
II 

(Acte fără caracter legislativ) 

REGULAMENTE 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1375 AL COMISIEI 

din 29 iulie 2016 

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 al Consiliului privind măsuri restrictive 
împotriva Iranului 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului (1), în special articolul 45, 

întrucât: 

(1)  Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului pune în aplicare măsurile prevăzute în Decizia 2010/413/PESC 
din 26 iulie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Poziției comune 
2007/140/PESC (2). 

(2)  La 18 octombrie 2015, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2015/1861 al Consiliului (3), de modificare 
a Regulamentului (UE) nr. 267/2012. 

(3)  Regulamentul (UE) 2015/1861 al Consiliului a introdus anexele I și III și a modificat, printre altele, anexa VIIB. 
Anexa I enumeră articolele, inclusiv produsele, tehnologiile și produsele software, care figurează pe lista Grupului 
furnizorilor nucleari (NSG). Anexa III enumeră articolele, inclusiv produsele și tehnologiile, care figurează pe lista 
privind regimul de control al tehnologiei rachetelor (MTCR). Anexa VIIB conține lista grafitului și metalelor în 
stare brută sau semifinisată. 

(4)  Articolul 45 din Regulamentul nr. 267/2012 îi conferă Comisiei competența de a modifica anexele I, III și VIIB. 
În temeiul articolului menționat și pentru a facilita punerea în aplicare, în anexele I și III ar trebui incluse 
informații care să permită o identificare mai bună a articolelor menționate în respectivele anexe, prin trimitere la 
codurile de identificare existente, astfel cum sunt aplicate în conformitate cu anexa I la Regulamentul (CE) 
nr. 428/2009 al Consiliului (4). De asemenea, ar trebui operate anumite modificări de ordin tehnic la anexa VIIB, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Regulamentul (UE) nr. 267/2012 se modifică după cum urmează:  

1. Anexa I se înlocuiește cu anexa I la prezentul regulament.  

2. Anexa III se înlocuiește cu anexa II la prezentul regulament.  

3. Anexa VIIB se înlocuiește cu anexa III la prezentul regulament. 
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(1) Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regula
mentului (UE) nr. 961/2010 (JO L 88, 24.3.2012, p. 1). 

(2) JO L 195, 27.7.2010, p. 39. 
(3) Regulamentul (UE) 2015/1861 al Consiliului din 18 octombrie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri 

restrictive împotriva Iranului (JO L 274, 18.10.2015, p. 1). 
(4) Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, 

transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (JO L 134, 29.5.2009, p. 1). 



Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre. 

Adoptat la Bruxelles, 29 iulie 2016. 

Pentru Comisie, 

pentru președinte 

Șeful Serviciului Instrumente de Politică Externă  
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ANEXA I 

„ANEXA I 

CATEGORIA 0 – MATERIALE, INSTALAȚII ȘI ECHIPAMENTE NUCLEARE 

0A Sisteme, echipamente și componente 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Lista de control a Grupului furnizorilor nucleari (NSG), astfel cum figurează în INFCIRC/254/Rev.12/ 
Partea 1 (1) 

0A001 «Reactoare nucleare» și echipamente și componente ale acestora special 
proiectate sau pregătite în acest scop după cum urmează: 

TLB1.1 Reactoare nucleare complete 

0A001.a «reactoare nucleare»; TLB1.1 Reactoare nucleare capabile să funcționeze pentru a întreține o reacție de fi
siune în lanț autoîntreținută controlată. 
NOTĂ EXPLICATIVĂ Un «reactor nuclear» include în principal articolele care 
se află în interiorul vasului reactorului sau care sunt fixate direct pe acest vas, 
echipamentele pentru reglarea puterii din miez și componentele care, în mod 
normal, conțin agentul de răcire primar din miezul reactorului sau care intră 
în contact direct cu acest agent sau permit reglarea sa. EXPORTURI Exportul 
întregului set de articole importante delimitate astfel va avea loc numai în 
conformitate cu procedurile din Orientări. Diferitele articole din acest ansam
blu delimitat din punct de vedere funcțional care vor fi exportate numai în 
conformitate cu procedurile menționate în liniile directoare sunt enumerate la 
punctele 1.2.-1.11. Guvernul își rezervă dreptul de a aplica procedurile din li
niile directoare și în cazul altor articole din ansamblul delimitat din punct de 
vedere funcțional. 

0A001.b vase metalice sau părți majore fabricate ale acestora, inclusiv capacul vasului 
de presiune al reactorului, special concepute sau pregătite să conțină zona 
activă a «reactorului nuclear»; 

TLB1.2 Vase de presiune ale reactorului nuclear 
Vase de presiune metalice sau părți principale ale acestora fabricate în atelier, 
special concepute sau pregătite pentru a conține miezul reactorului nuclear, 
conform definiției de la punctul 1.1 de mai sus, precum și structurile interne 
relevante ale reactorului, astfel cum sunt definite la punctul 1.8 de mai jos. 
NOTĂ EXPLICATIVĂ Punctul 1.2 vizează vasele reactoarelor nucleare, indife
rent de presiune, și cuprinde vasele de presiune și tuburile de calandru ale re
actoarelor. Capacul vasului de presiune al reactorului este reglementat la 
punctul 1.2 ca fiind o componentă importantă a unui vas de reactor, fabricată 
comercial. 
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0A001.c echipamente de manipulare special concepute sau pregătite pentru a intro
duce sau a extrage combustibilul dintr-un «reactor nuclear»; 

TLB1.3 Mașini de încărcare-descărcare a combustibilului pentru reactoarele nu
cleare 
Echipamente de manipulare special proiectate sau pregătite pentru a introduce 
sau îndepărta combustibilul dintr-un reactor nuclear, conform definiției de la 
punctul 1.1 de mai sus. 
NOTĂ EXPLICATIVĂ Articolele menționate mai sus se pot exploata în timpul 
funcționării sau pot face uz de caracteristici tehnice performante de pozițio
nare sau aliniere care permit derularea unor operațiuni complexe de alimen
tare fiind oprite, cum ar fi cele în cursul cărora observarea directă sau accesul 
la combustibil nu este posibil în mod normal. 

0A001.d bare de control special concepute sau pregătite pentru controlul procesului 
de fisiune într-un «reactor nuclear», structurile de susținere sau sprijin ale 
acestora, mecanismele de acționare și tuburile de ghidare ale barelor; 

TLB1.4 Bare și echipamente de control pentru reactorul nuclear 
Bare special proiectate sau pregătite, structurile de susținere sau de suspen
dare ale acestora, mecanismele de acționare sau tuburile de ghidare ale aces
tora, pentru controlul procesului de fisiune dintr-un reactor nuclear, conform 
definiției de la punctul 1.1 de mai sus. 

0A001.e tuburi sub presiune special concepute sau pregătite să conțină atât elemen
tele combustibile, cât și agentul primar de răcire a unui «reactor nuclear»; 

TLB1.5 Tuburi de presiune pentru reactorul nuclear 
Tuburi special proiectate sau pregătite pentru a conține atât elemente com
bustibile, cât și lichidul primar de răcire dintr-un reactor, conform definiției 
de la punctul 1.1 de mai sus. 
NOTĂ EXPLICATIVĂ Tuburile de presiune fac parte din canalele de combus
tibil concepute să funcționeze la presiuni înalte, care depășesc uneori 5 MPa. 

0A001.f zirconiu metalic și aliaje, sub formă de tuburi (sau de ansambluri de tuburi), 
special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate ca teacă a elementului 
combustibil într-un «reactor nuclear» și în cantități care depășesc 10 kg; 
N.B.:  Pentru tuburi de presiune din zirconiu a se vedea 0A001.e., iar pentru tuburi 

calandria a se vedea 0A001.h. 

