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SDO pure 

• Clasificate în capitolul 29 „Substanțe chimice organice” la pct.  
29.03 Derivați halogenați ai hidrocarburilor  

 

- Derivați halogenați saturați ai hidrocarburiloraciclice 

2903.14    -- Tetraclorura de carbon 

2903.19    -- Altele 

 --- 1,1,1-Tricloroetan (Metil cloroform) 

 

- Derivați halogenați fluorați, bromați sau iodați al hidrocarburilor aciclice         

  2903.39   -- Altele  

         --- Bromura de metil (Bromometan)   

 

  ATENȚIE: HFC și HFO (HFC nesaturate  sunt substanțe 
non-SDO și sunt substituienți pentru SDO   deasemenea 

sunt calasificate la pct.  --2903.39 

 



SDO pure 

• Subdiviziunile pct 29.03 : 

 2903. – Derivați halogenați a hidrocarburilor aciclice care conțin 

2 sau mai mulți halogeni diferiți 
 […] 

2903.71  --Clorfluordifluormetan (= HCFC-22) 

2903.72  --Diclortrifluoretan (= HCFC-123 – 2 isomeri) 

2903.73  --Diclorfluoretan (= HCFC-141 – 3 isomeri,  
     inclusiv HCFC-141b) 

2903.74  --Clordifluorethan (= HCFC-142 – 3 isomeri  
     inclusiv HCFC-142b) 

2903.75  --Diclorpentaflurpropan (= HCFC-225 -  

     9 isomeri inclusiv HCFC-225ca și HCFC-225cb) 

 2903.76  --Bromclordiflurmetan, bromtrifluormetan  
  și dibromtetrafluoretan (= Haloni 1301, 1211 sau 2402) 

 

 
 

 



SDO pure 

• Subdivisiuni a pct. 29.03 : 

 2903. – Derivați halogenați a hidrocarburilor aciclice 
care conțin 2 sau mai mulți halogeni diferiți 
 […] 

2903.77  -- Altele, perhalogenate cu fluor și clor 
    (include toate CFC) 

 […] 

2903.79  -- Altele (include toate celelalte HCFC și alți 
compuși, inclusiv HBFC și bromclorometan) 
 

   



Amestecuri cu SDO 

 

 
 

 

CLASIFICAREA: 
  

Catitolul 38 : diferiți produși chimici  

  

38.24  Nu sunt specificați sau incluși în altă parte   

 

                 



 

Amestecuri cu SDO 

 

 

 
 

 

  - Amestecuri ce conțin derivați hologenați ai metanului, 

etanului și propanului  
  

3824.71 -- Conțin CFC, dacă conțin sau nu HCFC, PFCs sau HFC 

3824.72 – Conțin haloni (1301, 1211 și 2402) 

3824.73 – Conțin HBFC 

3824.74 – Conțin HCFC, dacă conțin sau nu PFC sau HFC, dar  nu conțin CFC 

3824.75 – Conțin tetraclorura de carbon 

3824.76 – Conțin 1,1,1-triclorethan (methyl chloroform) 

3824.77 – Conțin brommetan (methyl bromide) sau bromclormethan 

3824.78 – Conțin PFC sau HFC, dar nu conțin CFC sau HCFC   

 (3824.78  AMESTECURI NON-SDO!!!) 

3824.79 – Altele (nu conțin amestecuri  cu SDO sau substituienți ai acestora 

HFC/PFC) 
 

 

                 



 

Amestecuri cu SDO 

 

 

 
 

 

    

NOTĂ: Codurile 3824.71 până la 3824.78 se atribuie doar la 

substanțele neenumerate la codul 3824 

 

Amestecuri ce conțin haloni pot fi clasificate la 3813 

 - producerea extinctoarelor  

 
 

 

                 



Amestecuri SDO 

 

 
 

 

Clasificarea după funcție: 

  
  

   SUBDIVIZIUNI  cap. 38 altele decât 3824 : 

 
 38.08 Insecticide și produse similare  

 38.10 preparate pentru dubirea cheilor  

 38.13 Preparate pentru extinctoare  

 38.14 Solveți organici   

 38.15 Catalizatori   

 38.22     Reactive   

 

   sau cap. 30-37 
  

 

  

                 



Probleme în reglementarea (monitoring și control) 

deasemenea și comerțul cu SDO 

SDO 
SDO 



Produse/echipamente cu SDO 

 

 
 

 

  

 Condiționere:  8415.10, 8415.20, 8415.81, 8415.83 

  -Părți pentru acestea:  8415.90 

  

 Frigidere:  84.18, 84.19, 85.09  

      Congelatoare,  

      pompe termice (de căldură) 

  

 Compresoare:  8414.30 

  -Părți pentru acestea: 8414.90   

 

 

                 



Produse/echipamente cu SDO 

 

 
 

 

  

  Autovehicule: chapter  87 

  

  Extinctoare: 8424.10 

  

  Instalații pentru curățătorii chimice: 8451.10 
  

  

 

                 



Produse/echipamente cu SDO 

 

 
 

 

Bunuri care nu sunt clasificate ca echipament: 
  

  Material izolator, panele și izolatoare pentru țăvi: 3917, 3920, 

 3921, 3925, 3926 

   

  Pre-polimeri: 3901 – 3911 (pre-blended polyols sun deseori 

clasificați la aceaste coduri) 

  

 
  

  

 

                 



Codurile tarifare a SDO  și HFC în UE  

 

 
 

 

HCFC  HCFC-22  2903 71 00 

 

HFC și HFC-amestecuri  un nou Cod se implementează din 1 January 

2016 
 

  HS code 2903 39 pentru HFC va fi modificat, astfel HFC-134a  2903 

39 26 

 

  HS code 2903 78 pentru HFC- amestecuri  va fi- R-410A  2903 78 30 

 

  

  

 

                 


