al 

substanțelor periculoase va conține: 

1) locul de încărcare; 

2) tipul de ambalaj; 

3) informații cu privire la tipul substanțelor periculoase (numărul NU, denumirea chimică, 

tehnică sau comercială a substanțelor periculoase, Clasa și numărul original din clasă, precum și 

numărul de identificare din acordul internațional corespunzător, dacă este stabilit); 

4) informații despre cantitatea substanțelor periculoase (cantitatea brută și netă, numărul de 

unități, etc.); 

5) indicațiile expeditorului cu privire la condițiile ce trebuie de îndeplinit la transportul 

substanțelor periculoase (referitor la ambalaj, etichetare, etc.); 

6) numele persoanei, adresa și numărul de telefon al expeditorului și destinatarului; 
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7) indicația că transportatorul a primit documentele de transportare ale substanțelor 

periculoase și instrucția în formă scrisă cu privire la măsurile speciale de siguranță care trebuie 

întreprinse pe parcursul transportului substanțelor periculoase; 

8) semnătura și ștampila expeditorului. 

Adițional la informațiile din paragraful 2 al prezentului Articol, documentul de transportare 

pentru transportul aerian a substanțelor periculoase va conține și informații despre Clasa II de risc, 

dacă există, grupul și numărul pachetelor și alte informații în conformitate cu acordurile 

internaționale. 

Expeditorul care livrează substanțele periculoase pentru transportarea aeriană va prezenta 

transportatorului două copii ale documentului de transport, deoarece o copie a documentului 

menționat se va păstra cel puțin trei luni.  

 

Instrucțiunile cu privire la măsurile speciale de siguranță vor conține: 

1) indicarea tipului pericolului pe care îl reprezintă și consecințele pe care substanțele 

periculoase le pot cauza; 

2) indicarea măsurilor speciale, care trebuie întreprinse pe parcursul transportului 

substanțelor periculoase și măsurile de prevenire, adică diminuarea consecințelor ce ar putea apărea 

din cauza unui accident al vehiculului; 

3) tratarea persoanei care este expusă la substanțele periculoase; 

4) numărul de telefon al centrului operativ de comunicare 112 în cadrul Ministerului (OKC), 

care trebuie informat despre accidentul produs pe parcursul transportului substanțelor periculoase. 

Necătând la aceasta, expeditorul ce livrează substanțele periculoase pentru transportarea 

aeriană nu trebuie să prezinte instrucțiunile din paragraful 5 al prezentului Articol dacă transportul 

substanțelor periculoase sus menționate nu este interzis de acordul internațional. 
 

Articolul 13. Obligațiile ambalatorului 

Ambalatorul este obligat să implementeze măsurile de siguranță în timpul ambalării 

substanțelor periculoase și să le marcheze clar ambalajele cu semne de avertizare, inscripții, 

etichete și marcaje ce descrie conținutul periculos, în conformitate cu prezenta lege și acordul 

internațional. 
 

Articolul 14. Obligațiile încărcătorului  
Încărcătorul este obligat:   

• înainte de încărcarea substanțelor periculoase în spațiul de mărfuri din vehiculele destinate 

la transportul substanțelor periculoase (în continuare, spațiu de marfă), să verifice dacă spațiul de 

marfă și echipamentul este funcțional din punct de vedere tehnic și că termenul limită pentru 

verificarea siguranței nu a expirat; 

• spațiu de marfă este încărcat doar cu substanțe periculoase ce sunt permise a fi transportate 

în acel spațiu de marfă; 

• să aplice măsurile de siguranță prescrise de prezenta lege și acordul internațional la 

încărcarea substanțelor periculoase în spațiul de marfă multi-compartimental destinat pentru 

transportarea a substanțelor periculoase diverse; 

• să urmeze cantitatea prescrisă a încărcăturii, adică masa încărcăturii per litru la încărcarea 

substanțelor periculoase in spațiul pentru marfă; 

• înainte și după încărcarea substanțelor periculoase in spațiu de marfă, să verifice 

funcționalitatea dispozitivului de scurgere;  
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• să asigure că partea externă a spațiului de marfă umplut nu conține resturi ale substanțelor 

periculoase; 

• să încarce spațiul de marfă la locul destinat pentru încărcare; 

• să aplice măsuri suplimentare de siguranță, în conformitate cu legea și acordurile 

internaționale.   

 

Articolul 15. Obligațiile transportatorului 

 

Transportatorul poate transporta substanțe periculoase numai dacă: 

1) transportul substanțelor periculoase nu este interzis; 

2) deține un permis pentru transportul substanțelor periculoase, în conformitate cu legea;   

3) condițiile și măsurile de siguranță sunt îndeplinite față de modul de transportare, 

încărcătura comună, manipularea, curățirea și decontaminarea spațiului de marfă, precum și alte 

măsuri în conformitate cu legea și acordul internațional; 

4) mijloacele folosite pentru transportare îndeplinesc cerințele din Articolul 25 din legea 

dată; 

5) mijlocul de transport este încărcat corect în conformitate cu cea mai mare greutate 

permisă de substanțele periculoase; 

6) are asigurare pentru prejudiciul cauzat părților terțe; 

7) are document de transportare pentru transportul substanțelor periculoase și instrucțiunea 

pentru măsurile speciale de siguranță, în conformitate cu Articolul 12 din legea dată. 
 

Adițional la cerințele menționate în paragraful 1 al prezentului Articol, transportatorii aerieni 

trebuie să dețină certificatele corespunzătoare că îndeplinesc cerințele pentru transportul 

substanțelor periculoase pe calea aerului, emise de autoritățile competente în țara de origine a 

transportatorului. 

 

 

Articolul 16. Obligațiile participanților la transportul substanțelor periculoase 

Participanții la transportul substanțelor periculoase sunt obligați, în ceea ce privește tipul 

pericolele prevăzute, să ia toate măsurile necesare de prevenire a accidentelor și să minimizeze 

consecințele accidentelor în măsura cea mai mare. 

 

Articolul 17. Măsuri în cazul dispariției  

 

În cazul dispariției substanțelor periculoase pe parcursul transportului, transportatorul va 

întreprinde toate măsurile necesare de detectare și va informa Ministerul și poliția despre pericolul 

pe care îl prezintă substanțele periculoase, iar în dependență de tipul și cantitatea substanțelor 

periculoase, va informa Ministerul Sănătății, Protecției Mediului și Inspecției. 

 

Articolul 18. Măsurile în cazul unui accident  

 

În cazul unui accident, transportatorul este obligat să ofere, colecteze și să îndepărteze 

substanțele periculoase sau să le facă inofensive și să informeze Ministerul, iar în dependență de 

tipul și cantitățile substanțelor periculoase, să informeze și ministerul sănătății, ministerul protecției 
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mediului, inspectoratul de poliție și organele de inspecție.  

Dacă transportatorul nu poate colecta, înlătura, transfera într-un loc specific sau securiza 

altfel substanțele periculoase vărsate sau căzute, Ministerul va invita o companie, o entitate legală 

sau un antreprenor cu mijloace tehnice să execute aceste lucrări, din contul transportatorului.   

Dacă din cauza defecțiunii unității de transport sau în cazul unui accident rutier, substanțele 

periculoase vărsate sau căzute trebuie să fie re-încărcate, re-încărcarea se va efectua de un 

transportator care trebuie să ia toate măsurile necesare de siguranță în prezența reprezentanților 

inspectoratului de poliție. 

 

Articolul 19. Obligațiunile destinatarului  

 

Destinatarul este obligat să: 

1) preia prompt substanțele periculoase și să securizeze locul pentru încărcarea sau 

descărcarea substanțelor periculoase din prezența vehiculelor și persoanelor; 

2) securizeze echipamentul necesar pentru încărcarea sau descărcarea substanțelor 

periculoase; 

3) încarce și să descarce substanțele periculoase conform procedurii descrise de legea dată și 

acordul internațional; 

4) înlăture substanțele periculoase vărsate pe parcursul încărcării sau descărcării; 

5) curețe sau întreprindă decontaminarea mijlocului de transport și al spațiului de marfă și să 

monitorizeze că semnele de avertizare, inscripțiile, marcajele și etichetele conținutului periculos nu 

sunt înlăturate în timpul curățeniei și decontaminării mijlocului de transport; 

6) încarce sau să descarce substanțele periculoase doar la locul desemnat și special echipat; 

7) aplice măsurile adiționale de siguranță, în conformitate cu legea și acordul internațional. 

Dacă transportul substanțelor periculoase este făcut pe calea aerului, sarcinile menționate în 

paragraful 1 al prezentului Articol, până la livrarea substanțelor periculoase destinatarului, vor fi 

îndeplinite de o companie sau antreprenor ce execută manipularea la sol a navei aeriene, 

încărcăturii sau poștei la aeroport. 

Articolul 20. Restricțiile la transportul substanțelor periculoase  

 

Substanțele periculoase nu vor fi transportate în același spațiu cu produsele alimentare, 

nutreț, medicamente și bunuri de larg consum, care sunt supuse controlului sănătății. 

Prin derogare de la paragraful 1 al prezentului Articol, transportarea aeriană a substanțelor 

periculoase sau bunurile din paragraful 1 al prezentului Articol poate fi efectuată în aceeași 

încărcătură, dacă îndeplinesc cerințele stabilite în conformitate cu acordul internațional. 