TLB1.6 Teaca elementului combustibil nuclear 
Tuburi metalice din zirconiu sau tuburi din aliaj de zirconiu (sau ansambluri 
de tuburi) concepute sau pregătite special pentru a fi utilizate drept teacă a ele
mentului combustibil într-un reactor, conform definiției de la punctul 1.1 de 
mai sus, în cantități care depășesc 10 kg. 
N.B.:  Pentru tuburile de presiune din zirconiu a se vedea 1.5. Pentru tuburile 

de calandru a se vedea 1.8. 
NOTĂ EXPLICATIVĂ În tuburile din zirconiu metalic sau tuburile din aliaj de 
zirconiu destinate utilizării într-un reactor nuclear, raportul hafniu/zirconiu 
este de obicei mai mic de 1:500 de părți ca greutate. 
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0A001.g pompe de răcire și circulatoare de gaz, special concepute sau pregătite pen
tru a circula agentul primar de răcire a «reactoarelor nucleare»; 

TLB1.7 Pompe sau circulatoare pentru agentul primar de răcire 
Pompe sau circulatoare special proiectate sau pregătite pentru circulația agen
tului primar de răcire dintr-un reactor nuclear, conform definiției de la punc
tul 1.1 de mai sus. 
NOTĂ EXPLICATIVĂ: Printre pompele sau circulatoarele special proiectate 
sau pregătite se numără pompele pentru reactoare răcite cu apă, circulatoarele 
pentru reactoare răcite cu gaz și pompele electromagnetice și mecanice pen
tru reactoarele răcite cu metal lichid. Printre aceste echipamente se pot nu
măra pompele cu sisteme sofisticate de etanșare simple sau multiple destinate 
prevenirii scurgerilor agentului primar de răcire, pompele etanșe și pompele 
cu sisteme de masă inerțială. Această definiție cuprinde pompele certificate la 
secțiunea III, divizia I, subsecțiunea NB (componente de clasa 1) în Codul So
cietății americane a inginerilor mecanici (ASME) sau în standarde echivalente. 

0A001.h «componente interne ale reactorului nuclear» special concepute sau pregătite 
pentru a fi utilizate într-un «reactor nuclear», inclusiv coloanele de susținere 
a miezului reactorului, canalele de combustibil, tuburile calandria, ecranele 
termice, deflectoarele, plăcile-rețea ale zonei active și plăcile difuzorului; 
Notă tehnică: 
În 0A001.h. «componente interne ale reactorului nuclear» înseamnă structuri ma
jore din vasul reactorului care îndeplinesc una sau mai multe funcții, cum sunt susți
nerea zonei active, menținerea alinierii combustibilului, dirijarea agentului primar de 
răcire, asigurând ecranarea la radiații a vasului reactorului și ghidarea instrumenta
ției din zona activă. 

TLB1.8 Structuri interne ale reactorului nuclear 
«Structuri interne ale reactorului nuclear», special concepute sau pregătite 
pentru a fi utilizate într-un reactor nuclear, conform definiției de la punctul 
1.1 de mai sus. Sunt incluse aici, de exemplu, coloanele de sprijin pentru 
miez, canalele de combustibil, tuburile de calandru, ecranele termice, deflec
toarele, plăcile-grilă ale miezului și plăcile-difuzor. 
NOTĂ EXPLICATIVĂ «Structurile interne ale reactorului nuclear» sunt struc
turi majore din interiorul vasului reactorului care au una sau mai multe func
ții, precum susținerea miezului, menținerea alinierii combustibilului, dirijarea 
fluxului agentului primar de răcire, asigurarea ecranelor de radiație pentru va
sul reactorului și orientarea instrumentării în miez. 

0A001.i schimbătoare de căldură după cum urmează:  
1. generatoare de abur special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate 

în circuitul primar de răcire a unui «reactor nuclear»;  
2. alte schimbătoare de căldură special concepute sau pregătite pentru a fi 

utilizate în circuitul primar de răcire a unui «reactor nuclear»; 
Notă:  0A001.i. nu supune controlului schimbătoarele de căldură pentru sistemele 

de siguranță ale reactorului, de exemplu, sistemul de răcire de urgență sau 
sistemele de răcire prin evacuarea căldurii reziduale. 

TLB1.9 Schimbătoare de căldură 
(a) Generatoare de abur special proiectate sau pregătite pentru a fi utilizate în 
circuitul primar sau intermediar de răcire dintr-un reactor nuclear, conform 
definiției de la punctul 1.1 de mai sus. (b) Alte schimbătoare de căldură spe
cial proiectate sau pregătite pentru a fi utilizate în circuitul primar de răcire 
dintr-un reactor nuclear, conform definiției de la punctul 1.1 de mai sus. 
NOTĂ EXPLICATIVĂ Generatoarele de abur sunt special proiectate sau pregă
tite să transfere căldura generată în reactor către apa de alimentare în vederea 
generării de abur. În cazul unui reactor cu neutroni rapizi în care se găsește și 
un circuit intermediar de răcire, generatorul de abur se află în circuitul inter
mediar. Într-un reactor răcit cu gaz, schimbătorul de căldură poate fi utilizat 
pentru a transfera căldura către un circuit secundar cu gaz care antrenează 
o turbină cu gaz. Domeniul de aplicare pentru această rubrică nu include 
schimbătoarele de căldură ale sistemelor de suport ale reactorului, cum ar fi 
sistemul de răcire de urgență sau sistemul de evacuare a căldurii reziduale. 
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0A001.j instrumente de detecție și măsură a neutronilor, special concepute sau pregă
tite pentru determinarea nivelurilor fluxului de neutroni în zona activă a «re
actorului nuclear»; 

TLB1.10 Detectoare de neutroni 
Detectoare de neutroni special proiectate sau pregătite pentru determinarea 
nivelurilor fluxurilor de neutroni din interiorul miezului unui reactor, con
form definiției de la punctul 1.1 de mai sus. 
NOTĂ EXPLICATIVĂ Domeniul de aplicare al acestei rubrici cuprinde detec
toarele aflate în miez și cele aflate în afara miezului care măsoară o gamă 
largă de niveluri ale fluxurilor, care variază de obicei de la 104 neutroni pe 
cm2 pe secundă până la 1010 neutroni pe cm2 pe secundă sau mai mult. Prin 
«în afara miezului» se înțeleg instrumentele din afara miezului unui reactor, 
conform definiției de la punctul 1.1 de mai sus, dar care se află în interiorul 
ecranării biologice. 

0A001.k «scuturi termice externe» special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate 
într-un «reactor nuclear» pentru reducerea pierderilor de căldură și, de ase
menea, pentru izolarea și protecția recipientului de siguranță. 
Notă tehnică: 
În 0A001.k. «Scuturi termice externe» înseamnă structuri majore din vasul reacto
rului care reduc pierderea de căldură din reactor și reduc temperatura din recipientul 
de siguranță. 

TLB1.11 Ecrane termice externe 
«Ecrane termice externe» proiectate sau pregătite special pentru a fi utilizate 
într-un reactor nuclear, conform definiției de la punctul 1.1 de mai sus, în 
scopul de a reduce pierderile de căldură și a proteja vasul anvelopei. 
NOTĂ EXPLICATIVĂ «Ecranele termice externe» sunt structuri majore plasate 
pe vasul reactorului care reduc pierderile de căldură din reactor și tempera
tura din vasul anvelopei. 

