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Deși sunt frecvent întâlnite astăzi în dispozitive electronice portabile, unelte și alte aplicații, bateriile 
pot reprezenta o sursă periculoasă de căldură, scântei și incendiu dacă nu sunt împachetate 
corespunzător pentru transport. Din acest motiv, clienții UPS® trebuie să urmeze norme de siguranță 
aplicabile și măsuri de precauție corespunzătoare la pregătirea bateriilor pentru transport. Transportul 
de baterii poate fi supus unor reglementări de siguranță atât din S.U.A., cât și internaționale și, din 
cauza potențialelor pericole asociate cu încălcarea lor, se pot aplica amenzi sau alte penalități pentru 
persoanele care nu le respectă în procesul de ambalare a produselor.

UPS a conceput acest ghid ilustrativ pentru a vă ajuta să împachetați și expediați diverse tipuri de 
baterii. În unele cazuri, cum ar fi cele ale bateriilor alcaline sau de tip plumb-acid, responsabilitățile 
dumneavoastră pot fi limitate la pași simpli, cum ar fi: alegerea unui ambalaj exterior rezistent, izolarea 
bornelor bateriilor pentru a preveni scântei sau scurtcircuitarea și organizarea conținutului pentru a 
ține la distanță unelte sau alte obiecte metalice.

Alte tipuri de baterii, inclusiv de tip litiu ion sau litiu metal, pot fi complet reglementate ca materiale 
(sau mărfuri) periculoase pentru transport, astfel încât ele necesită, în plus față de măsurile standard 
de siguranță, împachetare și etichetare speciale, precum și documente specifice care atestă 
conformitatea cu reglementările aplicabile.

Toți expeditorii sunt obligați să ia la cunoștință și să respecte reglementările aplicabile și tarifele 
UPS. Acest ghid oferă informații generale despre transporturile vizate de reglementările publicate 
de International Air Transport Association (IATA), http://www.iata.org și de Pipeline and Hazardous 
Materials Safety Administration (PHMSA), din cadrul Departamentului Transporturi din S.U.A.  
http://phmsa.dot.gov/hazmat. În plus, se aplică alte cerințe ale reglementărilor internaționale, precum 
codul International Maritime Dangerous Goods (IMDG), ADR Dangerous Goods Regulations for European 
Road Transport sau Transport Canada Dangerous Goods Regulations (TDGR).

Ghid pentru împachetarea și transportul bateriilor în 
siguranță

Protejarea bateriilor și bornelor
Atunci când expediați aproape orice tip de baterie, trebuie 
să protejați toate bornele împotriva scurtcircuitelor care ar 
putea conduce la incendii. Protejați bornele acoperindu-le 
cu un material izolant, neconductor (de exemplu folosind 
bandă electrică sau introducând separat fiecare baterie 
într-o pungă de plastic) ori împachetând fiecare baterie 
într-un ambalaj interior complet închis, pentru a vă asigura 
că bornele expuse sunt protejate.

•  Împachetați bateriile astfel încât să evitați strivirea, 
deteriorarea, sau deplasarea în timpul transportului.

•  Ambalați întotdeauna obiectele de metal sau alte 
materiale care pot scurtcircuita bornele separat de baterii 
(de exemplu folosind o cutie interioară separată pentru 
baterii).

Notă: Pentru a preveni un incendiu, dispozitivele cu baterii încorporate 
nu trebuie pornite în timpul transportului. Protejați întrerupătoarele 
care ar putea fi acționate accidental. Chiar și dispozitivele simple, cum 
ar fi lanternele sau burghiele reîncărcabile, pot genera o cantitate 
periculoasă de căldură dacă sunt activate accidental.

Bateriile rechemate sau reciclate
Nu utilizați niciodată serviciile aeriene pentru a expedia 
baterii rechemate de către producători din motive de 
siguranță, deoarece asemenea transporturi sunt interzise 
prin reglementări (spre exemplu Normele IATA pentru 
Bunurile Periculoase, Dispoziția Specială A154). De asemenea, 
nici bateriile colectate pentru reciclare nu pot fi trimise 
pe calea aerului: https://www.ups.com/content/us/en/
shipping/time/service/index.html. Serviciul Terestru UPS® 
între Alaska, Hawaii sau Puerto Rico și S.U.A. continentală 
nu este disponibil pentru bateriile rechemate sau reciclate, 
întrucât transportul între aceste puncte se va desfășura pe 
calea aerului pe cel puțin un segment.

Clienții care doresc să transporte baterii deteriorate, 
defecte sau chemate în service (DDR) trebuie să obțină 
aprobare prealabilă din partea UPS. UPS acceptă expedieri 
DDR doar prin Ground Continental U.S. Asigurați transportul 
în ambalaj special conceput și aprobat pentru a contracara 
un eveniment termic. Contactați echipa de vânzări pentru 
mai multe informații.

http://www.iata.org
http://phmsa.dot.gov/hazmat
https://www.ups.com/content/us/en/shipping/time/service/index.html
https://www.ups.com/content/us/en/shipping/time/service/index.html
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Dispozitive electronice pentru reparații
Atunci când trimiteți echipamente pentru reparații, cum ar fi 
computere, telefoane mobile sau alte dispozitive cu baterii, în caz că 
există riscul de supraîncălzire, acestea trebuie trimise fără baterii.

Agențiile de reglementare
Ce înseamnă abrevierile „IATA” și „PHMSA”? 
IATA este International Air Transport Association (Asociația 
Internațională de Transport Aerian). Este o organizație profesională 
globală care dezvoltă standarde comerciale și publică Reglementări 
privind mărfurile periculoase, conținând standarde pentru 
transportul mărfurilor periculoase pe calea aerului. Reglementările 
privind Mărfurile Periculoase ale IATA se bazează pe Instrucțiunile 
Tehnice privind Transportul în Siguranță al Mărfurilor Periculoase pe 
Calea Aerului, publicate de International Civil Aviation Organization 
(Organizația Aviatică Civilă Internațională, ICAO). ICAO este o 
autoritate ONU cu jurisdicție în problemele aviatice internaționale.

PHMSA este Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration 
(Administrația pentru Siguranța Materialelor Periculoase) din 
Departamentul Transporturi al S.U.A., care creează reglementări 
pentru transportul mărfurilor periculoase în toate modurile în S.U.A.

Tipuri de baterii
În zilele noastre, există o varietate de tipuri de baterii, iar în timpul 
transportului majoritatea sunt reglementate ca materiale (sau 
mărfuri) periculoase, care pot fi livrate prin UPS doar de către 
expeditori cu contracte de servicii pentru materiale (sau mărfuri) 
periculoase.

