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REGLEMENTĂRI din 14 martie 2000
privind agrearea şi verificarea tehnica a vehiculelor destinate transportului de produse perisabile - RNTR 5

EMITENT MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 459 bis din 19 septembrie 2000

Data intrării în vigoare 19-09-2000

Capitolul 1
Obiectul

Articolul 1
Prezentele reglementări stabilesc modul de lucru pentru agrearea şi verificarea tehnica a vehiculelor destinate 
transportului de produse perisabile în trafic naţional şi internaţional, în conformitate cu prevederile Acordului cu 
privire la transporturile internaţionale de produse perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale care 
trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970, denumit în continuare 
ATP, la care România a aderat prin , publicată în Monitorul Oficial al României, Ordonanţa Guvernului nr. 75/1998
Partea I, nr. 319 din 28 august 1998, aprobată prin .Legea nr. 2/1999

Capitolul 2
Domeniul de aplicare

Articolul 2
Fac obiectul prezentelor reglementări:

a) vehiculele echipate cu suprastructuri specializate pentru transportul de produse perisabile, care efectuează 
transporturi internaţionale de produse perisabile;
b) vehiculele izoterme sau refrigeratoare cu masa totală maxima autorizata mai mare de 7,5 t, care efectuează 

transporturi de produse perisabile în trafic naţional;
c) vehiculele frigorifice sau calorifice care efectuează transporturi de produse perisabile în trafic naţional, 

indiferent de masa totală maxima autorizata, definite şi clasificate conform anexei nr. 1 la prezentele reglementări.

Capitolul 3
Agrearea vehiculelor destinate transportului de produse perisabile

Articolul 3
(1) Agrearea vehiculelor destinate transportului produselor perisabile se acordă pentru categoriile de vehicule 

prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele reglementări, care sunt sau urmează să fie înmatriculate în România şi care 
respecta, pentru transportul internaţional, prevederile anexei nr. 1 la ATP sau, pentru transportul intern, cel puţin 
prevederile anexei nr. 2 la prezentele reglementări.
(2) Pentru fiecare vehicul destinat transportului de produse perisabile agrearea se acordă de Ministerul 

Transporturilor, prin Regia Autonomă "Registrul Auto Roman", denumit în continuare RAR.
(3) Vehiculele noi care urmează să fie construite sau importate în serie pot fi agreate în baza încercărilor 

efectuate pentru un exemplar al seriei. Dacă se constata conformitatea cu prescripţiile RNTR 5, procesul-verbal
/raportul de încercare va fi considerat certificatul de agreare a tipului respectiv de vehicul. În baza acestui certificat 
RAR poate acorda agrearea individuală a fiecărui vehicul fabricat ulterior şi înmatriculat în România, care este 
conform tipului de vehicul agreat.

Articolul 4
Agrearea unui tip de vehicul se acordă la cererea constructorului tipului respectiv de vehicul sau a reprezentantului 
sau autorizat, iar agrearea individuală se acordă la cererea deţinătorului vehiculului.

Articolul 5
La solicitarea agreării unui tip de vehicul destinat transportului de produse perisabile constructorul sau 
reprezentantul sau autorizat va depune la RAR următoarea documentaţie:
1. cererea de agreare ATP, cu precizarea categoriei de clasificare, conform anexei nr. 1 la ATP, pentru care se 
solicita agrearea;
2. specificăţia tehnica detaliată a vehiculului, care cuprinde:

a) desenul de ansamblu al vehiculului;
b) desenul de ansamblu al compartimentului pentru transportul produselor perisabile, cu cotele principale pentru 

gabaritul exterior şi pentru spaţiul interior; în cazul cisternelor cu mai multe compartimente se vor menţiona şi 
dimensiunile fiecărui compartiment;
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c) descrierea sau specificăţia tehnica a materialelor utilizate la construcţia caroseriei, respectiv a pereţilor laterali, 
podelei, acoperişului, trapelor, uşilor, orificiilor de scurgere a apei; pentru cisterne se vor prezenta date tehnice, 
inclusiv pentru gurile de vizitare şi tubulatura de golire;
d) în cazul suprastructurilor frigorifice, respectiv al refrigeratoarelor, specificăţia tehnica a agregatului frigorific sau 

a agenţilor frigorigeni;
e) specificăţia tehnica a dispozitivelor de automatizare;
f) în cazul cisternelor, desenul privind amplasarea pe vehicul a tubulaturii sau a instalaţiilor de golire;
g) desenul privind izolatiile speciale ale pereţilor compartimentului pentru încărcătura;
h) descrierea amenajărilor interioare specifice, cum ar fi: bare pentru carne, ventilatoare şi altele asemenea;

3. solicitantul agreării poate depune documente de certificare internaţionala sau rapoarte de încercări care să 
ateste conformitatea cu ATP, emise sau avizate de autoritatea competentă a unei tari care este parte contractantă 
la ATP.