 
2. Ambalarea substanțelor periculoase  

 

Articolul 21. Ambalajul 

 

Ambalajul: 

1) va proteja viața și sănătatea oamenilor și mediul ambiant pe parcursul transportului și 

manipulării substanțelor periculoase; 

2) va fi închis și impenetrabil pentru a preveni pierderea sau vărsarea conținutului pe 

parcursul transportului (din cauza vibrării sau fluctuațiilor de temperatură, umidității sau schimbării 
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presiunii, altitudinii, etc.); 

3) împreună cu capse, în toate piesele destul de solide și puternice pentru a nu fixa pe 

parcursul transportului; 

4) sigilat în conformitate cu instrucțiunile producătorului; 

5) suficient de rezistent la impacte ce pot apărea pe parcursul transportului, inclusiv re-

încărcarea între mijloacele de transport și unitățile de depozitare, precum și orice eliminare dintr-o 

ladă sau container exterior pentru manipularea ulterioară mecanică sau manuală; 

6) este făcut din materiale care nu pot genera componente periculoase cu substanțele 

periculoase pe care le conțin; 

7) îndeplinește alte cerințele suplimentare în conformitate cu acordul internațional. 

 

 Dacă substanțele periculoase sunt ambalate într-un ambalaj ce este sensibil la umezeală, 

spațiul de marfă din mijlocul de transport unde este amplasat acest pachet va fi protejat de 

umezeală și acoperit cu o husă impermeabilă.   

 

Articolul 22. Ambalajele goale și necurățite   

Rezervoarele goale necurățite în care au fost păstrate substanțele periculoase trebuie să fie 

închise și marcate în același fel ca și rezervoarele pline cu substanțe periculoase. 

Unitățile de transport ce transportă rezervoare conform Articolului dat paragraful 1 trebuie 

marcate în același fel ca și vehiculele ce transportă rezervoare pline cu substanțe periculoase. 

Ambalajele reutilizabile nu trebuie refolosite înainte de a fi examinate pentru a determina 

dacă sunt adecvate. Pentru reutilizare, ambalajul trebuie să fie curățit foarte bine sau ajustat altfel 

pentru acest scop. 

 

Articolul 23. Etichetarea ambalajului  

Producătorul ambalajului este obligat să eticheteze ambalajul plasat pe piață în conformitate 

cu acordul internațional. 

 

Articolul 24. Interzicerea etichetării ambalajului și a unității de transport  

Se interzice etichetarea ambalajelor și a unităților de transport care nu transportă substanțe 

periculoase cu semne de avertizare, inscripții, marcaje și etichete ce indică conținutul periculos. 

 

Articolul 25. Unitățile de transport  

Unitățile de transport, ce transportă substanțe periculoase trebuie să fie funcționale din punct 

de vedere tehnic, construite, echipate și marcate clar, în conformitate cu legea și acordul 

internațional.  
 

3. Măsuri speciale de siguranță la transportul rutier și feroviar a 

substanțelor periculoase și persoanele participante la transportul substanțelor 

periculoase  

 
Articolul 26. Consilierul de siguranță  

Transportatorul în traficul rutier și feroviar, precum și expeditorul și destinatarul, este obligat 

să desemneze un angajat sau să angajeze în bază de contract o persoană responsabilă de siguranța 

transportului substanțelor periculoase, care deține cel puțin nivelul șase în clasificatorul național al 
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calificărilor și un certificat de competențe în domeniul securității la transportul substanțelor 

periculoase, eliberat în conformitate cu legea și acordul internațional (în continuare, consilier de 

siguranță). 

Numărul de consilieri de securitate la transportul feroviar este determinat de numărul de 

angajați și personalul calificat în domeniul pertinent transportului substanțelor periculoase, volumul 

de lucru a angajaților la transportul substanțelor periculoase, precum și angajații ce previn riscurile 

tehnice și tehnologice la transportul substanțelor periculoase. 

Criteriile detaliate pentru determinarea numărului de consilieri de siguranță din paragraful 2 

al prezentului Articol vor fi determinate de autoritățile rutiere de stat.  
 

Articolul 27. Informațiile și registrele consilierului de siguranță  

Subiecții din Articolul 26 paragraful 1 din legea dată sunt obligați nu mai târziu de 15 zile de 

la data intrării, sau angajării consilierilor de siguranță, să prezinte Ministerului informații despre 

consilierul de siguranță, precum și să informeze Ministerul, timp de cinci zile, despre orice 

modificare în informațiile date. 

Ministerul va păstra informațiile menționate în paragraful 1 al prezentului Articol în registre. 

Detaliile menționate în paragraful 1 al prezentului Articol, conținutul și procedura de păstrare 

a registrelor din paragraful 2 al prezentului Articol vor fi stabilite de Minister. 
 

Articolul 28.     Sarcinile consilierului de siguranță  

Consilierul de siguranță:  

1) va urma regulamentele și acordurile internaționale la transportul substanțelor 

periculoase; 

2) va verifica manipularea substanțelor periculoase; 

3) va monitoriza implementarea măsurilor de siguranță prescrise de legea dată și acordul 

internațional; 

4) va implementa măsurile corespunzătoare de prevenire a accidentelor; 

5) va verifica echipamentul folosit la transportare și încărcarea sau descărcarea substanțelor 

periculoase; 

6) va determina aplicarea măsurilor corespunzătoare în caz de accident; 

7) va consilia angajații care îndeplinise sarcinile de transportare a substanțelor periculoase; 

8) va monitoriza instruirea angajaților cu privire la transportul substanțelor periculoase și va 

păstra registrele privind instruirea lor; 

9) va elabora un raport anual privind implementarea măsurilor de siguranță la transportul 

substanțelor periculoase; 

10) va întreprinde alte sarcini în conformitate cu legea dată și acordul internațional. 

Subiecții din Articolul 26 paragraful 1 al legii date sunt obligați să prezinte Ministerului 

raportul anual pentru anul precedent menționat în paragraful 1, punctul 9 al prezentului Articol nu 

mai târziu de data de 1 martie al anului curent. 

 Conținutul detaliat a registrelor și raportului menționate paragraful 1, punctele 8 și 9 a 

prezentului Articol este determinat de Minister. 
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Articolul 29. Pregătirea profesională și instruirea consilierilor de siguranță   

Pregătirea profesională și instruirea candidaților la funcția de consilier de siguranță vor fi 

organizate de o organizație în domeniul învățământului pentru adulți, care deține licență de 

funcționare (în continuare, organizator de instruire), în conformitate cu regulamentele din domeniul 

învățământului.  

Pregătirea profesională și instruirea candidaților din paragraful 1 al prezentului Articol va fi 

desfășurată în conformitate cu programul de învățământ, în conformitate cu regulamentele din 

domeniul învățământului pentru adulți. 

Programul de studii menționat în paragraful 2 al prezentului Articol, în dependență de tipul 

unității de transport, va fi organizat în conformitate cu Acordul european referitor la transportul 

internațional rutier al mărfurilor periculoase (ADR) și Convenția privind transporturile 

internaționale feroviare (COTIF), Anexa C – Regulamentul privind transportul internațional 

feroviar al mărfurilor periculoase (RID). 

Directivele ADR și RID vor fi publicate pe pagina oficială a Ministerul.   

 

    Articolul 30. Evaluarea cunoștințelor  

Evaluarea cunoștințelor candidaților la poziția de consilier de siguranță va fi condusă de un 

comitet creat de Minister. 

Membrii comitetului menționat în paragraful 1 al prezentului Articol vor fi reprezentanții 

ministerelor, autorităților de stat de transport și Centrul pentru Instruirea Vocațională.  

Mai multe detalii despre procedura de organizare și conducere a evaluării menționate în 

paragraful 1 al prezentului Articol vor fi oferite de Minister.       

 

 

Articolul 31. Certificatul  

Certificatul de competență în domeniul siguranței în transportul substanțelor periculoase, 

conform Articolului 26 paragraful 1 din legea dată, va fi eliberat de Minister. 

Certificatul din paragraful 1 al prezentului Articol va fi valabil timp de cinci ani. 

Ministerul va duce evidența certificatelor eliberate conform paragrafului 1 al prezentului 

Articol. Certificatul de competență în domeniul siguranței în transportul substanțelor periculoase 

eliberat de o autoritate competentă din altă țară va fi valabil în Montenegro. 

Forma certificatului din paragraful 1 al prezentului Articol, precum și procedura detaliată de 

notificare despre certificatele străine menționate în paragraful 4 al prezentului Articol, sunt 

prescrise de Minister. 

 

Articolul 32. Persoanele implicate în încărcarea și descărcarea substanțelor periculoase  

Persoanele implicate în încărcarea și descărcarea substanțelor periculoase transportate pe cale 

rutieră și feroviară trebuie să aibă cel puțin nivelul IV din Clasificatorul național de calificări și un 

certificat de aptitudini ce demonstrează că poate îndeplini încărcarea și descărcarea substanțelor 

periculoase, eliberat în conformitate cu prezenta lege. 

 

Articolul 33. Pregătirea profesională și instruirea persoanelor implicate în încărcarea și 

descărcarea substanțelor periculoase 

Pregătirea profesională și instruirea persoanelor menționate în Articolele 32 din legea dată va 
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fi desfășurată de un organizator de instruire, în conformitate cu regulamentele în domeniul 

învățământului, în baza programului de studii elaborat în conformitate cu ADR și RID. 