Numărul de 
identificare

Numele corect și descrierea pentru 
expediere

Clasa de 
pericol

UN2794 Baterii, umede, conțin acid 8

UN2795 Baterii, umede, conțin substanțe 
alcaline 8

UN2800 Baterii, umede, etanșe 8

UN3028 Baterii, uscate, conțin hidroxid de 
potasiu solid 8

UN3090 Baterii litiu metal 9

UN3091
Baterii litiu metal conținute în 
echipament sau ambalate împreună cu 
echipamentul

9

UN3292 Baterii, conțin sodiu 4,3

UN3480 Baterii cu ioni de litiu 9

UN3481
Baterii cu ioni de litiu încastrate în 
echipament sau ambalate împreună cu 
echipamentul

9

Unele tipuri de baterii prezentate mai sus pot fi transportate sub 
excepții de reglementare, prin urmare nu necesită conformitate 
integrală cu normele aplicabile mărfurilor/bunurilor periculoase. În 
plus, există baterii (spre exemplu cele cu celule uscate sau alcaline 
de dimensiuni normale) care nu sunt reglementate, cu condiția să fie 
protejate adecvat împotriva scurtcircuitelor.

Deși acest document este proiectat pentru a evidenția practicile de siguranță pentru 
clienții UPS care împachetează și expediază baterii, nu înlocuiește reglementările aplicabile. 
Pentru mai multe informații, consultați Reglementările privind Materiale Periculoase ale 
Departamentului Transporturi S.U.A. (Codul Reglementărilor Federale, Capitolul 49 sau 49 
CFR). De asemenea, puteți consulta informațiile online ale Departamentului Transporturi 
la http://phmsa.dot.gov/hazmat, sau puteți suna la Centrul pentru Informarea privind 
Materialele Periculoase, 1-800-467-4922.  
Transporturile aeriene internaționale pot fi supuse, în mod adițional, Reglementărilor 
privind Mărfurile Periculoase ale International Air Transport Association (IATA). Pentru mai 
multe informații, consultați http://www.iata.org sau reglementările locale.

http://www.iata.org
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Tipuri de baterii (cont.)
Baterii umede (UN2794 și UN2795)  
Astfel de baterii sunt frecvent utilizate în mașini, scaune cu rotile 
electrice, stivuitoare, unele surse de alimentare continuă pentru 
PC-uri și alte aplicații. Acestea conțin acizi extrem de corozivi sau 
substanțe alcaline și pot provoca incendii la scurtcircuit. Toate 
bornele trebuie să fie protejate împotriva scurtcircuitelor, iar 
bateriile trebuie ambalate și testate conform 49 CFR 173.159 
pentru transporturile în S.U.A. sau conform Secțiunii 5 IATA, 
Instrucțiunea de Împachetare 870. Rețineți că, indiferent de 
modalitatea de transport, pachetele mici trebuie să utilizeze 
ambalaje prevăzute pentru transportul aerian, spre exemplu, trebuie 
să includă căptușeală etanșă pentru acizi sau substanțe alcaline sau 
împachetare suplimentară suficient de rezistentă și cu sigilii adecvate 
pentru a preveni scurgerea electroliților (consultați Figurile 1 și 2). 
Cu privire la Figura 2, împachetarea trebuie efectuată folosind o 
căptușeală etanșă. O pungă din plastic dur, rezistentă la coroziunea 
electroliților, reprezintă o modalitate de a crea o căptușeală etanșă. 
Documentele de transport/declarațiile privind Mărfurile Periculoase 
aplicabile trebuie să fie întocmite.

Căptușeală 
etanșă

Figura 2 
Exemplu de ambalaj 
baterii umede multiple

Protecție borne

Ambalaj 
exterior solid

Separator neconductor

Capac izolator

Recipient interior

Baterii etanșe (UN2800) 
Aceste baterii pot să nu facă obiectul reglementărilor dacă 
îndeplinesc testele de presiune diferențială și vibrații din 
49 CFR 173.159, precum și dacă sunt marcate clar și durabil ca 
„ETANȘ” sau „BATERIE ETANȘĂ” pe ambalajul exterior (consultați 
Figura 3). Conformitatea cu 49 CFR 173.159a este obligatorie și 
bateriile trebuie să fie pregătite pentru transport pentru a preveni 
scurtcircuitarea și activarea neintenționată a oricărui dispozitiv sau 
echipament în interiorul pachetului.

Transporturile de baterii etanșe cu acid sau substanțe alcaline 
efectuate sub Reglementările IATA privind Mărfuri Periculoase 
trebuie să fie declarate și în conformitate cu cerințele Instrucțiunii 
de împachetare 872.

Bateriile etanșe cu acid sau alcaline care respectă anumite teste 
suplimentare nu fac obiectul niciunei reglementări, cu condiția 
ca bornele să fie protejate împotriva scurtcircuitelor. Aceste 
condiții suplimentare, care sunt stabilite în 49 CFR 173.159a(d) și 
în Secțiunea IATA 4.4, Dispoziția Specială A67, impun ca bateria să 
nu conțină lichid care curge liber și ca electrolitul să nu se poată 
scurge dintr-o carcasă crăpată la 55 °C (131 °F). Bateria și ambalajul 
trebuie marcate ca „ETANȘ” sau „BATERIE ETANȘĂ”.

Figura 1 
Exemplu de ambalaj 

exterior baterii umede

Figura 3 
Exemplu de 
ambalaj baterii 
etanșe
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Tipuri de baterii (cont.)
Baterii uscate, care conțin hidroxid de potasiu solid (UN3028)  
În S.U.A., aceste baterii trebuie să fie pregătite în conformitate 
cu Dispoziția Specială 237 a 49 CFR 172.102, care prevede că 
materialele UN3028 „trebuie să fie pregătite și ambalate în 
conformitate cu cerințele 173.159(a), (b) și (c). Pentru transportul cu 
avionul, dispozițiile 173.159 (b) (2) sunt aplicabile”. Transporturile 
internaționale aeriene ale acestor tipuri de baterii trebuie să 
respecte Instrucțiunea de Împachetare IATA 871.

Baterii care conțin sodiu (UN3292) 
Aceste baterii nu sunt acceptate în mediul UPS.