Articolul 6
(1) În cazul agreării unui tip de vehicul, care se efectuează prin verificări şi încercări şi pe baza documentelor 

prevăzute la art. 5 pct. 1 şi 2 sau a celor prevăzute la art. 5 pct. 3, dacă sunt îndeplinite toate condiţiile, RAR 
eliberează Certificatul de agreare de tip pentru vehicule care transporta produse perisabile, al cărui model este 
prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele reglementări.
(2) În baza certificatului prevăzut la alin. (1) constructorul sau reprezentantul sau autorizat este obligat sa 

elibereze, pentru fiecare vehicul construit care este conform cu tipul certificat, Declaraţia de conformitate pentru 
vehicule destinate transportului de produse perisabile, al carei model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele 
reglementări.

Articolul 7
Vehiculul destinat transportului de produse perisabile se considera ca aparţinând unui tip agreat de vehicul dacă 
satisface condiţiile prevăzute la paragraful 2 lit. c) din suplimentul 1 al anexei nr. 1 la ATP.

Articolul 8
Procesele-verbale/rapoartele de încercare trebuie să fie emise de laboratoare specializate care, prin dotarea 
tehnica, încadrarea cu personal calificat corespunzător şi prin procedurile de lucru, permit efectuarea încercărilor 
prevăzute în anexa nr. 1 la ATP. Laboratoarele trebuie să fie acreditate sau evaluate şi abilitate de RAR prin 
organismele sale de specialitate, conform condiţiilor tehnice cuprinse în anexa nr. 5 la prezentele reglementări.

Articolul 9
În situaţia în care sunt îndeplinite toate condiţiile, pe baza unuia dintre următoarele documente:

a) Declaraţia de conformitate pentru vehicule destinate transportului de produse perisabile;
b) documentele prevăzute la art. 5 pct. 3;
c) rapoartele întocmite în urma încercărilor efectuate în conformitate cu prescripţiile ATP şi ale prezentelor 

reglementări, RAR eliberează, prin reprezentantele sale teritoriale, după înmatricularea mijlocului de transport, 
Certificatul conform Acordului cu privire la transporturile internaţionale de produse perisabile şi cu privire la 
mijloacele de transport speciale ce trebuie folosite pentru aceste transporturi, conform modelelor prevăzute în 
anexele nr. 6.1, 6.2 şi 6.3 la prezentele reglementări, sau Certificatul conform prescripţiilor RNTR 5 cu privire la 
transporturile naţionale de produse perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale ce trebuie folosite 
pentru aceste transporturi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentele reglementări, denumite în 
continuare certificat de agreare.

Articolul 10
Certificatul prevăzut la art. 9 pentru transporturile internaţionale are o valabilitate de maximum 6 ani. Acesta 
permite şi aplicarea pe vehicul a placii de conformitate ATP, executată conform modelelor cuprinse în anexele nr. 
8.1, 8.2 şi 8.3 la prezentele reglementări.

Articolul 11
Certificatul prevăzut la art. 9 pentru transporturile interne are o perioadă de valabilitate de maximum 3 ani. Acesta 
permite şi aplicarea pe vehicul a placii de conformitate, executată conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 la 
prezentele reglementări.

Articolul 12
Certificatul de agreare pentru transporturile internaţionale de produse perisabile trebuie redactat, în afară de limba 
română, şi într-o limbă de circulaţie internaţionala - engleza, franceza sau rusa, la alegerea solicitantului.