0B001 Instalații de separare a izotopilor «uraniului natural», ai «uraniului sărăcit» și 
ai «materialelor fisionabile speciale», precum și echipamente și componente 
special concepute sau pregătite pentru acest scop, după cum urmează: 

TLB5 Uzine de separare a izotopilor uraniului natural, ai uraniului sărăcit sau ai 
materialelor și echipamentelor fisionabile speciale, altele decât instrumentele 
analitice, special proiectate sau pregătite în acest scop 

0B001.a instalații special concepute pentru separarea izotopilor «uraniului natural», ai 
«uraniului sărăcit» sau ai «materialelor fisionabile speciale», după cum ur
mează:  
1. instalații de separare centrifugale pentru gaz;  
2. instalații de separare prin difuzie gazoasă;  
3. instalații de separare aerodinamică;  
4. instalații de separare prin schimb chimic;  
5. instalații de separare prin schimb de ioni; 
6. instalații de separare a izotopilor prin iradierea «laser» a vaporilor ato

mici;  
7. instalații de separare a izotopilor prin iradierea «laser» a moleculelor;  
8. instalații de separare din plasmă;  
9. instalații electromagnetice de separare; 

TLB5  
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0B001.b centrifuge cu gaz și ansambluri și componente, special concepute sau pregă
tite pentru procesul de separare în centrifuge cu gaz, după cum urmează: 
Notă tehnică: 
În 0B001.b. prin «material cu un raport rezistență-densitate ridicat» se înțelege ori
care din materialele următoare: 
1.  oțel maraging cu o rezistență maximă la tracțiune egală cu 1,95 GPa sau mai 

mare; 
2.  aliaje de aluminiu cu o rezistență maximă la tracțiune egală cu 0,46 GPa sau 

mai mare sau 
3.  «materiale fibroase sau filamentare» cu un «modul specific» mai mare de 3,18 × 

106 m și o «rezistență specifică la tracțiune» mai mare de 7,62 × 104 m; 
1.  centrifuge pentru gaz; 

TLB5.1 5.1. Centrifuge cu gaz, ansambluri și componente special proiectate sau 
pregătite pentru utilizarea în centrifuge cu gaz 

NOTĂ INTRODUCTIVĂ 
În mod normal, centrifuga cu gaz se compune dintr-un cilindru (sau mai 
mulți) cu pereți subțiri, cu diametrul cuprins între 75 mm și 650 mm, situat 
într-o incintă vidată și rotit cu o viteză periferică mare, de ordinul a 300 m/s 
sau mai mult, în jurul axului său vertical. Pentru a atinge o viteză mare, mate
rialele constitutive ale componentelor de rotație trebuie să aibă un raport re
zistență-densitate ridicat, iar ansamblul rotor și, prin urmare, componentele 
acestuia trebuie să fie fabricate cu mare precizie, cu toleranțe foarte mici, pen
tru a minimiza dezechilibrele. Spre deosebire de alte centrifuge, centrifuga cu 
gaz utilizată pentru îmbogățirea uraniului se caracterizează prin prezența în 
camera rotorului a unuia sau a mai multor deflectoare rotative în formă de 
disc, a unui ansamblu de tuburi fixe care folosește la introducerea și extracția 
de UF6 gaz și a cel puțin trei canale separate, dintre care două sunt conectate 
la cupe care se întind de la axul rotorului până la marginea camerei rotorului. 
De asemenea, în incinta vidată se găsesc mai multe articole critice care nu se 
rotesc și care, cu toate că sunt special proiectate, nu sunt dificil de fabricat și 
nici nu sunt fabricate din materiale deosebite. Cu toate acestea, o unitate de 
centrifugare necesită un număr mare de astfel de componente, astfel încât 
cantitatea poate constitui un indiciu important al utilizării finale. 

0B001.b  TLB5.1.1 Componente rotative 

0B001.b. 2.  ansambluri complete de rotoare; TLB5.1.1a (a)  Ansambluri complete de rotoare: 
Cilindri cu pereți subțiri sau o serie de cilindri cu pereți subțiri interconectați, 
fabricați dintr-unul sau mai multe materiale cu un raport rezistență-densitate 
ridicat, conform descrierii din NOTA EXPLICATIVĂ a prezentei secțiuni. În 
cazul în care sunt interconectați, cilindrii sunt legați unii de alții cu ajutorul 
unor burdufuri sau inele flexibile, conform descrierii de la punctul 5.1.1. li
tera (c) de mai jos. Rotorul este echipat cu unul sau mai multe deflectoare in
terne și cu capace terminale, conform descrierii de la punctul 5.1.1 literele (d) 
și (e) de mai jos, în cazul în care este în formă finalizată. Cu toate acestea, an
samblul complet se poate livra și numai parțial montat. 

0B001.b. 3.  tuburi rotoare cilindrice cu o grosime a peretelui egală sau mai mică de 
12 mm și un diametru cuprins între 75 mm și 650 mm, confecționați 
din «materiale cu un raport rezistență-densitate ridicat»; 

TLB5.1.1b (b)  Tuburi de rotor: 
Cilindri cu pereți subțiri cu o grosime de 12 mm sau mai puțin, special 
proiectați sau pregătiți, având un diametru cuprins între 75 mm și 650 mm 
și fabricați dintr-unul sau mai multe dintre materialele cu un raport rezis
tență-densitate ridicat conform descrierii de la NOTA EXPLICATIVĂ a prezen
tei secțiuni. 
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0B001.b. 4.  inele sau burdufuri cu o grosime a peretelui egală sau mai mică de 3 mm 
și un diametru cuprins între 75 mm și 650 mm, pentru a furniza un su
port local tubului rotor sau pentru a lega un număr de tuburi rotoare, 
realizate din «materiale cu un raport rezistență-densitate ridicat»; 

TLB5.1.1c (c)  Inele sau burdufuri: 
Componente special proiectate sau pregătite pentru furnizarea unui suport lo
calizat tubului de rotor sau pentru legarea laolaltă a mai multor tuburi de ro
tor. Burduful este un cilindru scurt cu pereți de maximum 3 mm grosime, un 
diametru cuprins între 75 mm și 650 mm și o spiră, fabricat dintr-unul din
tre materialele cu un raport rezistență-densitate ridicat, conform descrierii de 
la NOTA EXPLICATIVĂ a prezentei secțiuni. 

0B001.b. 5.  deflectoare cu un diametru cuprins între 75 mm și 650 mm destinate 
a fi montate în interiorul tubului rotor, realizate din «materiale cu un ra
port rezistență-densitate ridicat»; 

TLB5.1.1d (d)  Deflectoare: 
Componente în formă de disc care au diametrul cuprins între 75 mm și 
650 mm, special proiectate sau pregătite pentru a fi montate în interiorul tu
bului de rotor al centrifugei, cu scopul de a izola camera de prelevare de ca
mera principală de separare și, în unele cazuri, de a facilita circulația UF6 gaz 
în interiorul camerei principale de separare a tubului de rotor și care sunt fa
bricate dintr-unul dintre materialele cu un raport rezistență-densitate ridicat, 
conform descrierii de la NOTA EXPLICATIVĂ a prezentei secțiuni. 

0B001.b. 6.  garnituri de etanșare superioare/inferioare cu un diametru cuprins între 
75 mm și 650 mm concepute pentru a fi montate la capetele tubului ro
tor și realizate din «materiale cu un raport rezistență-densitate ridicat»; 

TLB5.1.1e (e)  Capace superioare/inferioare: 
Componente în formă de disc care au un diametru cuprins între 75 mm și 
650 mm, special proiectate sau pregătite pentru a fi montate la extremitățile 
tubului de rotor și a menține astfel UF6 în interiorul acestuia și, în anumite 
cazuri, pentru a susține, reține sau conține ca parte integrantă un element al 
lagărului superior (capac superior) sau pentru a purta elementele rotative ale 
motorului și ale lagărului inferior (capac inferior) și care sunt fabricate dintr- 
unul dintre materialele cu un raport rezistență-densitate ridicat, conform des
crierii de la NOTA EXPLICATIVĂ a prezentei secțiuni.   