Baterii uscate, sigilate, nespecificat (nespecificat altfel) 
Aceste baterii sunt utilizate în mod obișnuit pentru aplicații 
portabile de alimentare, sunt etanșate și în general, utilizează 
metale (altele decât plumb) și/sau carbonul ca electrozi. Acestea 
trebuie să îndeplinească toate cerințele prevăzute în Dispoziția 
Specială 130 din 49 CFR 172.102, care include prevenirea evoluției 
periculoase a căldurii provenite din scurtcircuit sau deteriorare. 
Sub prevederile IATA, Dispoziția Specială A123 trebuie urmată, care 
include protecția la scurtcircuit a bornelor expuse și protecția 
împotriva activării accidentale a bateriei.

Alte baterii 
Deși celulele uscate obișnuite (de exemplu, bateriile de tip AA, 
C, D) pot să nu fie catalogate ca materiale periculoase, toate pot 
provoca incendii la scurtcircuit, dacă bateriile și bornele nu sunt 
protejate. Toate transporturile trebuie să îndeplinească cerințele 
prevăzute în Dispoziția Specială 130 din 49 CFR 172.102, care include 
prevenirea evoluției periculoase a căldurii provenite din scurtcircuit 
sau deteriorare. Pentru coletele destinate transportului aerian care 
conțin baterii cu celule uscate cu o tensiune (potențial electric) 
care depășește nouă volți, pe ambalaj trebuie marcat cuvântul 
„Nerestricționat” pentru a indica respectarea reglementărilor. 
Cerința echivalentă pentru IATA se regăsește în Secțiunea 4.4 din 
Reglementările privind Mărfurile Periculoase IATA, ca Dispoziția 
Specială A123 (Consultați Figura 4).

Figura 4 
Exemplu ambalaj baterii cu celule uscate

Amortizare

Ambalaj cu blister

Separator

Bateriile cu litiu 
(UN3090, UN3091, UN3480, UN3481)

Modificări de reglementare  
Rețineți că reglementările aplicabile bateriilor cu litiu sunt dinamice. UPS va actualiza 
acest document cu îndrumări cât mai repede posibil. Expeditorii bateriilor cu litiu 
trebuie să fie în pas cu modificările.

Trebuie oferite documentele cu rezumatul testului UN38.3 atunci 
când sunt solicitate  
„Producători și distribuitorii de celule sau baterii produse după 
30 iunie 2003 trebuie să pună la dispoziție rezumatul testului, 
după cum se specifică în UN Manual of Tests and Criteria, Partea III, 
subsecțiunea 38.3, paragraful 38.3.5”. IATA 3.9.2.6.1(g).

Expeditorii de baterii cu litiu pe calea aerului au responsabilitatea 
de a respecta cerințele IATA 3.9.2.6.1(g) începând cu 1 ianuarie 
2020. Reglementările ADR au încorporat această cerință pentru 
transportul terestru (1 iulie 2019) și se așteaptă ca și alte seturi 
de reglementări să aibă aceeași cerință în viitorul apropiat.

Acest lucru se aplică tuturor expedierilor de baterii de tip litiu 
ion și metal individuale, incluse într-un echipament, ambalate 
împreună cu echipamentul sau care alimentează un vehicul. 

Nu se așteaptă ca expeditorul/distribuitorul să ofere copii în 
format fizic pentru fiecare expediere care conține baterii cu litiu. 
Documentele cu îndrumări privind reglementările încurajează 
utilizarea tehnologiei pentru a facilita disponibilitatea la cerere 
(precum legăturile către site-uri). 

NOTĂ: UPS nu va solicita un rezumat al testului pentru fiecare expediere, dar 
expeditorul are responsabilitatea de a avea aceste informații pregătite pentru a fi 
oferite la cerere. Serviciul ar putea fi afectat dacă expeditorul nu se poate conforma.

Despre bateriile cu litiu 
Pentru că bateriile cu litiu sunt concepute să asigure niveluri ridicate 
de energie, energia electrică a acestor baterii este semnificativă, 
ceea ce înseamnă că aceste baterii pot genera uneori o cantitate 
mare de căldură dacă sunt scurtcircuitate. În plus, conținutul chimic 
al acestor baterii se poate aprinde dacă acestea sunt deteriorate 
sau dacă sunt concepute sau montate necorespunzător. Din aceste 
motive, există reglementări de siguranță ce guvernează transportul 
acestor tipuri de baterii. Expeditorii trebuie să se conformeze 
reglementărilor aplicabile publicate de IATA și/sau PHMSA.

Deși toate bateriile cu litiu sunt clasificate ca materiale periculoase 
(denumite și mărfuri periculoase), există excepții pentru modelele 
comune de dimensiuni reduse, lucru care simplifică regulile pentru 
transportul pe calea aerului. UPS acceptă bateriile comune cu litiu în 
conformitate cu aceste reglementări reduse numai atunci când sunt 
ambalate cu sau conținute în echipament (UN3091, UN3481). 

Pentru UPS, toate transporturile aeriene de baterii litiu-ion sau 
metal livrate fără echipament (UN3090, UN3480) trebuie să fie 
complet reglementate ca mărfuri periculoase, ceea ce necesită un 
contract UPS pentru Mărfuri Periculoase. 

Acest document descrie regulile pentru transportul bateriilor mici 
cu litiu ambalate cu sau conținute în echipament, pentru care UPS 
nu solicită un Contract pentru Mărfuri Periculoase.
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Transportul bateriilor cu litiu cu mijloace aeriene 
Reglementările diferă în funcție de tipul de baterie pe care-l 
transportați (litiu ion sau litiu metal) și dacă transportați baterii 
ambalate cu sau conținute în echipament. 

Rețineți: UPS nu acceptă expedieri UN3090 sau UN3480 din 
Secțiunea II pe calea aerului. Aceste expedieri trebuie să fie de tip 
Mărfuri periculoase complet reglementate, ceea ce impune un 
contract de tip Mărfuri periculoase UPS.

UPS are cerințe suplimentare de marcare pentru transporturile 
aeriene UN3481 și UN3091 pregătite și marcate/etichetate în 
conformitate cu Secțiunea II a Instrucțiunii de împachetare 
relevante. Consultați Varianta IATA 5X-07. Rețineți că acest lucru este 
opțional pentru expedierile cu origine și destinație în cadrul celor 
48 de state ale S.U.A. continentale. http://www.iata.org/

UPS solicită aprobare înaintea expedierilor care conțin baterii litiu 
metal. Aceasta în plus față de Contractul pentru Mărfuri Periculoase, 
dacă este necesar. Vă rugăm să consultați cerințele pentru aprobare 
privind bateriile litiu metal: https://www.ups.com/content/us/
en/resources/ship/hazardous/responsible/lithium-battery-
preapproval.html

Transportul bateriilor cu litiu prin mijloace terestre 
Doar S.U.A.: Cerințe suplimentare privind greutatea și etichetarea 
se aplică transportului la sol al bateriilor cu litiu în S.U.A. Cerințele 
diferă în funcție de tipul de baterie pe care-l transportați (litiu ion sau 
litiu metal) și dacă transportați baterii ambalate fără echipament, 
baterii ambalate împreună cu echipamentul sau baterii conținute 
în echipament. (Consultați paginile 7, 9 și 11 pentru mai multe 
îndrumări.)