Articolul 13
(1) În timpul efectuării transportului certificatul de agreare trebuie să fie prezent în mod obligatoriu la bordul 

autovehiculului, în original sau în copie legalizată.
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(2) În cazul în care placa de atestare conformă anexei nr. 6 sau 7 la prezentele reglementări este aplicată pe 
vehicul, prezenta certificatului de agreare la bordul vehiculului nu este necesară.
(3) Deţinătorul vehiculului este obligat sa îndepărteze placa de atestare de pe vehicul în momentul în care acesta 

nu mai este conform prevederilor ATP sau ale RNTR 5 sau sa o înlocuiască în cazul unei noi agreari.

Articolul 14
Certificatul de agreare pentru transporturile internaţionale de produse perisabile este valabil şi pentru efectuarea de 
transporturi interne, fără alte menţiuni suplimentare.

Capitolul 4
Verificarea tehnica a vehiculelor destinate transportului de produse perisabile

Articolul 15
(1) Verificarea tehnica a suprastructurii vehiculelor destinate transportului de produse perisabile se face:
a) la solicitarea eliberării certificatului de agreare de tip sau individuală;
b) la expirarea duratei de valabilitate a certificatului de agreare acordat anterior;
c) la solicitarea RAR, în urma constatării, cu ocazia efectuării inspecţiei tehnice periodice a vehiculului, a unor 

deteriorări semnificative ale suprastructurii sau a efectuării unor modificări ori reparaţii de amploare ale acesteia.
(2) Metodele de verificare tehnica care se utilizează sunt prevăzute în anexa nr. 1 la ATP.

Articolul 16
La prezentarea vehiculului pentru verificarea tehnica conform ATP sau RNTR 5, deţinătorul va prezenta:

a) cartea de identitate a vehiculului şi certificatul de înmatriculare a vehiculului, precum şi anexa la certificatul de 
înmatriculare, cu inspecţia tehnica valabilă;
b) certificatul de agreare, dacă acesta a fost eliberat anterior;
c) placa de atestare conform anexelor nr. 8.1, 8.2, 8.3 sau nr. 9 la prezentele reglementări, îndepărtată de pe 

vehicul, dacă este cazul.

Articolul 17
Pe baza documentelor şi a verificărilor efectuate reprezentantul RAR:

a) emite un alt certificat de agreare valabil pentru respectivul vehicul, dacă certificatul prezentat este expirat;
b) aplica pe vehicul placa de atestare cu noul termen de valabilitate.

Articolul 18
În situaţia în care se constata neconformităţi din punct de vedere al prevederilor ATP sau RNTR 5, reprezentantul 
RAR are obligaţia de a retine certificatul de agreare şi placa de atestare aferente vehiculului până la remedierea 
neconformitatilor.

Capitolul 5
Dispoziţii finale şi tranzitorii

Articolul 19
(1) Pentru vehiculele destinate transportului de produse perisabile, aflate la prima înmatriculare în România, 

certificatul de agreare se va elibera numai dacă sunt satisfacute prescripţiile ATP.
(2) Pentru vehiculele noi, construite în România, prevederile alin. (1) vor fi obligatorii începând cu data de 1 

ianuarie 2001. Vehiculele construite până la această dată, care nu sunt conforme prescripţiilor ATP, dar care 
îndeplinesc condiţiile minimale prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele reglementări, vor putea fi utilizate numai în 
trafic naţional.
(3) Pentru vehiculele deja înmatriculate în România, care efectuează transporturi internaţionale de produse 

perisabile, emiterea certificatului de agreare se va face numai dacă sunt satisfacute prescripţiile ATP.
(4) Pentru vehiculele deja înmatriculate în România, care efectuează transporturi interne de produse perisabile, 

emiterea certificatului de agreare se face numai dacă sunt satisfacute prescripţiile RNTR 5.
(5) Pentru vehiculele deja înmatriculate în România certificatul de agreare se eliberează pentru toate vehiculele 

de acelaşi tip, pe baza unei verificări efectuate în condiţiile prevăzute la paragrafele 29 şi 49 din suplimentul 2 al 
anexei nr. 1 la ATP, numai dacă au fost efectuate probe complete, conform prevederilor anexei nr. 1 la ATP, 
pentru un număr de 3 vehicule aparţinând aceluiaşi tip de vehicul. Certificatul de agreare se eliberează în 
condiţiile prevăzute de prezentul alineat dacă în urma efectuării probelor complete se constată că sunt îndeplinite 
cel puţin condiţiile prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele reglementări.
(6) Valabilitatea certificatelor de agreare pentru transporturile interne, emise în baza dispoziţiilor prevăzute în 

anexa nr. 2 la prezentele reglementări, nu poate depăşi data de 1 ianuarie 2005.
(7) Începând cu data de 1 ianuarie 2003 toate autovehiculele care efectuează transporturi interne de produse 

perisabile şi care fac obiectul acestei reglementări vor fi echipate cu tahograf.
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(8) La cererea deţinătorului certificatul de agreare pentru transporturile interne se poate elibera şi pentru 
vehiculele sub 7,5 t.