Pregătirea profesională și instruirea persoanelor din paragraful 1 al prezentului Articol va fi 

condusă în baza programului de studii elaborat în conformitate cu regulamentele în domeniul 

învățământului pentru adulți.  
 

Articolul 34. Evaluarea cunoștințelor  

Evaluarea cunoștințelor persoanelor menționate în Articolul 33 din legea dată va fi condusă 

de un comitet creat de Minister. 

Membrii comitetului menționat în paragraful 1 al prezentului Articol vor fi reprezentanții 

ministerelor, autorităților de stat de transport și a Centrului pentru Instruirea Vocațională.  

Mai multe detalii despre procedura de organizare și conducere a evaluării din paragraful 1 al 

prezentului Articol vor fi oferite de Minister. 
 

Articolul. 35 Certificatul 

Certificate de competență pentru încărcarea și descărcarea substanțelor periculoase este 

eliberat de Minister. 

Certificatul menționat în paragraful 1 al prezentului Articol va fi valabil timp de cinci ani. 

Ministerul va duce evidența certificatelor eliberate din paragraful 1 al prezentului Articol. 

Forma certificatului din paragraful 1 al prezentului Articol este elaborată de Minister. 

 

Articolul 36. Certificatul de competențe al șoferului   

Șoferul va deține un certificat de competențe pentru unitatea de transport ce transportă 

substanțele periculoase conform Clasei substanțelor periculoase (în continuare, certificat de 

competențe). 

Certificatul de competență al șoferului va fi eliberat la cererea candidatului care: 

1) are cel puțin nivelul III în Clasificatorul național de calificări, 

2) deține un permis de conducere pentru categoria relevantă a vehiculului, și 

3) are dovada competenței profesionale în calitate de șofer.   

Mai multe detalii cu privire la cererea din paragraful 2 al prezentului Articol vor fi oferite de 

Minister. 

 

Articolul 37. Pregătirea profesională și instruirea șoferilor  

Pregătirea profesională și instruirea candidaților la poziția de șofer este desfășurată de 

organizatorul de instruire, în conformitate cu regulamentele în domeniul învățământului, în baza 

programului de studii elaborat în conformitate cu ADR. 

Pregătirea profesională și instruirea candidaților din paragraful 1 al prezentului Articol este 

condusă în baza unui program de studii elaborat în conformitate cu regulamentele în domeniul 

învățământului pentru adulți.  

Evaluarea cunoștințelor candidaților este condusă de un comitet creat de Minister. 

Membrii comitetului menționat în paragraful 3 al prezentului Articol vor fi reprezentanții 

ministerelor, administrațiilor publice competente în domeniul transportului și Centrul pentru 

Instruirea Vocațională. 

Organizatorul de instruire va elibera un certificat de competențe al șoferului și vă duce 

evidența certificatelor eliberate.   

Mai multe detalii despre procedura de organizare și conducere a evaluării din paragraful 3 al 
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prezentului Articol vor fi oferite de Minister. 

 

Articolul 38. Eliberarea certificatelor   

Certificatul de competențe al șoferului este eliberat de Minister. 

Certificatul de competențe al șoferului este valabil timp de cinci ani de la data evaluării 

cunoștințelor conform Articolului 37 paragraful 5 din legea dată. 

La eliberarea certificatului din paragraful 1 al prezentului Articol, Ministerul poate folosi 

datele din alte registre. 

În cazul menționat în paragraful 3 al prezentului Articol, Ministerul va garanta protecția 

datelor cu caracter personal, în conformitate cu legea. 

 

Articolul 39. Formularul certificatului 

Certificatul de competențe al șoferului este eliberat pe formularul elaborat de Minister în 

conformitate cu ADR. 

Ministerul poate desemna o entitate publică să elaboreze formularele pentru certificatul din 

paragraful 1 al prezentului Articol, în conformitate cu regulamentele privind achizițiile publice. În 

cazul menționat în paragraful 2 al prezentului Articol, dreptul Ministerului să revizuiască și să 

examineze documentele cu privire la procesul de producere, depozitare și livrarea formularelor 

pentru certificate este reglementat în contract. 

Costurile de producere a formularelor pentru certificatelor de competențe a șoferilor vor fi 

suportate de solicitant.  

Formularul certificatului de competențe al șoferului este elaborat de Ministerul. 
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Articolul 40. Evidența   

Ministerul va duce evidența electronică a certificatelor de competențe a șoferilor eliberate. 

Conținutul detaliat a evidenței menționate în paragraful  1  al prezentului  Articolul va fi 

prescris de Minister. 

 

Articolul. 41 Rambursarea cheltuielilor  

Cheltuielile legate de pregătirea profesională și instruire, precum și pentru evaluarea 

cunoștințelor candidaților la poziția de consilieri de siguranță, persoane implicate în încărcarea și 

descărcarea substanțelor periculoase și a candidaților la poziția de șofer vor fi suportate de 

candidați sau compania, entitatea legală sau antreprenorul care îi angajează. 

 

Suma cheltuielilor din paragraful 1 al prezentului Articol se determină de Guvernul 

Republicii Montenegro (în continuare, Guvernul), la propunerea Ministerului. 
 

IV. PERMISUL PENTRU TRANSPORTUL 

SUBSTANȚELOR PERICULOASE 
 

Articolul 42. Substanțele periculoase ce necesită permis  

Transportul rutier și feroviar a substanțelor explozibile, substanțelor otrăvitoare și 

materialelor radioactive poate fi efectuat doar în baza permisului pentru transport, eliberat în 

conformitate cu legea dată. 

În procesul obținerii permisului menționat în paragraful 1 al prezentului Articol, se vor 

îndeplini dispozițiile legii cu privire la procedura administrativă, dacă prezenta lege nu stabilește 

altfel.   

 

Articolul 43. Permisul pentru transportul substanțelor explozibile   

Ministerul va emite permisul pentru transportul substanțelor explozibile. Permisul menționat 

în paragraful 1 va conține: 

1) informații despre producător, expeditor, transportator și destinatar; 

2) numărul NU și codul de clasificare, informații despre cantitatea totală a materialelor 

explozibile per unitate de transport (greutatea netă/brută) și ambalajul; 

3) indicația tipului unității de transport; (plăcuța de înmatriculare, etc.); 

4) denumirea punctului de trecere a frontierei; 

5) locul de încărcare și descărcare; 

6) ruta (itinerarul); 

7) data și ora aproximativă când începe transportarea; 

8) numărul de cod al certificatului valid pentru unitățile de transport a substanțelor 

explozibile; 

9) numele, prenumele și codul personal al șoferului și al șoferului asistent; 

10) numărul certificatului de competență al șoferului și asistentului care transportă 

substanțele explozibili. 

Permisul menționat în paragraful 1 al prezentului Articol poate conține cerințe speciale, dacă 

este necesară protecția vieții și sănătății omului, proprietății și a mediului ambiant. 
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Articolul 44. Conținutul cererii pentru eliberarea permisului pentru transportul substanțelor 

explozibile  

Cererea pentru eliberarea permisului pentru transportul substanțelor explozibile va fi depusă de 

către expeditor, transportator, agentul de expediții sau destinatarul substanțelor explozibile. 

Cererea menționată în paragraful 1 va conține: 

1) informații despre producător, expeditor, transportator și destinatar; 

2) numărul NU și codul de clasificare, informații despre cantitatea totală a materialelor 

explozibile per unitate de transport (greutatea netă/brută) și ambalajul; 

3) indicația tipului unității de transport; (plăcuța de înmatriculare, etc.); 

4) denumirea punctului de trecere a frontierei; 

5) locul de încărcare și descărcare; 

6) ruta (itinerarul); 

7) data și ora aproximativă când începe transportarea. 
 

Solicitantul va prezenta următoarele documente anexate la cererea din paragraful 2 al prezentului 

Articol: 

1) licențele de import și export (certificatul de consumător); 

2) permisul de achiziții eliberat în conformitate cu legea privind substanțele explozibile; 

3) certificatul de funcționare a vehiculului pentru transportul substanțelor explozibile; 

4) permisul autorității competente din țara vecină, dacă transportul părăsește teritoriul Montenegro; 

5) documentul de transport și instrucțiunea din Articolul 12 din legea dată; 

6) certificatul de competențe al șoferului și al asistentului care transportă substanțele explozibile; 

7) polița de asigurare a substanțelor explozibile în cazul prejudiciilor aduse părților terțe. 

În scopul protecției sănătății, vieții și proprietății omului și a mediului ambiant, Ministerul poate 

solicita de la candidat informații adiționale cu privire la transportul substanțelor periculoase. 

 

Articolul 45. Permisul pentru transportul substanțelor toxice  

Permisul pentru transportul substanțelor toxice, altele decât cele folosite în producerea 

medicamentelor și substanțe psihotropice, este eliberat de autoritatea responsabilă pentru protecția 

mediului, de comun acord cu Ministerul. 