În afara S.U.A.: Cele mai multe reglementări, precum ADR și TDGR, 
conțin excepții pentru transportul terestru al bateriilor mici cu litiu. 
Verificați normele locale pentru a asigura conformitatea cu orice 
variații locale sau de stat. 

Serviciul Terestru UPS® între Alaska, Hawaii sau Puerto Rico și multe insule 
mici trebuie de asemenea efectuat pe calea aerului pe cel puțin un segment. 
Astfel de servicii nu pot fi utilizate pentru bateriile cu litiu.

Care sunt modalitățile în care pot preveni un scurtcircuit sau 
activarea bateriilor cu litiu în timpul transportului? 
Un risc important implicat de transportul bateriilor cu litiu este 
scurtcircuitul unei baterii sau activarea accidentală în timpul 
transportului. Toate bateriile trebuie ambalate pentru a elimina 
posibilitatea unui scurtcircuit sau a activării (consultați Figura 5 
pentru un exemplu). Asigurați-vă că nicio baterie nu intră în contact 
cu alte baterii, suprafețe conductoare sau obiecte metalice în 
timpul transportului. Reglementările IATA impun împachetarea 
celulelor și bateriilor în ambalaje închise ermetic, din materiale 
neconductive (de exemplu pungi de plastic) și să vă asigurați că 
bornele sau conectorii expuși sunt protejați cu capace sau bandă 
neconductoare ori prin alte mijloace similare. De asemenea, 
recomandă amortizarea în siguranță și ambalarea bateriilor pentru 
a preveni deplasarea în timpul transportului sau slăbirea capacelor 
bornelor. Nu utilizați plicuri sau alte mijloace de împachetare 
cu pereți laterali moi. Consultați site-ul IATA pentru sugestii și 
instrucțiuni suplimentare: http://www.iata.org/lithiumbatteries.

Tipuri de baterii cu litiu
Există două tipuri principale de baterii cu litiu, ambele conținând 
niveluri foarte ridicate de energie:

Bateriile litiu ion (Li-ion) sunt reîncărcabile.

•  Uneori sunt denumite „baterii cu litiu secundare”.

•  Includ bateriile cu litiu polimer (Li-Po).

•  Aceste baterii se regăsesc adesea în dispozitive electronice 
obișnuite, precum telefoane mobile sau laptopuri.

În general, bateriile litiu metal nu sunt reîncărcabile.

•  Uneori sunt denumite „baterii cu litiu principale”.

Figura 5 
Mostră ambalaj baterii 
cu litiu

 Ambalaj cu blister
 Amortizare
 Separator

Blister Pack

Cushioning

Divider

http://www.iata.org/
https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/hazardous/responsible/lithium-battery-preapproval.html?srch_pos=1&srch_phr=lithium+metal
https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/hazardous/responsible/lithium-battery-preapproval.html?srch_pos=1&srch_phr=lithium+metal
https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/hazardous/responsible/lithium-battery-preapproval.html?srch_pos=1&srch_phr=lithium+metal
http://www.iata.org/lithiumbatteries
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Reglementări generale și întrebări frecvente 
Limitele privind cantitățile în ceea ce privește celulele și 
bateriile se aplică ambalajelor exterioare? În scopul respectării 
reglementării, ce anume este considerat ca fiind un „colet”? 
Un ambalaj exterior poate fi utilizat pentru a consolida mai multe 
colete care au fost pregătite pentru expediere în mod corespunzător, 
dar este esențial să înțelegeți că nu toate transporturile de baterii cu 
litiu pot fi consolidate cu un ambalaj exterior. Pentru bateriile litiu 
ion sau litiu metal ambalate cu sau incluse în echipament, pregătite 
conform Secțiunii II a Instrucțiunilor IATA de Împachetare 966, 967, 
969 sau 970, coletele individuale care respectă reglementările pot 
fi consolidate într-un ambalaj exterior. Cu toate acestea, coletele 
individuale trebuie să respecte cerințele necesare (precum limitările 
privind greutatea netă a bateriei sau capacitatea de a rezista la testul 
de cădere de la 1,2 metri, după cum este cazul). Ambalajul exterior 
trebuie marcat cu cuvântul „overpack” și trebuie să prezinte eticheta 
corectă indicând gestionarea bateriilor cu litiu. Consultați Figura 6 de 
mai jos.

Ce înseamnă abrevierea „Wh”? 
„Wh” este prescurtarea de la „watt-oră”. Această unitate de măsură 
se referă la capacitatea energetică a unei celule sau a unei baterii 
litiu ion (amperi oră x tensiune = wați oră).

Ce este „starea de încărcare” (state of charge) sau SoC? 
Acest termen se referă la procentul din capacitatea electrică 
stocată într-o celulă sau baterie reîncărcabilă (de exemplu, celule 
sau baterii litiu ion), disponibilă pentru utilizare. O baterie litiu ion 
complet încărcată are o stare de încărcare (SoC) de 100%. Cercetările 
au demonstrat că, în cazul bateriilor litiu ion, starea de încărcare 
redusă poate oferi un nivel suplimentar de siguranță în timpul 
transportului și reduce posibilitatea unui eveniment termic. În 
conformitate cu IATA, toate bateriile litiu ion (fără echipamente) 
transportate pe calea aerului nu trebuie să depășească 30% SoC.

Ce este o „baterie buton”? 
O baterie buton este o baterie mică, rotundă, având înălțimea mai 
mică decât diametrul1, denumită în mod uzual și „baterie monedă”. 
Astfel de baterii pot fi găsite în ceasuri, calculatoare, ceasuri 
electronice, jucării și alte aplicații.

Care este diferența dintre „celulă” și „baterie”, conform acestei 
reglementări? 
•  O baterie este formată din două sau mai multe celule conectate 

electric prin modalități permanente, inclusiv prin intermediul 
carcaselor, bornelor și marcajelor.

Notă: Conform acestei reglementări, „acumulatorii”, „modulele” sau 
„ansamblurile de baterii” sunt tratate ca baterii.