Articolul 20
Anexele nr. 1-5, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 8.1, 8.2, 8.3 şi 9 fac parte integrantă din prezentele reglementări.

Anexa 1
-------
la reglementări
---------------
CLASIFICAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT PENTRU
TRANSPORTUL PRODUSELOR PERISABILE
1. Mijloace de transport izoterme - mijloace de transport la care caroseria este construită cu pereţi izolanti, inclusiv 
uşile, podeaua şi acoperisul, asigurând limitarea schimbului de căldura dintre interiorul şi exteriorul caroseriei.
1.1. Mijlocul de transport izoterm normal este caracterizat printr-un coeficient global de transmisie termica, denumit 
în continuare coeficient K, egal cu sau mai mic de 0,7 w/mp °C.
1.2. Mijlocul de transport izoterm sporit este caracterizat printr-un coeficient K egal cu sau mai mic de 0,4 w/mp °C 
şi are pereţii cu grosimea de cel puţin 45 mm.
2. Mijloace de transport refrigeratoare - mijloace de transport izoterme care, cu ajutorul unei surse de frig gheaţa 
hidrica, cu sau fără adaos de sare, plăci eutectice, gheaţa carbonica, cu sau fără reglaj de sublimare, gaze 
lichefiate, cu sau fără reglare de evaporare, precum şi altele asemenea -, alta decât un echipament mecanic sau 
cu absorbţie, permit scăderea temperaturii în interiorul caroseriei goale şi o menţin în continuare pentru o 
temperatura exterioară medie de +30 °C, fiind prevăzute cu unul sau mai multe compartimente, recipiente sau 
rezervoare pentru agentul frigorigen, cu o capacitate corespunzătoare prescripţiilor tehnice ATP şi care trebuie să 
poată fi încărcate sau reincarcate de la exterior.
2.1. Mijlocul de transport refrigerator de clasa A menţine o temperatura interioară la cel mult 7 °C.
2.2. Mijlocul de transport refrigerator de clasa B menţine o temperatura interioară la cel mult -10 °C şi are un 
coeficient K egal cu sau mai mic de 0,4 w/mp °C.
2.3. Mijlocul de transport refrigerator de clasa C menţine o temperatura interioară la cel mult -20 °C şi are un 
coeficient K egal cu sau mai mic de 0,4 w/mp °C.
2.4. Mijlocul de transport refrigerator de clasa D menţine o temperatura interioară la cel mult 0 °C.
3. Mijloace de transport frigorifice - mijloace de transport izoterme, prevăzute cu un dispozitiv de producere a 
frigului, individual sau colectiv pentru mai multe mijloace de transport - grup mecanic cu compresor, masina cu 
absorbţie şi altele asemănătoare -, care să permită, la o temperatura exterioară medie de +30 °C, scăderea 
temperaturii din interiorul caroseriei goale şi menţinerea acesteia în mod permanent.
3.1. Mijlocul de transport frigorific de clasa A permite alegerea temperaturii interioare între +12 °C şi 0 °C inclusiv.
3.2. Mijlocul de transport frigorific de clasa B permite alegerea temperaturii interioare între +12 °C şi -10 °C inclusiv, 
iar coeficientul K este egal cu sau mai mic de 0,4 w/mp °C.
3.3. Mijlocul de transport frigorific de clasa C permite alegerea temperaturii interioare între +12 °C şi - 20 °C 
inclusiv, iar coeficientul K este egal cu sau mai mic de 0,4 w/mp °C.
3.4. Mijlocul de transport frigorific de clasa D permite păstrarea unei temperaturi interioare constante egale cu sau 
mai mici de 0 °C.
3.5. Mijlocul de transport frigorific de clasa E permite păstrarea unei temperaturi interioare constante egale cu sau 
mai mici de -10 °C, iar coeficientul K este egal cu sau mai mic de 0,4 w/mp °C.
3.6. Mijlocul de transport frigorific de clasa F permite păstrarea unei temperaturi interioare constante egale cu sau 
mai mici de -20 °C, iar coeficientul K este egal cu sau mai mic de 0,4 w/mp °C.
4. Mijloace de transport calorifice - mijloace de transport izoterme, prevăzute cu un dispozitiv de producere a 
caldurii care permite ridicarea temperaturii în interiorul caroseriei goale şi menţinerea acesteia practic constante la 
o valoare nu mai mica de +12 °C şi pe o perioadă de cel puţin 12 ore.
4.1. Mijlocul de transport calorific de clasa A menţine temperatura interioară de +12 °C la o temperatura exterioară 
medie de -10 °C.
4.2. Mijlocul de transport calorific de clasa B menţine temperatura interioară de +12 °C la o temperatura exterioară 
medie de -20 °C, iar coeficientul K este egal cu sau mai mic de 0,4 w/mp °C.
CATEGORIILE MIJLOACELOR DE TRANSPORT PENTRU PRODUSE PERISABILE
ŞI MĂRCILE DE IDENTIFICARE A ACESTORA
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                 Categoria                                      Marca