Permisul din paragraful 1 va conține: 

1) informații despre producător, expeditor, transportator și destinatar; 

2) numărul NU și codul de clasificare, informații despre cantitatea totală a substanțelor toxice per 

unitate de transport (greutatea netă/brută) și ambalajul; 

3) indicația tipului unității de transport; (plăcuța de înmatriculare, etc.); 

4) denumirea punctului de trecere a frontierei; 

5) locul de încărcare și descărcare; 

6) ruta (itinerarul); 

7) data și ora aproximativă când începe transportarea; 

8) numărul de cod al certificatelor pentru validitatea transportului substanțelor toxice; 

9) numele, prenumele și codul personal al șoferului; 

10) numărul certificatului de competențe al șoferului ce transportă substanțele toxice. 

Permisul din paragraful 1 al prezentului Articol poate conține și cerințe speciale, dacă este necesară 
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protecția vieții și sănătății omului, proprietății și mediului ambiant. 

 

Articolul 46. Conținutul cererii pentru eliberarea permisului pentru transportul substanțelor 

toxice  

Cererea de eliberare a permisului pentru transportul substanțelor toxice va fi depusă de expeditor, 

transportator, agent de expediții sau destinatarul substanțelor toxice. 

Cererea din paragraful 1 al prezentului articol va conține: 

1) informații despre producător, expeditor, transportator și destinatar; 

2) numărul NU și codul de clasificare, informații despre cantitatea totală a substanțelor toxice per 

unitate de transport (greutatea netă/brută) și ambalajul; 

3) indicația tipului unității de transport; (plăcuța de înmatriculare, etc.); 

4) denumirea punctului de trecere a frontierei; 

5) locul de încărcare și descărcare; 

6) ruta (itinerarul); 

7) data și ora aproximativă când începe transportarea.  

 

Solicitantul va anexa următoarele documente la cererea din paragraful 2 al prezentului Articol: 

1) certificatul privind funcționarea vehiculului pentru transportul substanțelor toxice; 

2) certificatul de competențe al șoferului și asistentului, care transportă substanțele toxice; 

3) documentul de transportare și instrucțiunea din Articolul 12 din legea dată; 

4) polița de asigurare a substanțelor toxice în cazul prejudiciilor aduse părților terțe. 

Autoritatea administrativă ce a eliberat actele poate solicita de la solicitant informații suplimentare 

cu privire la transportul substanțelor periculoase pentru a proteja viața și sănătatea omului, proprietatea și 

mediul ambiant.    

 

Articolul 47. Permisul pentru transportul substanțe radioactive  

Permisul pentru transportul substanțelor radioactive se va elibera de autoritatea responsabilă pentru 

protecția mediului, de comun acord cu Ministerul. 

Permisul din paragraful 1 articolul dat va conține: 

1) informații despre producător, expeditor, transportator și destinatar; 

2) numărul NU și codul de clasificare, denumirea și tipul substanțelor radioactive; 

3) informații despre intensitatea surselor radioactive (indiciile de transport, activitatea individuală și 

totală a substanțelor radioactive); 

4) indicația despre cantitatea totală a substanțelor radioactive per unitate de transport (greutatea 

netă/brută); 

5) indicația tipului unității de transport (plăcuța de înmatriculare, etc.); 

6) denumirea punctului de trecere a frontierei; 

7) locul de încărcare și descărcare; 

8) ruta (itinerarul); 

9) data și ora aproximativă când începe transportarea; 

10) numărul de cod al certificatelor pentru validitatea transportului substanțelor radioactive; 

11) numele, prenumele și codul personal al șoferului; 

12) numărul certificatului de competență al șoferului ce transportă substanțele radioactive. 

Permisul din paragraful 1 al prezentului Articol poate conține și cerințe speciale, dacă este necesară 

protecția vieții și sănătății omului, proprietății și mediului ambiant.
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Articolul 48. Conținutul cererii de eliberare a permisului pentru transportul 

substanțelor radioactive 

Cererea de eliberare a permisului pentru transportul substanțelor radioactive va fi depusă de 

expeditor, transportator, agent de expediții sau destinatarul substanțelor radioactive. 

Cererea din paragraful 1 al prezentului articol va conține: 

1) informații despre producător, expeditor, transportator și destinatar; 

2) informații despre compania, entitatea legală sau antreprenorul care a efectuat ambalarea; 

3) denumirea și tipul substanțelor radioactive; 

4) informații despre intensitatea surselor radioactive (indicele de transport, activitatea 

individuală și totală a substanțelor radioactive); 

5) indicația tipului unității de transport (plăcuța de înmatriculare, etc.); 

6) denumirea punctului de trecere a frontierei; 

7) locul de încărcare și descărcare; 

8) ruta (itinerarul); 

9) data și ora aproximativă când începe transportarea.   

 

Solicitantul va anexa următoarele documente la cererea din paragraful 2 al prezentului 

Articol: 

1) permisul de conducere pentru unitatea de transport a substanțelor radioactive; 

2) copia consimțământului producătorului de a transporta și utiliza substanțele radioactive 

transportate; 

3) dovada ambalajului sigur; 

4) documentul de transportare și instrucțiunea din Articolul 12 din legea dată; 

5) itinerarul echipamentului special de securitate; 

6) instrucțiunea în caz de accident; 

7) certificatul privind funcționarea vehiculului ce transportă substanțelor toxice radioactive; 

8) certificatul de competențe al șoferului și asistentului care transportă substanțele 

radioactive; 

9) opinia legală a persoanei care are permisiunea să îndeplinească sarcini cu privire la 

protecția împotriva radiației ionizate, în conformitate cu legea cu privire la protecția împotriva 

radiației ionizate și siguranței radiației; 

10) polița de asigurare împotriva emiterii toxinelor în cazul prejudiciilor cauzate de părțile 

terțe.   

 

Autoritatea ce a eliberat actele poate solicita informații suplimentare cu privire la transportul 

substanțelor radioactive de la solicitant, cu scopul de a proteja viața și sănătatea omului, 

proprietatea și mediul ambiant.      

 

 Articolul 49. Validitatea permisului   

Permisul pentru transportul substanțelor periculoase din Art. 43 și 45 din legea dată va fi eliberat 

pentru o perioadă de 30 de zile, iar permisul menționat la Articolul 47 din legea dată pentru o 

perioadă de 90 de zile.
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Articolul 50. Permisul pentru transportări multiple  

Titularul permisului pentru transportul substanțelor explozibile și toxice poate solicita un 

permis pentru transportarea multiplă a acestor substanțe pe cale rutieră cu o validitate de 30 zile, în 

cazurile când transportarea cantităților identice ale substanțelor este făcută în același timp (zi și 

oră) pe aceeași rută (itinerar) și cu același vehicul. 
 

Titularul permisului pentru transportul substanțelor radioactive poate obține permisul pentru 

transportarea multiplă de substanțe pe calea rutieră, cu o validitate de 90 zile. Acesta va prezenta 

ruta (itinerarul), data de începere și durata transportului și alte informații necesare autorității 

administrative pentru protecția mediului ambiant. 

 

Permisul din paragraful 2 al prezentului Articol va indica cantitatea materialelor sau surselor 

radioactive de radiație ionizată și activitatea lor totală.  
 

Articolul 51. Înștiințarea despre un transport 

Titularul permisului pentru transportul substanțelor periculoase va informa Ministerul sau 

poliția de frontieră despre transportul substanțelor periculoase cel puțin cu 24 de ore de la începerea 

transportului, și autoritatea administrativă de inspecție în cazul transportului materialelor 

radioactive.   

 

V. TRANSPORTUL SUBSTANȚELOR PERICULOASE DUPĂ 

TIPUL DE TRANSPORT 
1. Transportul rutier a substanțelor periculoase  

 
Articolul. 52 Implementarea măsurilor de siguranță  

 Pe parcursul transportului rutier a substanțelor periculoase, pe lângă măsurile de siguranță 

pentru transportul substanțelor periculoase prescrise de prezenta lege, vor fi implementate 

prevederile Acordului european referitor la transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase 

(ADR). 

 

Articolul 53. Obligația transportatorului  

Transportatorul va încredința transportul rutier a substanțelor periculoase doar unui șofer care 

deține un certificat de competențe. 

 

Articolul 54. Obligația șoferului  

Șoferul va transporta substanțele periculoase, dacă: 

1) deține un certificat valabil de competențe; 

2) deține un certificat pentru unitatea de transport folosit pentru transportul substanțelor 

periculoase; 

3) dacă ambalajul și unitatea de transport sunt clar marcate cu semne corespunzătoare de 

avertizare și semne ce denotă conținutul periculos; 

4) dacă are poliță de asigurare în cazul de prejudiciu cauzat părților terțe conform Articolului 

15, paragraful 1, punctul 6 din legea dată; 

5)  are documentul de transportare și instrucțiunile din Articolul 12 din legea dată, precum și 

echipament adițional, în conformitate cu ADR. 
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Articolul 55. Interzicerea transportului altor substanțe periculoase 

Pachetele cu diferite etichete de avertizare nu trebuie transportate împreună în același 

vehicul, numai dacă este permisă transportarea comună, în conformitate cu ADR. 

Substanțele explozibile și încărcăturile cu propulsie nu se vor transporta împreună în același 

spațiu de marfă al vehiculului de transportare. 

Interzicerea din paragraful 2 al prezentului Articol nu se aplică transportului obiectelor 

umplute cu substanțe explozibile, dacă mijloacele de aprindere au fost integrate de producător 

(muniții, rachete anti-grindină, muniții comerciale, etc.). 