TLB5.1.1 NOTĂ EXPLICATIVĂ 
Printre materialele utilizate pentru componentele rotative ale centrifugei se 
numără: 
(a)  oțel maraging cu o rezistență maximă la tracțiune egală cu 1,95 GPa sau 

mai mare; 
(b)  aliaje de aluminiu cu o rezistență maximă la tracțiune egală cu 0,46 GPa 

sau mai mare; 
(c)  materiale filamentoase care se pretează la utilizarea în structuri compozite 

și au un modul specific de minimum 3,18 × 106 m și o rezistență ma
ximă de rupere la tracțiune specifică de minimum 7,62 × 104 m («modu
lul specific» este modulul lui Young în N/m2, împărțit la greutatea speci
fică în N/m3; «rezistența maximă de rupere la tracțiune specifică» este re
zistența maximă de rupere la tracțiune în N/m2, împărțită la greutatea 
specifică în N/m3). 
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0B001.b  TLB5.1.2 Componente fixe 

0B001.b. 7.  lagăre cu suspensie magnetică după cum urmează: 
a.  ansambluri de susținere care constau dintr-un electromagnet inelar 

suspendat în interiorul unei carcase realizate din sau căptușite cu «ma
teriale rezistente la coroziunea cauzată de UF6» care conțin un mediu 
de amortizare și având un cuplaj magnetic cu o piesă polară sau cu al 
doilea magnet fixat la partea superioară a rotorului; 

b. lagăre magnetice active special concepute sau pregătite pentru utiliza
rea în centrifuge cu gaz; 

TLB5.1.2A.1 (a)  Lagăre de suspensie magnetică:  
1. Ansambluri de susținere, special proiectate sau pregătite, constând 

într-un magnet inelar suspendat, aflat într-un carter ce conține un me
diu de amortizare. Carcasa este fabricată dintr-un material rezistent la 
UF6 (a se vedea NOTA EXPLICATIVĂ de la punctul 5.2). Magnetul se 
cuplează la o piesă polară sau la un al doilea magnet fixat pe capacul 
superior, conform descrierii de la punctul 5.1.1 litera (e). 
Magnetul poate fi în formă de inel și poate avea un raport între diame
trul exterior și diametrul interior mai mic sau egal cu 1,6:1. Magnetul 
poate să se prezinte sub o formă cu o permeabilitate inițială de mini
mum 0,15 H/m, o remanență de minimum 98,5 % sau o densitate de 
energie electromagnetică de peste 80 kJ/m3. În afară de proprietățile 
obișnuite ale materialului, o condiție esențială este ca deviația axelor 
magnetice în raport cu axele geometrice să fie limitată la toleranțe 
foarte mici (mai mici de 0,1 mm) sau ca omogenitatea materialului 
magnetului să fie impusă în mod special. 

0B001.b.  TLB5.1.2a2 2.  Lagăre magnetice active special proiectate sau pregătite pentru utilizarea în 
centrifuge cu gaz. 

NOTĂ EXPLICATIVĂ 
Aceste lagăre au în mod obișnuit următoarele caracteristici: 
—  sunt proiectate să țină centrat un rotor care se rotește la minimum 

600 Hz și 
—  sunt conectate la o sursă de alimentare electrică fiabilă și/sau la o unitate 

de alimentare neîntreruptibilă (UPS) pentru a funcționa timp de peste 
o oră. 

0B001.b. 8.  lagăre special concepute, ce conțin un ansamblu pivot-capac montat la 
un dispozitiv de amortizare; 

TLB5.1.2b (b)  Lagăre/amortizoare: 
Lagăre special proiectate sau pregătite care constau într-un ansamblu pivot/ 
cupă montat pe un amortizor. Pivotul se compune, de obicei, dintr-un arbore 
din oțel călit având o emisferă la o extremitate, iar la cealaltă extremitate un 
dispozitiv de fixare la capacul inferior, conform descrierii de la punctul 5.1.1 
litera (e). Arborele poate totuși să fie echipat cu un lagăr hidrodinamic. Cupa 
are forma unei granule cu o adâncitură semisferică pe una dintre suprafețe. 
Aceste componente sunt adesea furnizate separat de amortizor. 
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0B001.b. 9. pompe moleculare care constau din cilindri cu caneluri elicoidale pe su
prafețele interne obținute prin extruziune sau prelucrare mecanică și ale
zare interioară; 

TLB5.1.2c (c)  Pompe moleculare: 
Cilindri special proiectați sau pregătiți care au caneluri elicoidale obținute 
prin uzinare interioară sau prin extrudare și ale căror orificii sunt practicate 
prin alezare. În mod obișnuit, dimensiunile lor sunt următoarele: 
diametrul intern cuprins între 75 mm și 650 mm, grosimea pereților de mi
nimum 10 mm și lungimea egală sau mai mare decât diametrul. În mod obiș
nuit, canelurile au o secțiune dreptunghiulară și o adâncime mai mare sau 
egală cu 2 mm. 

0B001.b. 10. statoare de formă inelară pentru motoare multifazice de curent alterna
tiv și cu histerezis (sau cu reluctanță), pentru funcționarea sincronă în 
vid, într-un domeniu de frecvență de 600 Hz sau mai mare și la o putere 
de 40 VA sau mai mare; 

TLB5.1.2d (d)  Statoare pentru motor: 
Statoare anulare special proiectate sau pregătite pentru motoare cu histerezis 
(sau reluctanță) alimentate cu curent alternativ multifazic pentru funcționarea 
sincronă în vid la o frecvență de minimum 600 Hz și o putere de minimum 
40 VA. Statoarele pot fi alcătuite din înfășurări multifazice pe un miez de fier 
cu pierderi mici, laminat, format din straturi subțiri a căror grosime este de 
obicei de maximum 2 mm. 

0B001.b. 11.  incinte/carcase ale dispozitivului centrifugal care conțin ansamblul rotor 
tubular al unui dispozitiv centrifugal de gaz, constituite dintr-un cilin
dru rigid al cărui perete are grosimea de cel mult 30 mm, cu extremită
țile prelucrate mecanic cu precizie care sunt dispuse paralel unele față 
de altele și perpendicular pe axa longitudinală a cilindrului, în intervalul 
de 0,05 grade sau mai puțin; 

TLB5.1.2e (e)  Cartere/recipiente ale centrifugei: 
Componente special proiectate sau pregătite pentru a conține ansamblul tu
bului rotor al unei centrifuge cu gaz. Carterul este format dintr-un cilindru ri
gid cu un perete de maximum 30 mm grosime, care are extremitățile uzinate 
cu precizie în vederea fixării lagărelor și care este dotat cu una sau mai multe 
flanșe pentru montare. Extremitățile uzinate sunt paralele între ele și perpen
diculare pe axa longitudinală a cilindrului, cu o deviere de maximum 0,05 
grade. Carterul poate, de asemenea, să fie format dintr-o structură în fagure 
care permite adăpostirea mai multor ansambluri de rotor. 

0B001.b. 12. dispozitive de captare, compuse din tuburi special concepute sau pregă
tite pentru extracția UF6 sub formă de gaz din interiorul tubului rotoru
lui centrifugei, pe principiul tubului Pitot, și care se pot racorda la siste
mul central de prelevare a gazului; 

TLB5.1.2f (f)  Cupe: 
Tuburi special proiectate sau pregătite pentru extragerea de UF6 gaz din tubul 
de rotor după principiul tubului Pitot (adică deschiderea este orientată în flu
xul gazos de circumferință din interiorul tubului de rotor, de exemplu prin 
curbarea extremității unui tub dispus radial) care pot fi racordate la sistemul 
central de extracție a gazului. 