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

     1. Mijloc de transport izoterm normal                        IN

     2. Mijloc de transport izoterm sporit                        IR

     3. Mijloc de transport refrigerator normal clasa A           RNA
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     4. Mijloc de transport refrigerator sporit clasa A           RRA

     5. Mijloc de transport refrigerator sporit clasa B           RRB

     6. Mijloc de transport refrigerator sporit clasa C           RRC

     7. Mijloc de transport refrigerator normal clasa D           RND

     8. Mijloc de transport refrigerator sporit clasa D           RRD

     9. Mijloc de transport frigorific normal clasa A             FNA

    10. Mijloc de transport frigorific sporit clasa A             FRA

    11. Mijloc de transport frigorific normal clasa B             FNB

    12. Mijloc de transport frigorific sporit clasa B             FRB

    13. Mijloc de transport frigorific normal clasa C             FNC

    14. Mijloc de transport frigorific sporit clasa C             FRC

    15. Mijloc de transport frigorific normal clasa D             FND

    16. Mijloc de transport frigorific sporit clasa D             FRD

    17. Mijloc de transport frigorific normal clasa E             FNE

    18. Mijloc de transport frigorific sporit clasa E             FRE

    19. Mijloc de transport frigorific normal clasa F             FNF

    20. Mijloc de transport frigorific sporit clasa F             FRF

    21. Mijloc de transport calorific normal clasa A              CNA

    22. Mijloc de transport calorific sporit clasa A              CRA

    23. Mijloc de transport calorific sporit clasa B              CRB

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Anexa 2
-------
la reglementări
---------------
CONDIŢII TEHNICE MINIMALE
aplicabile în cazul mijloacelor de transport pentru produse perisabile
aflate în exploatare în trafic naţional

Capitolul 1
Condiţii generale

1. Mijloacele de transport izoterme pot avea o grosime a pereţilor mai mica de 45 mm. Coeficientul global de 
transmisie termica - coeficientul K - poate să fie egal cu sau mai mic de 0,9 w/mp °C pentru mijloacele de 
transport izoterme din categoria IN.
2. Mijloacele de transport frigorifice din clasele A şi D pot avea un coeficient K egal cu sau mai mic de 0,9 w/mp °
C, iar cele din clasele B, C, E şi F pot avea un coeficient K egal cu sau mai mic de 0,7 w/mp °C.
3. Mijloacele de transport refrigeratoare din clasa A pot avea un coeficient K egal cu sau mai mic de 0,9 w/mp °C, 
iar cele din clasele B şi C pot avea un coeficient K egal cu sau mai mic de 0,6 w/mp °C.
4. Mijloacele de transport calorifice din clasa A pot avea un coeficient K egal cu sau mai mic de 0,9 w/mp °C, iar 
cele din clasa B pot avea un coeficient K egal cu sau mai mic de 0,6 w/mp °C.