Substanțele explozibile nu pot fi transportate în cabina șoferului și spațiul destinat pentru 

transportarea persoanelor.   

 

Articolul 56. Măsuri de siguranță 

Pe parcursul încărcării, transportului și descărcării substanțelor periculoase, șoferul este 

obligat să implementeze măsurile de securitate în conformitate cu prezenta lege și ADR. 

Vehiculele pentru transportul substanțelor periculoase se pot deplasa doar pe drumurile 

destinate pentru aceste vehicule, pot opri și parca doar în locurile desemnate și marcate pentru acest 

tip de vehicule. 

La trecerea prin tunele, vehiculele ce transportă substanțe periculoase trebuie să ia măsuri 

speciale de siguranță. 

Drumurile pentru deplasare și locurile de oprire și parcare pentru vehiculele din paragraful 2 

al prezentului Articol, precum și măsurile speciale de securitate pentru transportul substanțelor 

periculoase prin tunele sunt stabilite de Ministerul Transporturilor, de comun cu Ministerul. 

 

Articolul 57. Certificatul privind funcționarea vehiculului pentru transportul 

substanțelor periculoase  

Certificatul privind funcționarea vehiculului pentru transportul substanțelor periculoase este 

eliberat de o entitate legală, desemnată de Minister, la confirmarea funcționării vehiculului.  

Certificatul din paragraful 1 al prezentului Articol este eliberat pentru o perioadă de un an. 

Entitatea legală din paragraful 1 al prezentului Articol va informa Ministerul despre 

certificatele privind funcționarea vehiculelor pentru transportul substanțelor periculoase. 

Formularul certificatului din paragraful 1 al prezentului Articol este stabilit de Minister. 

 

Articolul 58. Cerințele față de entitatea legală care eliberează certificatul  

Entitatea legală din Articolul 57, paragraful 1 din legea dată, trebuie să aibă: 

1) instalații de acces și ieșire pe rutele rutiere; 

2) dispozitive și echipament de efectuare a inspecției vehiculelor; 

3) personal calificat. 

 

Cerințele detaliate menționate la paragraful 1 al prezentului Articol sunt stabilite de Minister. 
 

 

Articolul 59. Inspecția vehiculelor pentru transportare  

Entitatea legală din Articolul 57, paragraful 1 din legea dată va întreprinde inspecția 

vehiculelor destinate transportului substanțelor periculoase, ce va include: inspecția echipamentului 

electric, sistemul de frânare, siguranța anti-incendiară, dispozitivele de conectare a tractorului și 



19  

remorci, etichetarea vehiculelor, sistemul de evacuare, motorul, echipamentul și sistemele de 

umplere și golire a cisternelor, protecție de la electricitatea statică și echipament adițional ce 

trebuie să fie în conformitate cu ADR. 

Inspecția din paragraful 1 al prezentului Articol se va efectua doar la vehiculele funcțional 

tehnice în baza regulamentelor privind securitatea traficului rutier. 

La inspectarea vehiculelor pentru transportare din paragraful 1 al prezentului Articol, se va 

întocmi un proces verbal, conținutul și forma căruia vor fi stabilite de Minister. 

 

Articolul 60. Cererea pentru inspectarea vehiculului și eliberarea certificatului  

Cererea pentru inspectarea vehiculului și eliberarea certificatului pentru vehiculele ce 

transportă substanțele periculoase va fi depusă de transportator. 

Cererea din paragraful 1 al prezentului Articol va conține informații despre: 

1) solicitant (denumirea și adresa companiei, entității legală și numele și adresa 

antreprenorului); 

2) vehicul (modelul, tipul, număr șasiu, anul de producere, tipul vehiculului și tipul 

substanțelor periculoase transportate). 

Adițional la cererea din paragraful 1 al prezentului Articol, solicitantul va prezenta: 

1) copia certificatului de înregistrare; 

2) inspecția tehnică. 

 

Articolul 61. Cheltuielile legate de inspecția vehiculului și eliberarea certificatelor  

Cheltuielile legate de inspecția vehiculelor și eliberarea certificatelor pentru vehiculele ce 

transportă substanțele periculoase vor fi suportate de solicitant. 

 Cheltuielile legate de inspecția vehiculului și eliberarea certificatelor din paragraful 1 al 

prezentului Articol sunt suportate de entitatea legală din Articolul 57, paragraful 1 din legea dată, 

iar suma maximă a rambursării este determinată de Guvern. 

 

Articolul 62. Registre 

Registrele certificatelor eliberate cu privire la funcționarea vehiculului pentru transportarea 

substanțele periculoase sunt ținute de entitatea legală din Articolul 57, paragraful 1 din legea dată. 

Registrele din paragraful 1 al prezentului Articol vor conține următoarele informații privind: 

1) certificatele eliberate cu privire la funcționarea vehiculul pentru transportul substanțelor 

periculoase – numărul și data eliberării; 

2) solicitantul – denumirea, locul sau numele, prenumele și adresa; 

3) vehiculul ce transportă substanțele periculoase – denumirea, modelul, tipul, numărul 

șasiului, anul de fabricație, și tipul de substanțe periculoase ce sunt transportate. 

 

2. Transportul feroviar a substanțelor periculoase  
 

Articolul 63. Implementarea măsurilor de siguranță  

În timpul transportului feroviar a substanțelor periculoase, se vor aplica măsurile de siguranță 

stipulate de prezenta lege și prevederile Regulamentului privind transportul internațional feroviar al 

mărfurilor periculoase (RID). 

 

Articolul 64. Interzicerea transportului cu trenuri destinate pasagerilor  
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Substanțele periculoase nu vor fi transportate în trenurile cu pasageri. Transportatorul pe cale 

ferată este obligat să transporte substanțele periculoase cu mijloacele de transport destinate 

transportului mărfii, în conformitate cu legea și RID. 

Trenurile ce transportă substanțe periculoase trebuie să fie etichetate și marcate cu semne de 

avertizare și etichete ce indică conținutul periculos. 

Pasagerii nu vor transporta substanțe periculoase în bagajul de mână sau ca încărcătură sau 

într-un vehicul transportat pe o platformă de tren.  

 

Articolul 65. Operarea trenurilor  

Trenurile încărcate cu substanțe periculoase pot fi operate doar în baza măsurilor 

corespunzătoare de siguranță, în conformitate cu legea și RID. Transportatorii feroviari sunt 

obligați să securizeze substanțele periculoase transportate de la începerea transportului până la 

momentul livrării. 

 

3. Transportul aerian a substanțelor periculoase  

 
Articolul 66. Implementarea regulamentelor  

În timpul transportului aerian a substanțelor periculoase, se vor implementa prevederile 

Anexei 18 (transportarea sigură a bunurilor periculoase pe calea aerului), inclusiv Convenția 

privind aviația civilă internațională și Instrucțiunile tehnice privind siguranța transportului aerian al 

bunurilor periculoase (ICAO Doc. 9284 AN/905) (în continuare, instrucțiuni tehnice). 

 

Articolul 67. Termenii de transportare  

Navele aeriene nu vor transporta substanțe periculoase a căror transportare este interzisă în 

conformitate cu instrucțiunile tehnice. 
 

Prin derogare, transportul substanțelor periculoase din paragraful 1 al prezentului Articol 

poate fi permis în spațiul aerian al Montenegro, în baza unei decizii de scutire de interziceri în 

conformitate cu instrucțiunile tehnice, ce este emisă de o entitate legală independentă în domeniul 

aviației civile (în continuare, Agenția pentru Aviația Civilă), cu acordul autorităților competente în 

dependență de tipurile de substanțe periculoase. 

Decizia din paragraful 2 al prezentului Articol va fi emisă doar pentru o singură transportare 

aeriană și va fi valabilă timp de 24 de ore. 

Decizia din paragraful 2 al prezentului Articol va fi eliberată la solicitarea expeditorului. 

Interzicerea din paragraful 1 al prezentului Articol se aplică navelor aeriene străine ce zboară 

de asupra teritoriului Montenegro. 

 

Articolul 68. Obligațiile expeditorului și agentului de expediție   

Expeditorul sau agentul de expediție nu poate declara substanțele periculoase pentru 

transportarea aeriană ca alte bunuri sau încărcătură. 

 

Articolul 69. Obligația operatorului poștal  

Operatorul poștal înregistrat va stabili procedurile de control a prezenței substanțelor 

periculoase în coletele poștale cu acordul Agenției pentru Aviația Civilă.  

 

Articolul 70. Obligația transportatorului  
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Transportatorii aerieni nu pot transporta substanțele periculoase în spațiul destinat pentru 

pasageri sau în cabină, dacă aceasta nu este determinat de instrucțiunile tehnice.  

Transportatorii aerieni vor: 

1) prezenta pilotului o notă în formă scrisă despre substanțele periculoase ce sunt 

transportate în nava aeriană, în conformitate cu instrucțiunile tehnice; 

2) introduce informațiile necesare în manualul operațional necesar angajaților să 

întreprindă sarcinile legate de transportul substanțelor periculoase; 

3) prezenta manualul operațional persoanelor implicate în manipularea navei aeriene, 

pasagerilor, bagajului, cargo și/sau poșta și alte servicii la sol; 

4) informa angajații despre regulamentele în vigoare și standardele internaționale cu 

privire la transportul substanțelor periculoase și vor asigura instruirea lor profesională și 

vocațională; 

5) asigura că nava aeriană oferă instrucțiuni în caz de urgență în cazurile de accidente 

cauzate de substanțele periculoase (ICAO Doc. AN/928 9481); 

6) păstra registrele cu privire la transportul substanțelor periculoase cel puțin trei luni și le 

vor prezenta Agenției pentru Aviația Civilă.  