0B001.b. 13.  schimbătoare de frecvență (convertori sau invertori) special concepute 
sau pregătite pentru alimentarea statoarelor motoarelor utilizate în pro
cedeul de îmbogățire cu ajutorul dispozitivelor centrifugale pentru gaz, 
care au toate caracteristicile următoare, precum și componentele special 
concepute pentru acestea: 
a.  o frecvență multifazică de ieșire de 600 Hz sau mai mare și 

b.  o stabilitate ridicată (cu un control al frecvenței mai bun de 0,2 %); 

TLB5.2.5 5.2.5. Schimbătoare de frecvență 
Schimbătoare de frecvență (cunoscute și sub numele de convertoare sau in
vertoare) special proiectate sau pregătite pentru alimentarea statoarelor pen
tru motor descrise la punctul 5.1.2 litera (d) sau piese, componente și suban
sambluri de astfel de schimbătoare de frecvență, prezentând toate caracteristi
cile următoare:  
1. o frecvență multifazică de ieșire de 600 Hz sau mai mare și  
2. o stabilitate ridicată (cu un control al frecvenței mai bun de 0,2 %). 
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0B001.b. 14.  robineți de închidere și de reglare, după cum urmează: 
a. robineți de închidere special concepuți și pregătiți să acționeze asu

pra fluxurilor de alimentare, de produs și de reziduu de UF6 care ies 
dintr-o centrifugă pentru gaz individuală; 

b. robineți cu etanșare tip burduf realizați din sau protejați cu «mate
riale rezistente la efectul de coroziune al UF6» cu un diametru inte
rior de la 10 mm la 160 mm, special concepuți sau pregătiți pentru 
utilizarea în sistemele principale sau auxiliare ale instalațiilor de îm
bogățire centrifugale pentru gaz; 

TLB5.2.3 5.2.3 Valve speciale de închidere și de control 
(a) Valve de închidere special proiectate sau pregătite să acționeze asupra flu

xurilor gazoase de UF6 de alimentare, produs și reziduuri ale unei centri
fuge cu gaz. 

(b) Valve etanșate cu suflantă, manuale sau automate, de închidere sau con
trol, fabricate din sau protejate de materiale rezistente la coroziunea pro
dusă de UF6, cu un diametru interior de 10 mm până la 160 mm, special 
proiectate sau pregătite pentru utilizarea în sistemele principale sau auxi
liare ale uzinelor de îmbogățire prin centrifugare cu gaz. 

NOTĂ EXPLICATIVĂ 
În mod obișnuit, între valvele proiectate sau pregătite special în acest scop se 
numără valvele etanșate cu suflantă, valvele cu închidere rapidă, valvele cu ac
țiune rapidă și altele. 

0B001.c Echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru 
procedeul de separare prin difuzie gazoasă, după cum urmează: 
1. bariere de difuzie gazoasă realizate din materiale poroase metalice, poli

merice sau ceramice «rezistente la coroziunea cauzată de UF6», cu o di
mensiune a porilor de la 10 nm la 100 nm, cu o grosime egală cu 5 mm 
sau mai mică și pentru configurații tubulare, cu un diametru egal cu 
25 mm sau mai mic; 

TLB5.3.1a Bariere de difuzie gazoasă și materiale obstructive 
(a)  Filtre subțiri și poroase, special proiectate sau pregătite, cu pori între 10 și 

100 nm, o grosime de maximum 5 mm și, în cazul formelor tubulare, un 
diametru de maximum 25 mm, fabricate din materiale metalice, polime
rice sau ceramice rezistente la coroziunea produsă de UF6 (a se vedea 
NOTA EXPLICATIVĂ de la secțiunea 5.4) și 

0B001.c 2. carcase de difuzie gazoasă realizate din sau protejate cu «materiale rezis
tente la coroziunea cauzată de UF6»; 

TLB5.3.2 Cartere de difuzie 
Vase special proiectate sau pregătite, etanșate ermetic, pentru a conține ba
riera de difuzie gazoasă, fabricate din sau protejate de materiale rezistente la 
UF6 (a se vedea NOTA EXPLICATIVĂ de la secțiunea 5.4). 

0B001.c 3.  compresoare sau suflante de gaz care au o capacitate de aspirație a UF6 
de 1 m3/min sau mai mult și o presiune de descărcare ce poate atinge 
500 kPa, și având un raport de compresie de 10:1 sau mai mic, realizate 
din sau protejate cu «materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6»; 

TLB5.3.3 Compresoare și ventilatoare cu gaz 
Compresoare sau suflante de gaz special proiectate sau pregătite, cu o capaci
tate a volumului de sucțiune a UF6 de minimum 1 m3 pe minut și cu o pre
siune de descărcare de maximum 500 kPa, proiectate pentru funcționarea pe 
termen lung în mediu de UF6, precum și ansambluri separate de astfel de 
compresoare și de suflante de gaz. Aceste compresoare și suflante de gaz au 
un raport de presiune de maximum 10:1 și sunt fabricate din sau protejate 
de materiale rezistente la UF6 (a se vedea NOTA EXPLICATIVĂ de la secțiunea 
5.4). 
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0B001.c 4. garnituri de etanșare a arborilor compresoarelor sau suflantelor mențio
nate la 0B001.c.3 și concepute pentru o rată de pierdere a gazului tam
pon mai mică de 1 000 cm3/min; 

TLB5.3.4 Garnituri de etanșare a arborilor 
Garnituri de vid cu conexiuni de alimentare și de evacuare, special proiectate 
sau pregătite pentru etanșarea arborelui care leagă rotorul compresorului sau 
al suflantei de gaz de motorul de antrenare, în scopul de a asigura o etanșare 
fiabilă care să împiedice aerul să pătrundă în camera interioară a compresoru
lui sau a suflantei de gaz care este plină cu UF6. Astfel de garnituri sunt 
proiectate, în mod normal, pentru un debit de penetrare a gazului tampon 
mai mic de 1 000 cm3/min. 

0B001.c 5. schimbătoare de căldură realizate din sau protejate cu «materiale rezis
tente la efectul de coroziune al UF6» și concepute pentru o rată a pierderii 
de presiune mai mică de 10 Pa pe oră la o presiune diferențială de 100 
kPa; 

TLB5.3.5 Schimbătoare de căldură pentru răcirea UF6 

Schimbătoare de căldură special proiectate sau pregătite, fabricate din sau 
protejate de materiale rezistente la UF6 (a se vedea NOTA EXPLICATIVĂ de la 
secțiunea 5.4) și destinate unei frecvențe de variație a presiunii datorate unei 
scurgeri de mai puțin 10 Pa pe oră pentru o diferență de presiune de 100 
kPa. 

0B001.c 6.  robineți cu etanșare tip burduf, manuali sau automați, de închidere sau 
reglare, realizați din sau protejați cu «materiale rezistente la coroziunea 
cauzată de UF6»; 

TLB5.4.4 Valve speciale de închidere și de control 
Valve etanșate cu suflantă special proiectate sau pregătite, manuale sau auto
mate, de oprire sau control, fabricate din sau protejate de materiale rezistente 
la coroziunea produsă de UF6, destinate utilizării în sistemele principale sau 
auxiliare ale instalațiilor de îmbogățire prin difuzie gazoasă. 

0B001.d Echipamente și componente, special concepute sau pregătite pentru 
procedeul de separare aerodinamică: 
1. ajutajele de separare care constau din canale curbate, prevăzute cu crestă

turi, cu raza de curbură mai mică de 1 mm, rezistente la coroziunea cau
zată de UF6 și care au în interior o muchie ascuțită care separă fluxul de 
gaz ce trece prin ajutaj în două fluxuri; 

TLB5.5.1 Ajutaje de separare 
Ajutaje de separare și ansambluri de ajutaje de separare special proiectate sau 
pregătite în acest sens. Ajutajele de separare sunt constituite din canale cur
bate, în formă de fantă, cu o rază de curbură mai mică de 1 mm, rezistente la 
coroziunea produsă de UF6, în interiorul cărora o muchie tăioasă separă în 
două fracțiuni gazul care circulă prin ajutaj. 