•  O celulă este o unitate electrochimică încasetată de una singură. 
Aceasta are o bornă pozitivă și una negativă, care manifestă un 
diferențial de tensiune între cei doi poli ai săi.1

Notă: Multe celule pot fi denumite „baterie” sau „baterie cu o singură celulă” 
într-o conversație obișnuită, dar conform acestei reglementări, o singură 
celulă trebuie să respecte numai cerințele care vizează „celulele”. Un exemplu 
de „celulă” ar fi celula primară cu litiu CR123, utilizată pentru camere foto și 
lanterne.

Ghid pentru transportul bateriilor externe cu litiu (de tip banc de 
acumulatori) 
Reglementările IATA 2017 privind Mărfurile Periculoase și 
suplimentar Ghidul IATA pentru Bateriile cu litiu clarifică faptul 
că acumulatorii externi, modulele sau ansamblurile de baterii, 
cunoscute și ca bancuri de acumulatori sau încărcătoare portabile, 
sunt reglementate ca baterii litiu ion (UN3480). Astfel de 
transporturi sunt supuse regulilor UPS ca toate bateriile litiu ion sau 
litiu metal transportate pe calea aerului să fie catalogate ca mărfuri 
periculoase complet reglementate, ceea ce impune un contract 
Mărfuri periculoase UPS. 

Întrebări privind clasificarea unui anumit produs trebuie 
direcționate către autoritatea națională competentă în țara din 
care/către care un expeditor dorește să trimită baterii cu litiu.

Etichete și marcaje obligatorii
Cerințele pentru utilizarea etichetelor și marcajelor descrise în 
pagina următoare variază în funcție de tipul de baterie expediată 
(litiu ion sau litiu metal) și de modul în care sunt ambalate bateriile 
(împreună cu echipamentul sau conținute în echipament).

Consultați paginile 8 și 10 pentru a afla cum și când aceste etichete 
și marcaje trebuie folosite pentru transportul aerian al bateriilor 
cu litiu ambalate cu sau conținute în echipament, conform 
reglementărilor. Consultați paginile 9 și 11 pentru cerințele de 
etichetare și marcare pentru transportul terestru. Țineți cont că 
transportul aerian al bateriilor litiu ion (UN3480) și litiu metal 
(UN3090) fără echipamente trebuie considerat ca fiind transport 
complet reglementat de mărfuri periculoase când este efectuat cu 
UPS, ceea ce impune un contract Mărfuri periculoase UPS.

Ce înseamnă „echipament” când este asociat cu transportul de 
baterii cu litiu? 
Conform normelor, bateriile litiu ion sau litiu metal pot fi clasificate 
ca „ambalate împreună cu echipamentul” sau „conținute în 
echipament” atunci când acestea însoțesc sau sunt incluse 
în aparatul pentru care furnizează energie electrică pentru 
funcționare.

Ce etichete privind pericolele sunt necesare? 
Pentru expedierile complet reglementate, este necesară eticheta 
Baterie cu litiu Clasa 9. Rețineți că eticheta nouă este obligatorie 
începând cu 01 ianuarie 2019.

Figura 6

Declarație privind 
marca Bateriei cu litiu 
și AMBALAJ EXTERIOR

Colete individuale (cu 
marcaj) ambalate în 
ambalaj exterior

Ambalaj exterior

1 Sursă: „Document IATA cu instrucțiuni privind bateriile cu litiu: Transportul bateriilor litiu metal și litiu ion.” IATA. 2016. Web. http://www.iata.org/lithiumbatteries 

VECHI NOU

http://www.iata.org/Pages/default.aspx
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Transporturi aeriene

Baterii litiu ion 
ambalate împreună cu 
echipamentul: 

Marcare adițională după cum 
urmează:
–  Baterii litiu ion ambalate împreună 

cu echipamentul: „P.I. 966-II”*

Baterii litiu ion conținute în 
echipament:
Pentru bateriile litiu ion conținute în 
echipament, marcajul nu trebuie utilizat 
dacă (a) pachetul conține maxim 4 celule 
sau 2 baterii și (b) expedierea se face 
pentru cel mult două pachete cu baterii 
cu ioni de litiu conținute în echipament. 

Marcare adițională după cum urmează:
–  Baterii litiu ion conținute în echipament: 

„P.I. 967-II”*

Baterii litiu metal 
ambalate împreună cu 
echipamentul: 

Marcare adițională după cum 
urmează:
–  Baterii litiu metal ambalate cu 

echipamentul: „P.I. 969-II”*

Baterii litiu metal conținute în 
echipament:
Pentru bateriile litiu metal conținute în 
echipament, marcajul nu trebuie utilizat 
dacă (a) pachetul conține maxim 4 celule 
sau 2 baterii și (b) expedierea se face 
pentru cel mult două pachete cu baterii 
litiu metal conținute în echipament.

Marcare adițională după cum urmează:
–  Baterii litiu metal conținute în echipament: 

„P.I. 970-II”*

Transporturi terestre

Pentru transporturile terestre, marcajele de mai sus sunt comune în cele mai multe țări din întreaga lume (consultați ADR SP 188, TDGR SP 34 sau reglementările 
locale). 
În plus, S.U.A. impune ca transporturile terestre de baterii mici cu litiu să fie catalogate ca interzise în aeronavele de pasageri. În acest sens, poate fi utilizată eticheta 
„Doar Aeronavă Cargo” sau una dintre următoarele două declarații, în litere de cel puțin 6 mm înălțime: 

„BATERII PE BAZĂ DE LITIU – INTERZIS 
TRANSPORTUL LA BORDUL 

AERONAVELOR DE PASAGERI”

„BATERII LITIU METAL – INTERZIS 
TRANSPORTUL LA BORDUL 

AERONAVELOR DE PASAGERI”

„BATERII LITIU ION – INTERZIS 
TRANSPORTUL LA BORDUL 

AERONAVELOR DE PASAGERI”
– sau – – sau –

 

 
Statele Unite permit de asemenea excepții unice pentru transportul terestru al bateriilor cu litiu de talie medie, nerecunoscute în alte reglementări internaționale. Pentru 
bateriile litiu ion, celulele medii au > 20 Wh, dar ≤ 60 Wh; iar bateriile medii au > 100 Wh dar ≤ 300 Wh. Pentru litiu metal, celulele medii au un conținut de litiu de > 1 gram, 
dar ≤ 5 grame; iar bateriile medii au un conținut de litiu de > 2 grame, dar ≤ 25 grame. Celulele/bateriile de dimensiuni medii cu litiu pot fi transportate terestru sub 
reglementări ușoare, cu condiția să prezinte etichetare sau marcare adecvate pentru baterii litiu ion sau litiu metal (ca mai sus) și să prezinte următorul marcaj:

„BATERII CU LITIU – INTERZIS TRANSPORTUL LA BORDUL AERONAVELOR ȘI NAVELOR MARITIME”

Notă: Serviciul terestru nu poate fi folosit pentru transporturi de baterii cu litiu către Alaska, Hawaii, Puerto Rico sau Avalon, California.