Articolul 71. Comportamentul în situații de urgență   

În cazul compromiterii siguranței, accidentelor și incidentelor serioase cauzate de transportul 

substanțelor periculoase, pilotul și alți membri asociați cu transportul substanțelor periculoase vor 

acționa în maniera prescrisă în instrucțiunile de reacție în caz de urgență în cazurile de accidente la 

bordul navei aeriene cauzate de substanțele periculoase (ICAO Doc. 9481 AN / 928). 

 

Articolul 72. Obligația de a informa  

În cazul accidentelor și incidentelor și altor evenimente ce pun în pericol siguranța navei 

aeriene ce transportă substanțele periculoase, precum și încălcării regulamentelor cu privire la 

transportul substanțelor periculoase pe calea aerului, transportatorul va prezenta un raport Agenției 

pentru Aviația Civilă și autorităților competente responsabile pentru aviația civilă a statului, unde a 

avut loc incidentul, în conformitate cu instrucțiunile tehnice. 

 

4. Transportul maritim a substanțelor periculoase  
 

Articolul 72. Implementarea măsurilor de siguranță  

Pe lângă măsurile de siguranță pentru transportul substanțelor periculoase reglementate de 

prezenta lege pe parcursul transportului substanțelor periculoase cu ajutorul vaselor maritime, se 

vor aplica prevederile Convenției pentru prevenirea poluării datorate navelor maritime (MARPOL), 

precum și măsurile de siguranță determinate de Convenția internațională pentru ocrotirea vieții 

omenești pe mare. 

 

 

VI. SUPRAVEGHEREA  
Articolul 74. Supravegherea implementării legii  

Supravegherea implementării legii date și a regulamentelor adoptate în baza prezentei legi, în 

conformitate cu legea privind supravegherea se va efectua de Minister, Ministerul Afacerilor 

Maritime și Rutiere, Ministerul Învățământului, Ministerul Protecției Mediului, autorității 

administrative responsabile pentru inspecții și Agenției pentru Aviația Civilă. 
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Articolul 75. Efectuarea supravegherii  

Supravegherea se va efectua: 

1. la inspecția substanțelor explozibile, lichidelor inflamabile și substanțelor de gaze cu 

privire la transportul rutier a substanțelor periculoase din Clasa 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, în 

cooperare cu inspecția pentru siguranța rutieră și inspecția mediului ambiant; 

2. inspecția mediului cu privire la transportul rutier a substanțelor periculoase din Clasa 

5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 și 9, în cooperare cu inspecția securității rutiere; 

3. inspecția traficului rutier la transportul substanțelor periculoase de toate Clasele pe calea 

feroviară, în cooperare cu inspecția explozibile, lichide inflamabile și substanțe de gaze și 

protecția mediului; 

4. inspecția siguranței navigației cu privire la transportul substanțelor periculoase de toate 

clasele pe calea maritimă, în cooperare cu inspecția substanțelor explozibile, materiale 

inflamabile, substanțe lichide și gaze și inspecția mediului ambiant; 

5. inspecția transportului aerian cu privire la transportul substanțelor periculoase de toate 

clasele pe calea aerului în cooperare cu inspecția substanțelor explozibile, materiale 

inflamabile, lichide și gaze și protecția mediului ambiant.  

 

Articolul 76. Jurisdicția inspecției  

La efectuarea inspecției, inspectorii autorizați din Articolul 75 paragraful 1 din legea dată, 

vor avea dreptul să: 

1) ordoneze eliminarea iregularităților descoperite în perioada specifică de timp; 

2) interzică transportarea și manipularea ulterioară a substanțelor periculoase de persoanele 

care nu sunt instruite profesional pentru transportarea și manipularea substanțelor periculoase; 

3) interzică transportarea de către vehiculele ce nu au un certificat corespunzător privind 

funcționarea, destinat pentru transportul substanțelor periculoase; 

4) interzică temporar acțiuni specifice de transportare (pregătirea pentru transport, încărcarea 

și descărcarea) materialelor periculoase, dacă locul de efectuare a acestor acțiuni nu îndeplinește 

cerințele prescrise; 

5) interzică transportatorului să transporte substanțele periculoase, dacă s-a determinat că pe 

parcursul pregătirii de transportare sau pe parcursul transportului au existat omisiuni cu privire la 

implementarea măsurilor de siguranță; 

6) interzică entității legale desfășurarea studiilor și instruirii consilierilor de siguranță, 

persoanelor implicate în încărcarea și descărcarea substanțelor periculoase și a șoferilor, dacă s-a 

determinat că îndeplinirea acestor sarcini nu este în conformitate cu legea.   

 

 

Articolul 77. Supravegherea rutieră  

Supravegherea transportului substanțelor periculoase este efectuată de un inspector relevant 

asistat de un ofițer de poliție. 

La solicitarea inspectorului competent, șoferul este obligat să ofere acces la documente și să 

permită inspecția vehiculului și a echipamentului suplimentar, inspecția substanțelor periculoase și 

preluarea mostrelor de substanțe periculoase pentru analiză, dacă este necesar.  

Cantitatea mostrelor preluate, menționate la paragraful 2 al prezentului Articol, nu va fi 

compensată. 
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Inspectorul ce întreprinde inspecția, la finele acesteia, va înmâna șoferului copia procesului 

verbal al inspecției. Șoferul este obligat să prezinte copia procesului verbal al inspecției, în cazul 

unei inspecții repetate, la solicitarea inspectorului.     

Șoferul vehiculului ce transportă substanțele periculoase este obligat să permită inspecția 

vehiculului la fața locului sau la locația corespunzătoare, aleasă de către inspector. 

Locația corespunzătoare pentru inspecția vehiculului în temeiul paragrafului 6 al prezentului 

Articol este locul unde vehiculului poate opri sau parca fără a perturba alți participanți la trafic și 

unde este posibilă identificarea deficiențelor. 

Conținutul și forma raportului din paragraful 4 al prezentului Articol sunt stipulate de 

Minister. 

 

Articolul 78. Interzicerea temporară sau anularea transportului 

Dacă inspecția rutieră confirmă iregularitățile clasificate după categoriile de risc stabilite de 

acordul internațional, autoritatea competentă poate interzice temporar transportul substanțelor 

periculoase, cu scopul de a impune măsurile de eliminare a iregularităților sau impunerea altor 

măsuri, în conformitate cu legea cu privire la inspecții. 

Măsurile menționate în paragraful 1 al prezentului Articol pot fi aplicate sau iregularitățile 

pot fi înlăturate la locul unde este condusă inspecția, dacă aceasta nu pune în pericol viețile și 

sănătatea oamenilor, mediului ambiant, proprietății și siguranța rutieră.   

Dacă inspectorul competent interzice temporar transportul substanțelor periculoase, vehiculul 

poate fi mutat doar în conformitate cu instrucțiunile sale. 

Dacă șoferul vehiculului ce transportă substanțele periculoase refuză să acționeze în maniera 

descrisă în paragrafele 1 și 3 al prezentului Articol, autoritatea competentă poate exclude vehiculul 

din trafic din contul transportatorului, poate să-l țină în cazul pericolului față de viața, sănătatea 

oamenilor, mediului ambiant, proprietatea și siguranța rutieră.   

Dacă vehiculul este deteriorat într-un accident, ofițerul de poliție care conduce inspecția, 

poate revoca certificatul de funcționare a vehiculului ce transportă substanțele periculoase și va 

informa despre aceasta Ministerul. 

 

Articolul 79. Supravegherea expeditorului, transportatorului și destinatarului 

Inspectorul competent, preventiv sau la descoperirea unei iregularități pe parcursul inspecției 

transportului de substanțele periculoase pe calea rutieră, poate întreprinde inspecția expeditorului, 

transportatorului sau destinatarului substanțelor periculoase sau companiilor, entităților legale, 

antreprenorilor sau persoanelor fizice implicate în activități legate de transportul substanțelor 

periculoase. Companiile comerciale, entitățile legale și antreprenorii din paragraful 1 al prezentului 

Articol vor permite inspectorului competent să verifice vehiculele, precum și vor oferi acces la 

documentele privind transportul substanțelor periculoase. 

Iregularitățile menționate în paragraful 1 al prezentului Articol trebuie eliminate înainte de 

plecarea vehiculelor de la locul inspecției.  

 

Articolul 80. Intrarea pe teritoriul Republicii Montenegro 

Dacă ofițerul de poliție ce efectuează controlul de frontieră a vehiculelor ce transportă 

substanțele periculoase, înregistrate în alte state, determină careva iregularități, acesta va interzice 

intrarea vehiculului sau ieșirea acestuia de pe teritoriul Republicii Montenegro. 

Dacă ofițerul de poliție ce îndeplinește controlul de frontieră a vehiculelor ce transportă 
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substanțele periculoase, înregistrate în Montenegro, determină iregularități, vehiculul va fi exclus 

din trafic până când nu sunt eliminate iregularitățile și va informa autoritatea competentă de 

inspecție.    