Capitolul 2
Controlul eficientei dispozitivelor termice ale mijloacelor de transport pentru produse 

perisabile în trafic naţional
1. Mijloace de transport refrigeratoare
Se verifica dacă temperatura interioară a mijlocului de transport, golit de orice încărcătura, adusă în prealabil la 
temperatura exterioară, poate să fie adusă la temperatura limita a clasei mijlocului de transport, prevăzută în 
anexa nr. 1 la reglementări, şi să fie menţinută sub aceasta temperatura pe o durată t, astfel încât t ≥ 12 x deltaι
/deltaι', deltaι fiind diferenţa dintre +30 °C şi aceasta temperatura limita, iar deltaι' fiind diferenţa dintre 
temperatura medie exterioară pe timpul incercarii şi respectiva temperatura limita, temperatura exterioară nefiind 
mai mica de +15 °C. În situaţia în care rezultatele sunt favorabile, mijloacele de transport pot fi menţinute în 
exploatare ca refrigeratoare pe o noua perioada de maximum 3 ani.
2. Mijloace de transport frigorifice
Se verifica - mijlocul de transport fiind golit de orice încărcătura şi temperatura exterioară nefiind mai mica de +15 
°C - dacă temperatura interioară poate fi adusă:

a) pentru clasa A, B sau C, la temperatura minima a clasei mijlocului de transport prevăzută în ATP;
b) pentru clasa D, E sau F, la temperatura limita a clasei mijlocului de transport prevăzută în ATP.

În cazul în care rezultatele sunt favorabile, mijloacele de transport pot fi menţinute în exploatare ca frigorifice, în 
clasa lor, pentru o noua perioada de maximum 3 ani.
3. Mijloace de transport calorifice
Se verifica dacă diferenţa dintre temperatura interioară a mijlocului de transport şi temperatura exterioară care 
determina clasa căreia îi aparţine mijlocul de transport, prevăzută de ATP - 22°C pentru clasa A şi 32°C pentru 
clasa B -, poate fi atinsa şi menţinută timp de 12 ore sau mai puţin. În situaţia în care rezultatele sunt favorabile, 
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mijloacele de transport vor putea fi menţinute în exploatare ca mijloace de transport calorifice, în clasa lor, pentru 
o perioadă de maximum 3 ani.

Anexa 3
la reglementări
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Anexa 4
-------
la reglementări
---------------
    R.N.T.R.-5
    Antetul producătorului
                        DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
        pentru vehicule destinate transportului de produse perisabile
    Noi, .....................................................................
                      (numele producătorului)
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    ..........................................................................
                                   (adresa)
    declaram pe propria răspundere ca mijlocul de transport definit mai jos:
Categoria

Subcategoria

Marca

Tipul/Varianta

Număru l  de  
identificare

    este în conformitate cu Certificatul de agreare de tip pentru vehicule
care transporta produse perisabile cu numărul ............. din data de ..... .
     ....................                ....................................
   (locul şi data emiterii)           (numele şi semnătura persoanei autorizate)

Anexa 5
-------
la reglementări
---------------
CONDIŢII TEHNICE
pentru abilitarea laboratoarelor care efectuează
încercările vehiculelor destinate transportului de produse
perisabile în vederea agreării
Pentru a putea emite procesele-verbale (buletinele) de încercări prevăzute în anexa nr. 1 la ATP, pe baza cărora 
se eliberează certificatul de agreare, un laborator specializat în acest sens trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii:

a) sa posede cel puţin o incinta cu temperatura controlată (stabilizata), conform normelor ATP, cu dimensiunile 
necesare în vederea efectuării probelor tipului de vehicul cu cele mai mari dimensiuni de gabarit pentru care se 
solicita abilitarea. Pentru accesul vehiculului în incinta aceasta trebuie să aibă dimensiunile utile cu cel puţin 25% 
mai mari decât dimensiunile de gabarit ale vehiculului, iar uşile de acces trebuie să fie prevăzute cu izolatie 
termica şi garnituri corespunzătoare.