 

Etichete și marcaje obligatorii (cont.)

*Opțional atunci când originea și destinația sunt în cadrul celor 48 de state S.U.A. continentale.

Litiu ion

sau

sau

**Loc pentru numărul de telefon 
pentru informații suplimentare.

**Place for telephone number for additional information

UN3481
**

Litiu metal

**Loc pentru numărul de telefon 
pentru informații suplimentare.

**Place for telephone number for additional information

UN3091
**

Nu se poate utiliza după 
31 decembrie 2018

NU ÎNCĂRCAȚI ȘI NU TRANSPORTAȚI 
COLETUL DACĂ ESTE DETERIORAT

Pentru mai multe informații, 
apelați ......................

ÎN CAZUL 
DETERIORĂRII

ATENȚIE!

Baterie litiu metal

Nu se poate utiliza după 
31 decembrie 2018

NU ÎNCĂRCAȚI ȘI NU TRANSPORTAȚI 
COLETUL DACĂ ESTE DETERIORAT

Pentru mai multe informații, 
apelați ......................

ÎN CAZUL 
DETERIORĂRII

ATENȚIE!

Baterie litiu ion
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Figura 7 
Transportul aerian al bateriilor litiu ion

Este transportul meu aerian de baterii litiu ion complet reglementat, astfel încât să necesite serviciul UPS pentru Mărfuri Periculoase?  
(Pentru informații detaliate despre documentația necesară și etichetarea prezentate mai jos, consultați pagina 7.)

NU

NU

NU

DA

DA

DA

Doriți să transportați baterii litiu ion cu capacitate > 100 Wh sau 
celule litiu ion cu capacitate > 20 Wh?

Este necesar un contract UPS 
pentru Mărfuri Periculoase.** 
Sunt necesare ambalarea 
conform specificațiilor ONU, 
etichetarea de Baterie cu 
litiu Clasa 9, documentele de 
transport pentru materiale 
periculoase (hazmat) sau 
declarația și marcarea 
ambalajului. Consultați 
reglementările IATA pentru mai 
multe detalii: 
http://www.iata.org/

Greutatea netă combinată a 
tuturor bateriilor cu litiu din 
coletul dumneavoastră > 5 kg?

Transportați baterii cu litiu în 
echipamente sau ambalate 
cu echipamentele?

Este necesar un Contract UPS 
pentru Mărfuri Periculoase.** 
Consultați cerințele IATA 
pentru mai multe detalii 
despre UN3481 Secțiunea I – 
Cerințe privind transportul.
http://www.iata.org/

Coletul dumneavoastră nu trebuie transportat 
ca Mărfuri Periculoase complet reglementate. 
Consultați reglementările IATA pentru UN3481 
Secțiunea II - Cerințe.
http://www.iata.org/

Toate pachetele conținând „baterii litiu ion 
ambalate împreună cu echipamentul”* 
necesită marcajul de manipulare Baterie cu 
litiu UN3481. De asemenea, marcați pachetul 
„P.I. 966-II.”†

Pentru „Bateriile litiu ion conținute în 
echipament”, afișați marcajul de manipulare 
Baterie cu litiu UN3481 pentru orice pachet 
unitar care conține mai mult de 4 celule sau 
2 baterii. De asemenea, marcați oricare din 
aceste pachete cu „P.I. 967-II.”†

Notă: Dacă transportul conține maxim 4 celule 
sau 2 baterii și maxim 2 colete, nu sunt 
necesare marcarea și etichetarea.

Este necesar un Contract UPS pentru 
Mărfuri Periculoase.** Consultați 
cerințele IATA pentru UN3480 
Secțiunea IB (≤ 10 kg baterii) sau 
Secțiunea IA (> 10 kg).
http://www.iata.org/

 * Coletul pentru transportul de baterii cu litiu „ambalate cu echipamentul” trebuie să poată rezista la testul de cădere de la 1,2 metri, iar toate bateriile trebuie împachetate pentru a 
elimina posibilitatea scurtcircuitării sau activării. Nu utilizați plicuri sau alte mijloace de împachetare cu pereți laterali moi.

** Contractele sunt necesare pentru serviciile UPS Colete Mici și UPS Air Cargo, dar nu și pentru transporturile hazmat UPS Transport Aerian; contactați reprezentantul de relații cu 
clienții pentru detalii.

† Opțional atunci când originea și destinația sunt în cadrul celor 48 de state S.U.A. continentale.

© 2012–2019 United Parcel Service of America, Inc. UPS, sigla UPS și culoarea maro sunt mărci comerciale ale United Parcel Service of America, Inc. Toate drepturile sunt rezervate.  
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Figura 8  
Transportul terestru al bateriilor litiu ion*

Este transportul meu terestru de baterii litiu ion complet reglementat, astfel încât să necesite serviciul UPS pentru Mărfuri Periculoase?
(Pentru informații detaliate despre marcajele necesare și etichetarea precizate mai jos, consultați pagina 7.)
Notă: Transporturile la sol de baterii cu litiu nu pot fi efectuate către nicio adresă din Alaska, Hawaii, Puerto Rico sau destinații insulare, cum ar fi Avalon, California.

Doriți să transportați baterii litiu ion cu capacitate 
> 100 Wh sau celule litiu ion cu capacitate > 20 Wh?

Este necesar un contract Mărfuri 
periculoase UPS.** Sunt necesare 
ambalajul special UN, eticheta 
Baterie cu litiu Clasa 9, documentația 
de transport hazmat și marcajele 
pe ambalaj. Vă rugăm să consultați 
Reglementările privind Materiale 
Periculoase ale Departamentului 
Transporturi S.U.A. pentru detalii 
suplimentare referitoare la cerințele 
de expediere.

Bateriile sunt > 100 Wh, dar ≤ 300 Wh, 
sau celulele > 20 Wh, dar ≤ 60 Wh?

Coletul conține baterii litiu ion ambalate 
cu echipamentul?

Coletul conține baterii litiu ion 
ambalate cu echipamentul?

Coletul conține baterii litiu ion 
conținute în echipament?

Greutatea brută a 
coletului este > 30 kg?

Greutatea brută a 
coletului este > 30 kg?

Coletul conține baterii 
litiu ion conținute în 
echipament?