Ofițerul de poliție ce îndeplinește controlul de frontieră este obligat să examineze certificatul de 

competență a șoferului care conduce vehiculul ce transportă substanțele periculoase, certificatele de 

funcționare a vehiculelor destinate transportului substanțelor periculoase și polițele de asigurare în caz de 

prejudicii cauzate părților terțe. 

Dacă ofițerul de poliție descoperă aceste iregularități în documentele din paragraful 3 al prezentului 

Articol sau dacă șoferul nu are aceste documente, vehiculul va fi exclus din trafic, iar ofițerul de poliție 

va informa autoritatea competentă de inspecție. 

 

Articolul 81. Raportul anual  

Ministerul Transportului și Afacerilor Maritime, Ministerul Protecției Mediului, autoritatea 

responsabilă de inspecție și Agenția pentru Aviația Civilă vor fi obligate să prezinte un raport anual 

privind inspecția, conform Articolului 74 din legea dată, adresat Ministerului pentru anul anterior, nu mai 

târziu de sfârșitul lunii februarie al anului curent.  

Raportul anual din paragraful 1 articolul dat va include: 

1) cantitatea stabilită sau estimată a substanțelor periculoase transportate, dacă este posibil; 

2) numărul inspecțiilor efectuate;  

3) numărul vehiculelor inspectate, clasificate după țara de înregistrare;   

4) numărul și tipul încălcărilor comise din cauza iregularităților, grupate după categoriile de risc 

conform Articolului 78 paragraful 1 din legea dată; 

5) numărul și tipul măsurilor luate. 

Ministerul, în baza datelor colectate, va elabora rezumatul raportului anual, care este prezentat 

organizațiilor internaționale responsabile pentru verificarea transportului substanțelor periculoase, în 

conformitate cu acordurile internaționale. 

Forma raportului anual menționat în paragraful 1 al prezentului Articol va fi stabilită de Minister. 

 

 

VII. PREVEDERI DISCIPLINARE  
Articolul 82 

Încălcările comise de o persoană juridică vor fi penalizate cu o amendă de la 500 la 2 000 euro, 

dacă: 

1) locul de încărcare sau descărcare a substanțelor periculoase nu este echipat cu dispozitive anti-

incendiare, dacă nu este securizat corespunzător și evidențiat cu etichete de avertizare a conținutului 

periculos (Articolul 6, paragraful 2); 

2) nu este condusă inspecția funcționării dispozitivelor și cablurilor electrice la locul  de încărcare 

sau descărcare a substanțelor periculoase, nu există sisteme tehnice de siguranță corespunzătoare, 

echipament și alte resurse de protecție anti-incendiară și împotriva exploziilor și imposibilitatea de a ține 

registrele corespunzătoare (Articolul 7, paragraful 2); 

3) locul de încărcare sau descărcare a substanțelor periculoase conține dispozitive și substanțe ce 

pot începe un incendiu sau permit extinderea acestuia (Articolul 8, paragraful 1, punctul 1) ; 
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4) locul de încărcare sau descărcare a substanțelor periculoase conține flacără deschisă sau 

lucrări de operare cu flăcări deschise (sudare, etc.) (Articolul 8, paragraful 1, punctul 2); 

5) la momentul încărcării sau descărcării substanțelor periculoase, nu există interzicerea 

față de fumat și utilizarea agenților de aprindere (chibrituri, brichete, etc.). (Articolul 8, paragraful 

1, punctul 3); 

6) la momentul încărcării sau descărcării substanțelor periculoase, au funcționat dispozitive 

cu cuptoare ( Articolul 8, paragraful 1, punctul 4) ; 

7) la momentul încărcării sau descărcării substanțelor periculoase, au fost folosite 

instrumente sau alte dispozitive ce scântei (Articolul 8, paragraful 1, punctul 5); 

8) la momentul încărcării sau descărcării substanțelor periculoase, se instala un cablu de 

electricitate la suprafață, indiferent de voltaj (Articolul 8, paragraful 1, punctul 6); 

9) la momentul încărcării sau descărcării substanțelor periculoase funcționau motoarele 

vehiculelor (Articolul 8, paragraful 1, punctul 7) ; 

10) la momentul încărcării sau descărcării substanțelor periculoase erau prezente persoane 

care nu sunt implicate direct în încărcarea și descărcarea bunurilor (Articolul 8, paragraful 1, 

punctul 8); 

11) încărcarea sau descărcarea bunurilor periculoase în timp de noapte fără iluminare 

electrică sau fără a folosi iluminarea destinată acestor proceduri, ceea ce putea cauza un incendiu 

sau o explozie (Articolul 9, paragraful 2) ; 

12) la stația feroviară, port sau aeroport, încărcarea sau descărcarea substanțelor periculoase 

nu este efectuată în locurile special amenajate de autoritățile competente de stat responsabile pentru 

protecție și salvare (Articolul 10); 

13) transportul substanțelor periculoase interzise a fi transportate (Articolul 11, paragraful 1 

punctul 1); 

14) transportul substanțelor periculoase înainte de a primi permisul (Articolul 11, paragraful 

1, punctul 2); 

15) transportarea bunurilor periculoase în ambalaje ce nu satisfac cerințele Articolului 21 din 

legea dată (Articolul 11, paragraful 1, punctul 3); 

16) nu sunt prezentate documentul de transportare pentru transportul substanțelor periculoase 

sau instrucțiunea pentru măsurile speciale de siguranță, conform Articolului12 din legea dată 

(Articolul 11, paragraful 1, punctul 6); 

17) este interzisă transportarea bunurilor periculoase (Articolul 15, paragraful 1, punctul 1); 

18) nu deține permisul pentru transportul substanțelor periculoase (Articolul 15, paragraful 1, 

punctul 2); 

19) vehiculul nu este încărcat în conformitate cu greutatea maximă permisă a substanțelor 

periculoase (Articolul 15, paragraful 1, punctul 5) ; 

20) nu există asigurarea împotriva răspunderii la prejudiciul cauzat părților terțe (Articolul 

15, paragraful 1, punctul 6); 

21) nu are un certificat pentru transportul substanțelor periculoase și instrucțiunile pentru 

măsurile speciale de siguranță, în conformitate cu Articolul 12 din legea dată (Articolul 15, 

paragraful 1, punctul 7); 

22) nu are un certificat corespunzător ce satisface cerințele față de transportarea bunurilor 

periculoase pe calea aeriană, eliberat de o autoritate competentă din statul transportatorului 

(Articolul 15, paragraful 2); 
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23) în cazul pierderii materialelor periculoase pe parcursul transportului, nu a întreprins toate 

măsurile necesare de determinare a riscurilor aduse de substanțele periculoase și dacă nu a informat 

Ministerul și inspectoratul de poliție, iar în dependență de tipul și cantitatea substanțelor 

periculoase, alte autorități competente (Articolul 17); 

24) în cazul unui accident, nu a izolat, colectat și înlăturat substanțele periculoase sau dacă 

nu le-a neutralizat în alt fel și nu a informat despre aceasta Ministerul, iar în dependență de tipul și 

cantitatea substanțelor periculoase, alte autorități relevante (Articolul18, paragraful 1); 

25) nu preia prompt substanțele periculoase și nu reușește să determine un loc pentru 

încărcarea sau dispensarea substanțelor periculoase departe de alte vehicule și oameni (Articolul 

19, paragraful 1, punctul 1); 

26) nu oferă echipamentul necesar pentru încărcarea sau descărcarea substanțelor periculoase 

(Articolul 19, paragraful 1, punctul 2); 

27) nu înlătură substanțele periculoase vărsate pe parcursul încărcării sau dispensării 

(Articolul19, paragraful 1, punctul 4); 

28) nu curăța sau decontaminează vehiculului și spațiul de marfă și dacă nu asigură după 

curățirea sau decontaminarea unității de transport că semnele de avertizare, inscripțiile și etichetele 

cu conținut periculos sunt afișate (Articolul 19, paragraful 1, punctul 5); 

29) nu încarcă sau dispensează substanțele periculoase doar la locul special amenajat și 

echipat (Articolul 19, paragraful 1, punctul 6); 

30) substanțele periculoase sunt transportate în același spațiu de marfă cu produsele 

alimentare, furajul, medicamentele și alte bunuri de consum, care sunt supuse inspecției sănătății 

(Articolul 20 paragraful 1); 

31) containerul netratat în care au fost substanțele periculoase nu este sigilat și însemnat în 

același fel ca și un container încărcat cu substanțe periculoase (Articolul 22 paragraful 1); 

32) vehiculul destinat transportului containerelor goale nu este marcat ca și un vehicul 

destinat transportului containerelor încărcate cu substanțe periculoase (Articolul 22, paragraful 2); 

33) ambalajele și vehiculele ce nu transportă substanțele periculoase sunt marcate cu semne 

de avertizare, inscripții, etichete și marcaje ce indică conținutul periculos (Articolul 24); 

34) nu există nici o persoană angajată responsabilă pentru siguranța transportului bunurilor 

periculoase (consilier de siguranță) în rândul angajaților ce îndeplinesc sarcini de transportare 

(Articolul 26, paragraful 1); 

35) timp de 15 zile de la desemnarea consilierilor de securitate, informația nu este prezentată 