0B001.d 2.  tuburi cilindrice sau conice (tuburi vortex), realizate din sau protejate cu 
«materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6» și echipate cu una sau 
mai multe căi de admisie tangențiale; 

TLB5.5.2 Tuburi elastice 
Tuburi elastice și ansambluri de tuburi elastice, special proiectate sau pregătite 
în acest sens. Tuburile elastice sunt de formă cilindrică sau conică, fabricate 
din sau protejate de materiale rezistente la coroziunea produsă de UF6, având 
unul sau mai multe canale de admisie tangențiale. Tuburile pot fi echipate cu 
dispozitive de tip ajutaj la unul sau la ambele capete. 
NOTĂ EXPLICATIVĂ Gazul pătrunde tangențial în tubul elastic printr-una 
dintre extremități, prin intermediul unor aripi turbionare sau prin numeroase 
orificii tangențiale situate de-a lungul periferiei tubului. 
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0B001.d 3.  compresoare sau suflante de gaz realizate din sau căptușite cu «materiale 
rezistente la coroziunea cauzată de UF6» și garniturile corespunzătoare de 
etanșare a arborilor; 

TLB5.5.3 
TLB5.5.4 

Compresoare și ventilatoare cu gaz 
Compresoare sau suflante de gaz special proiectate sau pregătite, fabricate din 
sau protejate de materiale rezistente la coroziunea produsă de amestecul de 
UF6 și de gaz purtător (hidrogen sau heliu). 
Garnituri de etanșare a arborilor 
Garnituri de etanșare a arborilor, cu conexiuni de alimentare și de evacuare, 
special proiectate sau pregătite pentru etanșarea arborelui care leagă rotorul 
compresorului sau al ventilatorului cu gaz de motorul de antrenare, în scopul 
de a asigura o etanșare fiabilă care să împiedice gazul tratat să iasă sau aerul 
ori gazul etanș să pătrundă în camera interioară a compresorului sau a suflan
tei de gaz, care este plină cu amestec de UF6 și de gaz purtător. 

0B001.d 4. schimbătoare de căldură realizate din sau protejate cu «materiale rezis
tente la coroziunea cauzată de UF6»; 

TLB5.5.5 Schimbătoare de căldură pentru răcirea gazului 
Schimbătoare de căldură special proiectate sau pregătite, fabricate din sau 
protejate cu materiale rezistente la coroziunea produsă de UF6. 

0B001.d 5. incinte pentru elementele de separare, realizate din sau protejate cu «ma
teriale rezistente la coroziunea cauzată de UF6» care pot conține tuburi 
vortex sau ajutaje de separare; 

TLB5.5.6 Cartere cu elemente de separare 
Cartere special proiectate sau pregătite, fabricate din sau protejate de mate
riale rezistente la coroziunea produsă de UF6, destinate a primi tuburile elas
tice sau ajutajele de separare. 

0B001.d 6.  vane cu burduf, manuale sau automate, de închidere sau reglare, realizate 
din sau protejate cu «materiale rezistente la efectul de coroziune al UF6» 
cu un diametru de 40 mm sau mai mult; 

TLB5.5.10 Spectrometre de masă pentru UF6/surse de ioni 
Spectrometre de masă special proiectate sau pregătite pentru a preleva în di
rect mostre din fluxurile gazoase de UF6 și prezentând toate caracteristicile 
următoare:  
1. capabile să măsoare ioni cu masa atomică de 320 unități atomice de masă 

sau mai mare și cu o rezoluție mai bună de 1 parte la 320;  
2. surse de ioni realizate din sau protejate cu nichel, aliaje pe bază de nichel- 

cupru cu un conținut de nichel de minimum 60 % din greutate, sau aliaje 
de nichel-crom;  

3. surse de ionizare prin bombardare cu electroni;  
4. prezența unui colector adaptat la analiza izotopică. 
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0B001.d 7.  sisteme de separare a UF6 de gazul purtător (hidrogen sau heliu) pentru 
a reduce conținutul de UF6 la 1 ppm sau mai puțin, care includ: 
a.  schimbătoare de căldură criogenice și crioseparatoare capabile să 

atingă temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (–120 °C); 
b.  aparate de refrigerare criogenică capabile să atingă temperaturi mai 

mici sau egale cu 153 K (–120 °C); 
c.  ajutaje de separare sau tuburi vortex pentru separarea UF6 de gazul 

purtător; 
d.  capcane de frig pentru UF6 capabile să înghețe UF6; 

TLB5.5.12 Sisteme de separare a UF6 de gazul purtător 
Sisteme special proiectate sau pregătite pentru separarea UF6 de gazul purtă
tor. 
NOTĂ EXPLICATIVĂ Aceste sisteme sunt proiectate pentru reducerea con
centrației de UF6 din gazul purtător la 1 ppm sau mai puțin și pot încorpora 
următoarele echipamente: 
(a)  schimbătoare de căldură criogenice și crioseparatoare capabile să atingă 

temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (-120 °C) sau 
(b)  aparate de refrigerare criogenică capabile să atingă temperaturi mai mici 

sau egale cu 153 K (-120 °C) sau 
(c) ajutaje de separare sau tuburi vortex pentru separarea UF6 de gazul purtă

tor sau 
(d)  capcane de frig pentru UF6 capabile să înghețe UF6. 

0B001.e Echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru proce
deul de separare prin schimb chimic: 
1. coloane de schimb rapid lichid-lichid în contracurent cu un timp de sta

ționare de 30 secunde sau mai puțin și rezistente la acțiunea corozivă 
a soluțiilor de acid clorhidric concentrat (de exemplu, realizate din sau 
protejate cu sticlă sau materiale plastice corespunzătoare de tipul poli
meri de hidrocarburi fluorurate); 

TLB5.6.1 Coloane de schimb lichid-lichid (schimb chimic) 
Coloane de schimb lichid-lichid în contracurent, cu aport de energie meca
nică, special proiectate sau pregătite pentru îmbogățirea uraniului folosind 
procedeul de schimb chimic. Pentru a le face rezistente la coroziunea produsă 
de soluțiile concentrate de acid clorhidric, aceste coloane și componentele in
terne ale acestora sunt fabricate în mod normal din sau protejate de materiale 
plastice corespunzătoare (cum ar fi polimerii de hidrocarburi fluorurate, de 
exemplu) sau cu sticlă. Coloanele sunt proiectate astfel încât timpul de stațio
nare corespunzător să fie în mod normal de cel mult 30 de secunde. 