Doar S.U.A.: Coletul dumneavoastră nu 
trebuie transportat ca Mărfuri Periculoase 
complet reglementate. Vă rugăm să consultați 
Reglementările privind Materiale Periculoase 
ale Departamentului Transporturi S.U.A. pentru 
detalii suplimentare referitoare la cerințele de 
expediere.

Necesar: Marcaje de avertizare care să ateste 
„Baterii cu litiu – Interzis transportul la bordul 
aeronavelor și navelor maritime.”

Marcajul Baterie litiu ion este necesar pentru 
colete care conțin mai mult de 4 celule sau mai 
mult de 2 baterii.

Nu este eligibil pentru transportul aerian.

Coletul dumneavoastră nu trebuie transportat ca 
Mărfuri Periculoase complet reglementate. Vă rugăm să 
consultați Reglementările privind Materiale Periculoase 
ale Departamentului Transporturilor S.U.A. pentru detalii 
suplimentare referitoare la cerințele de expediere.

Obligatoriu: marcajul de baterie litiu ion și marcajul de 
avertizare cu textul „Baterii litiu ion – interzis transportul 
la bordul aeronavelor de pasageri”.

Este posibil să nu fie eligibil pentru transportul aerian.  
Consultați Figura 7 de la pagina 8.

Doar S.U.A.: Coletul dumneavoastră nu trebuie transportat ca Mărfuri 
Periculoase complet reglementate. Vă rugăm să consultați Reglementările 
privind Materiale Periculoase ale Departamentului Transporturi S.U.A. 
pentru detalii suplimentare referitoare la cerințele de expediere.

Necesar: Marcaje de avertizare cu fraza „Baterii cu litiu – Interzis transportul 
la bordul aeronavelor și navelor maritime”, marcaj baterie litiu ion.

Nu este eligibil pentru transportul aerian.  
Reglementat în întregime pentru transportul terestru în afara S.U.A.

Coletul dumneavoastră nu trebuie 
transportat ca Mărfuri Periculoase 
complet reglementate. Vă rugăm 
să consultați reglementările locale 
privind transportul terestru pentru 
detalii suplimentare.

Pentru colete care conțin mai mult de 
4 celule sau 2 baterii sunt obligatorii 
marcajul de baterie litiu ion și marcajul 
de avertizare cu textul „Baterii litiu 
ion – interzis transportul la bordul 
aeronavelor de pasageri”.

Este posibil să nu fie eligibil pentru 
transportul aerian. Consultați 
Figura 7 de la pagina 8.

* Coletul pentru transportul de baterii cu litiu expediate individual sau ambalate împreună cu echipamentul trebuie să poată rezista la testul de cădere de la 1,2 metri, iar 
toate bateriile trebuie împachetate pentru a elimina posibilitatea scurtcircuitării sau activării. Nu utilizați plicuri sau orice alte mijloace de împachetare cu pereți laterali moi. 
Consultați pagina 5 pentru mai multe informații.

** Contractele sunt necesare pentru serviciile UPS Colete Mici și UPS Air Cargo®, dar nu și pentru transporturile hazmat UPS Transport Aerian; contactați reprezentantul pentru 
relații cu clienții pentru detalii.

© 2012–2019 United Parcel Service of America, Inc. UPS, marca UPS și culoarea maro sunt mărci comerciale ale United Parcel Service of America, Inc. Toate drepturile sunt rezervate.  
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http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=6db311063907b7a5b11be0763fecfabd&node=se49.2.173_1185&rgn=div8
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=6db311063907b7a5b11be0763fecfabd&node=se49.2.173_1185&rgn=div8
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=6db311063907b7a5b11be0763fecfabd&node=se49.2.173_1185&rgn=div8
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=6db311063907b7a5b11be0763fecfabd&node=se49.2.173_1185&rgn=div8
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=6db311063907b7a5b11be0763fecfabd&node=se49.2.173_1185&rgn=div8
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=6db311063907b7a5b11be0763fecfabd&node=se49.2.173_1185&rgn=div8
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=6db311063907b7a5b11be0763fecfabd&node=se49.2.173_1185&rgn=div8
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=6db311063907b7a5b11be0763fecfabd&node=se49.2.173_1185&rgn=div8
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=6db311063907b7a5b11be0763fecfabd&node=se49.2.173_1185&rgn=div8
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=6db311063907b7a5b11be0763fecfabd&node=se49.2.173_1185&rgn=div8
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=6db311063907b7a5b11be0763fecfabd&node=se49.2.173_1185&rgn=div8
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Figura 9  
Transportul aerian al bateriilor litiu metal

Este transportul meu aerian de baterii litiu metal complet reglementat, astfel încât să necesite serviciul UPS pentru Mărfuri Periculoase?
(Pentru informații detaliate despre documentația necesară și etichetarea prezentate mai jos, consultați pagina 7.)
Notă: Pentru a expedia baterii litiu metal ambalate, fără echipament prin serviciile aeriene UPS este nevoie de aprobare prealabilă. Vizitați ups.com pentru 
informații suplimentare.

NU

NU

NU

DA

DA

DA

Expediați baterii conținând > 2 g de litiu metal 
sau celule conținând > 1 g de litiu metal?

Este necesar un contract UPS 
pentru Mărfuri Periculoase.** 
Sunt necesare ambalarea 
conform specificațiilor ONU, 
eticheta Baterie cu litiu Clasa 9, 
documentele de transport 
pentru materiale periculoase 
(hazmat) sau declarația și 
marcarea ambalajului. Consultați 
reglementările IATA pentru mai 
multe detalii: http://www.iata.org/

Greutatea netă combinată a 
tuturor bateriilor cu litiu din 
coletul dumneavoastră > 5 kg?

Transportați baterii cu litiu în 
echipamente sau ambalate cu 
echipamentele?

Este necesar un contract UPS 
pentru Mărfuri Periculoase. 
**Consultați reglementările 
IATA pentru mai multe detalii 
despre UN3091 Secțiunea I - 
Cerințe pentru transport.
http://www.iata.org/

Este necesar un Contract UPS 
pentru Mărfuri Periculoase.**  
Consultați cerințele IATA pentru 
UN3090 Secțiunea IB (≤ 2,5 kg de 
baterii) sau Secțiunea IA (> 2,5 kg).
http://www.iata.org/

Coletul dumneavoastră nu trebuie 
transportat ca Mărfuri Periculoase complet 
reglementate. Consultați reglementările IATA 
pentru cerințele UN3091 Secțiunea II.
http://www.iata.org/

Toate coletele care conțin „Baterii litiu metal 
ambalate împreună cu echipamentul”* 
necesită marcajul de manipulare Baterie cu 
litiu UN3091. De asemenea, marcați pachetul 
„P.I. 969-II”.†

Pentru „Bateriile litiu metal conținute în 
echipament”, afișați marcajul de manipulare 
Baterie cu litiu UN3091 pentru orice pachet 
unitar care conține mai mult de 4 celule sau 
mai mult de 2 baterii. De asemenea, marcați 
pachetul „P.I. 970-II”. †

Notă: Dacă transportul conține maxim 4 
celule sau 2 baterii și maxim 2 colete, nu sunt 
necesare marcarea și etichetarea.