Incinta trebuie să îndeplinească condiţiile impuse de ATP, în sensul că trebuie să asigure o temperatura stabilizata, 
controlată permanent, de +30 °C ± 5 °C, reglata pentru un punct de roua de + 25 °C cu o abatere de ±2 °C, pe 
toată perioada incercarii de 12 ore, şi o ventilaţie continua de 1-2 m/s la 10 cm de pereţii exteriori ai furgonului 
(conform prevederilor paragrafului 9 din suplimentul 2 al anexei nr. 1 la ATP;

b) să fie dotat cu aparatura de măsura corespunzătoare, care să dea posibilitatea să fie masurata continuu 
temperatura în 24 de puncte timp de 12 ore;
c) temperatura din interiorul incintei sa nu aibă o variatie mai mare de 2 °C, astfel încât temperatura medie pe 

toată perioada masurarii sa nu aibă o variatie mai mare de 0,5 °C;
d) activitatea de încercare să poată fi desfăşurata din exteriorul incintei cu temperatura controlată.

Verificarea şi certificarea îndeplinirii condiţiilor menţionate se vor face conform legislaţiei şi procedurilor specifice în 
domeniu.

Anexa 6.1
la reglementări
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Anexa 6.2
la reglementări
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Anexa 6.3
la reglementări
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Anexa 7
la reglementări
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Anexa 8.1
----------
la reglementări
---------------
R.N.T.R.-5
                             MODEL DE PLACĂ ATP
    
a) ATP APPROVED FOR TRANSPORT OF PERISHABLE FOODSTUFFS b) APPROVAL NUMBER: RO - XX - 123456 *) c) EQUIPMENT 
NUMBER: ABCDEF12345678900 *) e) ATP MARK: RNA *) f) VALID UNTIL: 12 - 2000 *)

Notă *) Menţiuni date ca exemplu de inscripţionare a plăcii ATP.
1. Această placă trebuie să fie fixată pe mijlocul de transport în mod permanent şi într-un loc foarte vizibil, alături de 
celelalte plăci de atestare care au fost emise în scopuri oficiale.
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Această placă, potrivit modelului de mai sus, trebuie să se prezinte sub forma unei plăci dreptunghiulare, rezistentă 
la coroziune şi la incendiu, cu dimensiunile de minimum 160 x 100 mm. Pe placă trebuie să fie înscrise, lizibil şi 
greu de şters, următoarele informaţii, cel puţin în limba engleză, franceză sau rusă:

a) ATP, cu litere latine, urmate de ATESTAT PENTRU TRANSPORTUL DE PRODUSE PERISABILE;
b) ATESTAT, urmat de semnul distinctiv (folosit în circulaţia rutieră internăţională) a statului care a acordat 

atestarea şi numărul (în cifre şi în litere) de referinţă al atestării;
c) MIJLOC DE TRANSPORT, urmat de numărul individual care permite identificarea mijlocului de transport 

respectiv (poate fi şi numărul de identificare);
d) MARCA ATP, urmată de marca de identificare prescrisă în anexa nr. 1, corespunzătoare clasei şi categoriei 

mijlocului de transport;
e) VALABIL PÂNĂ LA, urmat de data (luna şi anul) la care expiră atestarea mijlocului de transport individual 

respectiv. Dacă atestarea se reînnoieşte ca urmare a unui test sau a unui control, următoarea dată de expirare se 
poate adăuga pe aceeaşi linie.

2. Literele inscripţiei ATP, precum şi cele ale mărcii de identificare trebuie să aibă o înălţime de aproximativ 20 mm. 
Celelalte litere şi cifre nu trebuie să aibă înălţimea mai mică de 5 mm.

Anexa 8.2
----------
la reglementări

Anexa 8.3
---------
la reglementări
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Anexa 9
-------
la reglementări
---------------

1. Aceasta placă trebuie să fie fixată pe mijlocul de transport în mod permanent şi într-un loc foarte vizibil, alături de 
celelalte plăci de atestare care au fost emise în scopuri oficiale. Aceasta placa, potrivit modelului de mai sus, 
trebuie să se prezinte sub forma unei plăci dreptunghiulare, rezistenta la coroziune şi la incendiu, cu dimensiunile 
de minimum 160 x 100 mm. Pe placa informaţiile trebuie să fie înscrise lizibil şi greu de sters.
2. Sigla RAR trebuie să aibă o înălţime de aproximativ 20 mm; celelalte litere de la lit. a) şi b) vor avea o înălţime 
de minimum 10 mm.
3. Literele simbolului ATP trebuie să aibă o înălţime de aproximativ 20 mm. Celelalte litere şi cifre de la lit. c) - f) nu 
trebuie să aibă înălţimea mai mica de 5 mm.
-------