0B001.e 2. contactori centrifugali de schimb rapid lichid-lichid cu un timp de stațio
nare de 30 secunde sau mai puțin, rezistenți la acțiunea corozivă a soluții
lor de acid clorhidric concentrat (de exemplu, confecționați din sau pro
tejați cu sticlă sau materiale plastice corespunzătoare de tipul polimeri de 
fluorcarburi); 

TLB5.6.2 Contactoare centrifuge lichid-lichid (schimb chimic) 
Contactoare centrifuge lichid-lichid, special proiectate sau pregătite pentru 
îmbogățirea uraniului prin procedeul schimbului chimic. În aceste contac
toare, dispersia fluxurilor organice și apoase se obține prin rotație, urmată de 
separarea fazelor prin aplicarea unei forțe centrifuge. Pentru a le face rezis
tente la coroziunea produsă de soluțiile concentrate de acid clorhidric, con
tactoarele sunt fabricate din sau protejate de materiale plastice corespunză
toare (cum ar fi polimerii de hidrocarburi fluorurate, de exemplu) sau cu sti
clă. Contactoarele centrifuge sunt proiectate astfel încât timpul de staționare 
corespunzător să fie în mod normal de cel mult 30 de secunde. 
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0B001.e 3. celule de reducere electrochimică, rezistente la efectul de coroziune al so
luțiilor de acid clorhidric concentrat, destinate reducerii uraniului dintr-o 
stare de valență la alta; 

TLB5.6.3a Sisteme și echipamente de reducere a uraniului (schimb chimic) 
(a)  Celule de reducere electrochimică, special proiectate sau pregătite pentru 

a aduce uraniul dintr-o stare de valență în alta în vederea îmbogățirii aces
tuia prin procedeul de schimb chimic. Materialele celulei în contact cu so
luțiile acestui procedeu trebuie să fie rezistente la coroziunea produsă de 
soluțiile concentrate de acid clorhidric. 

NOTĂ EXPLICATIVĂ Compartimentul catodic al celulei trebuie să fie proiec
tat astfel încât să prevină trecerea uraniului înapoi la starea de valență supe
rioară prin reoxidare. Pentru a menține uraniul în compartimentul catodic, 
celula poate fi prevăzută cu o membrană cu diafragmă impermeabilă, fabri
cată dintr-un material special schimbător de cationi. Catodul constă într-un 
conductor solid corespunzător, precum grafitul. 

0B001.e 4.  echipamente de alimentare cu celule de reducere electrochimică, pentru 
prelevarea U+4 din fluxul organic și, pentru părțile în contact cu fluxul, 
realizate din sau protejate cu materiale corespunzătoare (de exemplu, sti
clă, polimeri de fluorcarburi, sulfat de polifenil, polieter sulfonat și grafit 
impregnat cu rășină); 

TLB5.6.3b (b)  Sisteme situate la extremitatea cascadei unde se recuperează produsul, 
special proiectate sau pregătite pentru prelevarea de U+4 din fluxul orga
nic, adaptarea concentrației de acid și alimentarea celulelor de reducere 
electrochimică. 

NOTĂ EXPLICATIVĂ Aceste sisteme constau în echipamente de extracție cu 
solvenți, care permit striparea U+4 din fluxul organic pentru a-l introduce 
într-o soluție apoasă, echipamente de evaporare și/sau alte echipamente, care 
permit adaptarea și controlul pH-ului soluției, precum și pompe sau alte dis
pozitive de transfer pentru alimentarea celulelor de reducere electrochimică. 
Una dintre principalele preocupări ale proiectantului este evitarea contamină
rii fluxului apos cu anumiți ioni metalici. Prin urmare, părțile din sistem care 
sunt în contact cu fluxul procesului se compun din echipamente fabricate din 
sau căptușite cu materiale corespunzătoare (precum sticla, polimeri de fluor
carburi, sulfat de polifenil, polieter sulfon și grafitul impregnat cu rășini). 

0B001.e 5.  sisteme de pregătire a alimentării pentru producerea soluțiilor de clorură 
de uraniu de mare puritate, compuse din echipamente de purificare prin 
dizolvare, extracție cu solvenți și/sau schimb de ioni, precum și celulele 
electrolitice pentru reducerea uraniului U+6 sau U+4 la U+3; 

TLB5.6.4 Sisteme de pregătire a alimentării (schimb chimic) 
Sisteme special proiectate sau pregătite pentru producerea soluțiilor de clo
rură de uraniu de mare puritate, destinate să alimenteze uzinele de separare 
a izotopilor de uraniu prin schimb chimic. 
NOTĂ EXPLICATIVĂ Aceste sisteme constau în echipamente de purificare 
prin dizolvare, extracție cu solvenți și/sau schimb de ioni, precum și celule 
electrolitice pentru reducerea uraniului U+6 sau U+4 la U+3. Aceste sisteme pro
duc soluții de clorură de uraniu care conțin numai câteva părți pe milion de 
impurități metalice, cum ar fi crom, fier, vanadiu, molibden și alți cationi bi
valenți sau cu valență mai mare. Printre materialele din care sunt fabricate 
anumite părți din sistem, unde se procesează uraniul U+3 de mare puritate, se 
numără sticla, polimerii de hidrocarburi fluorurate, sulfatul de polifenil sau 
polieter sulfon căptușit cu plastic și grafitul impregnat cu rășini. NSG, partea 
1 iunie 2013-39-5.6.5. uraniu 

16.8.2016 
L 221/15 

Jurnalul O
ficial al U

niunii Europene 
RO

    



0B001.e 6.  sisteme de oxidare a uraniului de la U+3 la U+4; TLB5.6.5 Sisteme de oxidare a uraniului (schimb chimic) 
Sisteme special proiectate sau pregătite pentru oxidarea U+3 la U+4, în vederea 
revenirii la cascada de separare a izotopilor în cadrul procedeului de îmbogă
țire prin schimb chimic. 
NOTĂ EXPLICATIVĂ Aceste sisteme pot include următoarele echipamente: 
(a) echipamente pentru punerea în contact a clorului și oxigenului cu efluen
tul apos din echipamentul de separare a izotopilor și pentru a extrage U+4 re
zultat, introducându-l în fluxul organic stripat revenit de la extremitatea cas
cadei unde este prelevat produsul, (b) echipament care separă apa de acidul 
clorhidric, astfel încât să se poată reintroduce apa și acidul clorhidric concen
trat în procedeu la amplasamentele corespunzătoare. 

0B001.f Echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru proce
deul de separare prin schimb de ioni, după cum urmează: 
1. rășini schimbătoare de ioni cu reacție rapidă, rășini poroase macroreticu

lare sau peliculare ale căror grupări active de schimb chimic se limitează 
la un strat superficial care acoperă un suport poros inactiv și alte struc
turi compozite sub o formă adecvată, inclusiv sub formă de particule sau 
de fibre, cu un diametru de 0,2 mm sau mai mic, rezistente la soluții de 
acid clorhidric concentrat și concepute pentru a se obține un timp de în
jumătățire a vitezei de schimb mai mic de 10 s și care pot funcționa la 
temperaturi cuprinse între 373 K (100 oC) și 473 K (200 oC); 

TLB5.6.6 Rășini schimbătoare de ioni/adsorbanți cu acțiune rapidă (schimb ionic) 
Rășini schimbătoare de ioni sau adsorbanți cu reacție rapidă special proiectați 
sau pregătiți pentru îmbogățirea uraniului prin procedeul de schimb ionic, in
cluzând rășini poroase macroreticulare și/sau structuri peliculare, în care gru
pele active de schimb chimic sunt limitate la o căptușire pe suprafața unei 
structuri de suport poroase și inactive, precum și alte structuri compozite sub 
orice formă corespunzătoare incluzând particule sau fibre. Aceste rășini/ad
sorbanți schimbători de ioni au un diametru mai mic sau egal cu 0,2 mm; 
din punct de vedere chimic, trebuie să reziste la soluțiile concentrate de acid 
clorhidric, iar din punct de vedere fizic trebuie să fie suficient de solide/solizi 
pentru a nu se degrada în coloanele de schimb. Aceste rășini/acești adsorbanți 
sunt special proiectate/proiectați pentru a obține viteze foarte mari de schimb 
al izotopilor de uraniu (timp de înjumătățire la schimb de sub 10 secunde) și 
pot funcționa la temperaturi cuprinse între 373 K (100 °C) și 473 K (200 °C). 