* Coletul pentru transportul de baterii cu litiu „ambalate cu echipamentul” trebuie să poată rezista la testul de cădere de la 1,2 metri, iar toate bateriile trebuie împachetate pentru a 
elimina posibilitatea scurtcircuitării sau activării. Nu utilizați plicuri sau alte mijloace de împachetare cu pereți laterali moi.

** Contractele sunt necesare pentru serviciile UPS Colete Mici și UPS Air Cargo, dar nu și pentru transporturile hazmat UPS Transport Aerian; contactați reprezentantul de relații cu 
clienții pentru detalii.

† Opțional atunci când originea și destinația sunt în cadrul celor 48 de state S.U.A. continentale.
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Figura 10  
Transportul terestru al bateriilor litiu metal*

Este transportul meu terestru de baterii litiu metal complet reglementat, astfel încât să necesite serviciul UPS pentru Mărfuri Periculoase? 
(Pentru informații detaliate despre marcajele necesare și etichetarea precizate mai jos, consultați pagina 7.)
Notă: Transporturile la sol de baterii cu litiu nu pot fi efectuate către nicio adresă din Alaska, Hawaii, Puerto Rico sau destinații insulare, cum ar fi Avalon, California.

Expediați baterii care conțin > 2 g de litiu metal 
sau celule care conțin > 1 g de litiu metal?

Este necesar un contract UPS pentru 
Mărfuri Periculoase.** Sunt necesare 
ambalarea conform specificațiilor 
ONU, etichetarea ca Baterie cu litiu 
Clasa 9, documentele de transport 
pentru materiale periculoase 
(hazmat) și marcarea ambalajului. Vă 
rugăm să consultați Reglementările 
privind Materiale Periculoase ale 
Departamentului Transporturilor S.U.A. 
pentru detalii suplimentare referitoare 
la cerințele de expediere.

Bateriile conțin > 2 g, dar ≤ 25 g litiu metal 
sau celulele conțin > 1 g, dar ≤ 5 g litiu metal?

Coletul conține baterii litiu metal ambalate 
împreună cu echipamentul?

Coletul conține baterii litiu metal 
ambalate împreună cu echipamentul sau 
conținute în echipament?

Greutatea brută a 
coletului este > 30 kg?

Greutatea brută a 
coletului este > 30 kg?

Coletul conține > 5 kg 
greutate netă în baterii 
litiu metal?

Coletul conține baterii 
litiu metal conținute în 
echipament?

Doar S.U.A.: Coletul dumneavoastră nu 
trebuie expediat ca Mărfuri periculoase 
complet reglementate. Vă rugăm să consultați 
Reglementările privind Materiale Periculoase ale 
Departamentului Transporturi S.U.A. pentru detalii 
suplimentare referitoare la cerințele de expediere.

Necesar: Marcaje de avertizare care să ateste 
„Baterii cu litiu – Interzis transportul la bordul 
aeronavelor și navelor maritime.”

Marcajul baterie litiu metal este necesar pentru 
colete care conțin mai mult de 4 celule sau mai mult 
de 2 baterii.

Nu este eligibil pentru transportul aerian. Coletul dumneavoastră nu trebuie 
transportat ca Mărfuri Periculoase 
complet reglementate. Vă rugăm 
să consultați Reglementările 
privind Materiale Periculoase ale 
Departamentului Transporturilor 
S.U.A. pentru detalii suplimentare 
referitoare la cerințele de expediere.

Necesar: Marcaj baterie litiu metal.

Este posibil să nu fie eligibil pentru 
transportul aerian. Consultați 
Figura 9 de la pagina 10.

Coletul dumneavoastră nu trebuie transportat 
ca Mărfuri Periculoase complet reglementate. Vă 
rugăm să consultați reglementările locale privind 
transportul terestru pentru detalii suplimentare.

Eticheta de manipulare pentru baterii cu litiu metal 
este necesară pentru pachete care conțin mai mult 
de 4 celule sau mai mult de 2 baterii.

Este posibil să nu fie eligibil pentru transportul 
aerian.  
Consultați Figura 9 de la pagina 10.

Doar S.U.A.: Coletul dumneavoastră nu trebuie transportat 
ca Mărfuri Periculoase complet reglementate. Vă rugăm 
să consultați Reglementările privind Materiale Periculoase 
ale Departamentului Transporturilor S.U.A. pentru detalii 
suplimentare referitoare la cerințele de expediere.

Necesar: Marcaje de avertizare cu fraza „Baterii cu litiu – 
Interzis transportul la bordul aeronavelor și navelor 
maritime”, marcaj baterie litiu metal.

Nu este eligibil pentru transportul aerian. 
Reglementat în întregime pentru transportul terestru în 
afara S.U.A.

Coletul dumneavoastră nu trebuie 
transportat ca Mărfuri Periculoase complet 
reglementate. Vă rugăm să consultați 
reglementările locale privind transportul 
terestru pentru detalii suplimentare.

Necesar: Marcaje de avertizare care să 
ateste „Baterii cu litiu – Interzis transportul 
la bordul aeronavelor de pasageri”, eticheta 
de manipulare a bateriilor cu litiu metal. 

Este posibil să nu fie eligibil pentru 
transportul aerian.  
Consultați Figura 9 de la pagina 10.

* Coletul pentru transportul de baterii cu litiu expediate individual sau ambalate împreună cu echipamentul trebuie să poată rezista la testul de cădere de la 1,2 metri, iar 
toate bateriile trebuie împachetate pentru a elimina posibilitatea scurtcircuitării sau activării. Nu utilizați plicuri sau orice alte mijloace de împachetare cu pereți laterali moi. 
Consultați pagina 5 pentru mai multe informații.

** Contractele sunt necesare pentru serviciile UPS Colete Mici și UPS Air Cargo®, dar nu și pentru transporturile hazmat UPS Transport Aerian; contactați reprezentantul pentru 
relații cu clienții pentru detalii.
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