Ministerului și dacă Ministerul nu este informat despre careva modificări în astfel de informații 

timp de cinci zile (Articolul 27 paragraful 1); 

36) nu prezintă Ministerului, nu mai târziu de 1 martie al anului curent, raportul anual pe 

anul precedent, în conformitate cu Articolul 28, paragraful 1, punctul 9 din legea dată (Articolul 28 

paragraful 2); 

37) persoanele implicate în încărcarea și descărcarea bunurilor periculoase pe calea rutieră și 

feroviară nu dețin certificate de competențe pentru efectuarea sarcinilor de încărcare și descărcare a 

bunurilor periculoase (Articolul 32); 

38) nu există certificate de competențe a șoferului și dacă nu se ține registrul certificatelor 

eliberate (Articolul 37, paragraful 5); 
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39) cel puțin cu 24 de ore înainte de transportare, acestea nu au înștiințat Ministerul sau 

inspectoratul de poliție despre punctele de frontieră prin care este planificată transportarea 

bunurilor periculoase, iar dacă sunt transportate materiale radioactive, autoritatea administrativă 

responsabilă de inspecție (Articolul 51); 

40) substanțele periculoase sunt încredințate pentru transportare unui șofer care nu are un 

certificat de competență (Articolul 53); 

41) transportul substanțelor periculoase și a agenților acestora sunt transportate în același 

spațiu de marfă (Articolul 55, paragraful 2); 

42) inspecția vehiculelor pentru transportul substanțelor periculoase nu prezintă un raport 

(Articolul 59, paragraful 3); 

43) persoana din Articolul 57 paragraful 1 din legea dată nu ține registrele certificatelor 

eliberate pentru vehiculele de transportare a substanțelor periculoase (Articolul 62,  paragraful 1); 

44) vehiculele de cale ferată ce transportă substanțe periculoase nu sunt etichetate și marcate 

cu semne de avertizare ce indică conținutul periculos (Articolul 64, paragraful 3); 

45) transportul substanțelor periculoase fără acordul de scutire de interzicere (Articolul 67, 

paragraful 2); 

46) nu introduc notificările necesare angajaților în manualele operaționale necesare pentru 

îndeplinirea transportului substanțelor periculoase (Articolul 70, paragraful 2, punctul 2); 

47) manualul operațional nu este prezentat persoanelor ce îndeplinesc sarcinile de 

manipulare a navelor aeriene, pasagerii, bagajului, cargo și/sau poșta și alte servicii de sol 

(Articolul 70, paragraful 2, punctul 3); 

48) nu asigură că nava aeriană oferă instrucțiuni pentru situațiile de urgență în caz de 

accidente aeriene cauzate de substanțele periculoase (ICAO Doc. AN/928 9481) (Articolul 70, 

paragraful 2, punctul 5); 

49) nu ține registre privind transportarea materialelor periculoase pentru cel puțin trei luni și 

dacă nu le prezintă Agenției pentru Aviația Civilă  (Articolul 70, paragraful 2, punctul 6); 

50) nu prezintă raportul privind accidentele și incidentele pe nava aeriană și alte evenimente 

ce pun în pericol siguranța navei, asociate cu transportul substanțelor periculoase Agenției pentru 

Aviația Civilă și altor autorități competente din domeniul aviației civile în țara unde a avut loc 

evenimentul (Articolul 72). 

Persoana responsabilă a persoanei juridice va fi amendată pentru încălcările din Articolul dat 

paragraful 1 până la 2 000 Euro. 

Antreprenorul va fi amendat pentru încălcările din paragraful 1 al prezentului articol în sume 

de la 300 – 6 000 euro. 

 

Articolul 83 

Încălcările persoanei fizice vor fi amendate în sumă de la 300 până la 2 000 euro, dacă: 

1) înainte de încărcarea substanțelor periculoase în spațiul de marfă al vehiculului destinat 

pentru transportul substanțelor periculoase, nu verifică dacă spațiul de marfă și echipamentul este 

curățat și funcțional (Articolul 14, paragraful 1, punctul 1); 

2) spațiul încărcat cu substanțe periculoase nu trebuie încărcat în spațiul de marfă (Articolul 

14, paragraful 1, punctul 2); 
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3) substanțele periculoase din spațiul de marfă încărcare - masa per litru(Articolul 14, 

paragraful 1, punctul 4); 

4) înainte și după încărcarea substanțelor periculoase in spațiu de marfă, acesta nu verifică 

siguranța dispozitivului de scurgere (Articolul 14, paragraful 1, punctul 5); 

5) nu se asigură că sunt curățite toate rămășițele substanțelor periculoase din afara spațiului 

de marfă încărcat (Articolul 14, paragraful 1, punctul 6); 

6) spațiul de marfă nu este încărcat la locul special amenajat (Articolul 14, paragraful 1, 

punctul 7); 

7) nu are un certificat valabil de competențe a șoferului (Articolul 54, paragraful 1, punctul 

1); 

8) vehiculul transportă substanțele periculoase fără un certificat de funcționare destinat 

transportului substanțelor periculoase (Articolul 54, paragraful 1, punctul 2); 

9) ambalajul și vehiculele de transportarea nu sunt marcate cu semne de avertizare și marcaje 

pentru a indica conținutul periculos (Articolul 54, paragraful 1, punctul 3); 

10) nu există asigurarea împotriva responsabilității din cauza prejudiciului cauzat părților 

terțe din Articolul 15, paragraful 1, punctul 6 din legea dată (Articolul 54, paragraful 1, punctul 4); 

11) nu deține un document de transport și instrucțiunea pentru măsurile speciale de siguranță 

din Articolul 12 din legea dată (Articolul 54, paragraful 1, punctul 5); 

12) transportarea bunurilor periculoase pe rutele ce nu sunt special amenajate pentru 

deplasarea, stoparea și parcarea acestor vehicule și care nu sunt destinate și marcate pentru acest tip 

de vehicule (Articolul 56, paragraful 2). 

 

VIII. PREVEDERI FINALE ȘI TRANZITORII  
Articolul 84. Proceduri inițiate 

Procedurile inițiate înainte de intrarea în vigoare a legii date vor fi finalizate în baza 

legislației acestea au fost inițiate. 

 

Articolul 85. Perioada de timp pentru adoptarea actelor normative  

Actele normative pentru implementarea prezentei legi vor fi adoptate timp de șase uni de la 

intrarea în vigoare a prezentei legi. 

La intrarea în vigoare a regulamentelor din paragraful 1 al prezentului Articol, regulamentele 

precedente în vigoare până la intrarea în vigoarea a prezentei legi vor fi anulate, dacă nu sunt 

inconsistente cu prezenta lege.  

 

Articolul 86. Perioada de timp pentru numirea consilierilor de siguranță  

Companiile, entitățile legale și antreprenorii ce conduc activități de transportare a 

substanțelor periculoase pe calea ferată și rutieră, precum și companiile, entitățile legale și 

antreprenorii ce transportă și primesc substanțe periculoase, sunt obligate timp de 12 luni de la 

intrarea în vigoare a prezentei legi să numească un consilier de siguranță, în conformitate cu 

Articolul 26, paragraful 1 din legea dată. 
 

Articolul 87. Perioada de timp pentru armonizarea acțiunilor legate de transportare   

Companiile, entitățile legale și antreprenorii ce conduc activități de transportare a 

substanțelor periculoase sunt obligate să armonizeze operațiunile sale în conformitate cu 
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prevederile din legea dată, timp de 12 luni de la data intrării în vigoare a legii date. 

 

 

Articolul 88. Perioada de timp pentru armonizarea acțiunilor entităților legale ce 

conduc inspecțiile vehiculelor  
Entitățile legale ce sunt autorizate să desfășoare activități de inspecție a vehiculelor pentru 

transportare substanțelor periculoase sunt obligate să armonizeze operațiunile și activitățile sale în 

conformitate cu legea dată și regulamentele adoptate pentru implementarea prezentei legi, timp de 

șase luni de la data intrării în vigoare a actului din Articolul 58 paragraful 2 din legea dată. 

 

Articolul 89. Perioada de timp pentru armonizarea certificatelor   

Certificatele de competențe a șoferilor necesare la transportul substanțelor periculoase și 

certificatele de funcționare a vehiculelor de transportare a substanțelor periculoase emise înainte de 

intrarea în vigoare a prezentei legi, vor fi valide până la expirarea termenului de valabilitate.   

Certificatele de instruire vocațională eliberate persoanelor implicate în manipularea 

substanțelor periculoase sau participarea la pregătirea transportului, încărcarea, manipularea și 

descărcarea substanțelor periculoase, fără termen de valabilitatea, vor fi valabile timp de cinci ani 

de la data eliberării. 

 

Articolul 90. Abrogarea legii precedente   

Legea privind transportul substanțelor periculoase (Monitorul Oficial al Republicii 

Montenegro Nr. 5/08) și Articolul 13 din legea cu privire la modificarea legii privind amenzile în 

formă bănească (Monitorul Oficial al Republicii Montenegro Nr. 40/11) vor fi abrogate la data 

intrării în vigoare a legii date. 

 

Articolul 91. Intrarea în vigoare   

Prezenta lege va intra în vigoare în cea de-a opta zi de la publicarea sa în Monitorul Oficial al 

Republicii Montenegro. 