0B001.f 2.  coloane schimbătoare de ioni (cilindrice) cu un diametru mai mare de 
1 000 mm, realizate din sau căptușite cu materiale rezistente la acid clor
hidric concentrat (de exemplu, titan sau materiale plastice pe bază de 
fluorocarbon) și capabile să funcționeze la temperaturi cuprinse între 
373 K (100 °C) și 473 K (200 °C) și la presiuni mai mari de 0,7 MPa; 

TLB5.6.7 Coloane schimbătoare de ioni (schimb ionic) 
Coloane cilindrice cu diametrul mai mare de 1 000 mm, conținând și susți
nând straturi compacte de rășini schimbătoare de ioni/de adsorbant, special 
proiectate sau pregătite pentru îmbogățirea uraniului prin procedeul de 
schimb ionic. Aceste coloane sunt fabricate din sau protejate de materiale 
(cum ar fi titanul sau materialele plastice pe bază de fluorocarburi) rezistente 
la coroziunea produsă de soluții concentrate de acid clorhidric și pot func
ționa la temperaturi cuprinse între 373 K (100 °C) și 473 K (200 °C) și la pre
siuni de peste 0,7 MPa. 
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0B001.f 3.  sisteme schimbătoare de ioni cu reflux (sisteme de oxidare sau reducere 
chimică sau electrochimică) pentru regenerarea agenților chimici de redu
cere sau de oxidare utilizați în cascadele pentru intensificarea schimbului 
de ioni; 

TLB5.6.8 Sisteme de reflux cu schimb ionic (schimb ionic) 
(a) Sisteme de reducere chimică sau electrochimică, special proiectate sau pre
gătite pentru regenerarea agentului (agenților) de reducere chimică utilizat 
(utilizați) în cascadele de îmbogățire a uraniului prin procedeul de schimb io
nic. (b) Sisteme de oxidare chimică sau electrochimică, special proiectate sau 
pregătite pentru regenerarea agentului (agenților) de oxidare chimică utilizat 
(utilizați) în cascadele de îmbogățire a uraniului prin procedeul de schimb io
nic. 

0B001.g echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru proce
deele de separare pe bază de laser care utilizează separarea izotopilor prin 
iradierea cu laser a vaporilor atomici, după cum urmează: 
1. sisteme de vaporizare a uraniului metalic concepute pentru a realiza eli

berarea unei puteri de 1 kW sau mai mult asupra țintei, destinate a fi uti
lizate în îmbogățirea prin laser; 

TLB5.7.1 Sisteme de vaporizare a uraniului (metode bazate pe vapori atomici) 
Sisteme de vaporizare a uraniului metalic special proiectate sau pregătite pen
tru utilizarea la îmbogățire prin laser. 
NOTĂ EXPLICATIVĂ Aceste sisteme pot conține tunuri de electroni și sunt 
concepute să ajungă la o putere la nivelul țintei (1kW sau mai mare) sufi
cientă pentru generarea de vapori de uraniu metalic în ritmul necesar pentru 
funcția de îmbogățire prin laser. 

0B001.g 2.  sisteme de manipulare a uraniului metalic lichid sau în stare de vapori 
special concepute sau pregătite pentru manipularea uraniului metalic li
chid pentru uraniu topit, sau aliaje de uraniu topite sau a uraniului în 
stare vapori destinate a fi utilizate în îmbogățirea prin laser, precum și 
componentele special concepute pentru acest scop; 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 2A225. 

TLB5.7.2 Sisteme de manipulare a uraniului metalic în stare lichidă sau de vapori și 
componente ale acestora (metode bazate pe vapori atomici) 
Sisteme special proiectate sau pregătite pentru manipularea uraniului topit, 
a aliajelor de uraniu topite sau a vaporilor de uraniu metalic pentru a fi utili
zate la îmbogățirea prin laser sau componente ale acestora special proiectate 
sau pregătite în acest scop. 
NOTĂ EXPLICATIVĂ Sistemele de manipulare a uraniului metalic lichid pot 
fi constituite din creuzete și echipamente de răcire pentru creuzete. Creuzetele 
și alte părți ale acestor sisteme, care vin în contact cu uraniul topit, cu aliajele 
de uraniu topite sau cu vaporii de uraniu metalic sunt fabricate din sau căptu
șite cu materiale cu o rezistență corespunzătoare la coroziune și căldură. Ma
terialele corespunzătoare pot include tantalul, grafitul căptușit cu oxid de 
ytriu, grafitul căptușit cu alți oxizi de pământ rari [a se vedea INFCIRC/254/ 
Partea 2 – (astfel cum a fost modificat)] sau cu alte amestecuri din aceste sub
stanțe. 

0B001.g 3.  ansambluri colectoare de produse și reziduuri pentru uraniul metalic în 
stare lichidă sau solidă, realizate din sau căptușite cu materiale rezistente 
la căldură și la coroziunea uraniului în stare lichidă sau de vapori, cum 
sunt cele de grafit acoperit cu oxid de ytriu sau tantal; 

TLB5.7.3 Ansambluri colectoare ale «produsului» și «reziduurilor» de uraniu metalic 
(metode bazate pe vapori atomici) 
Ansambluri colectoare ale «produsului» și «reziduurilor», special proiectate sau 
pregătite pentru uraniul metalic în stare lichidă sau solidă. 
NOTĂ EXPLICATIVĂ Componentele acestor ansambluri sunt fabricate din 
sau căptușite cu materiale rezistente la căldură sau la coroziunea produsă de 
uraniu metalic sub formă de vapori sau lichid (cum ar fi grafitul acoperit cu 
oxid de ytriu sau tantalul) și pot cuprinde conducte, fitinguri, racorduri, «stre
șini», alimentatoare, schimbătoare de căldură și plăci colectoare utilizate în 
metodele de separare magnetică, electrostatică sau altele. 
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0B001.g 4.  incinte de module separatoare (vase cilindrice sau paralelipipedice) care 
permit instalarea sursei de vapori de uraniu metalic, a tunurilor de elec
troni și a colectorilor pentru produse și reziduuri; 

TLB5.7.4 Incinte de modul separator (metode bazate pe vapori atomici) 
Vase cu formă cilindrică sau dreptunghiulară, special proiectate sau pregătite 
pentru a conține sursa de vapori de uraniu metalic, tunul de electroni și co
lectoarele «produsului» și «reziduurilor». 
NOTĂ EXPLICATIVĂ Aceste incinte sunt prevăzute cu un număr mare de 
orificii pentru barele electrice și alimentatoarele destinate alimentării cu apă, 
pentru ferestrele fasciculelor laser, racordurile pompelor de vid și aparatele de 
diagnostic și de supraveghere. Acestea sunt prevăzute cu mijloace de deschi
dere și de închidere care permit recondiționarea componentelor interne. 

0B001.g 5. «lasere» sau sisteme «laser» special concepute sau pregătite pentru separa
rea izotopilor de uraniu prevăzuți cu un stabilizator de frecvență pentru 
a putea să funcționeze pe perioade lungi; 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 6A005 ȘI 6A205. 

TLB5.7.13 Sisteme laser 
Lasere sau sisteme laser, special proiectate sau pregătite pentru separarea izo
topilor de uraniu. 
NOTĂ EXPLICATIVĂ Laserele sau componentele laser importante în proce
sele de îmbogățire prin laser includ pe cele identificate în INFCIRC/254/Partea 
2 – (astfel cum a fost modificat). Sistemul laser conține în mod obișnuit atât 
componente optice, cât și electronice pentru gestionarea fasciculului (sau fas
ciculelor) laser și pentru transmiterea la camera de separare a izotopilor. Siste
mul laser pentru metodele bazate pe vapori atomici conține de obicei laseri 
cu coloranți pompați cu un alt tip de laser (de exemplu lasere cu vapori de 
cupru sau anumiți laseri cu mediu activ solid). Sistemul laser pentru metodele 
moleculare poate conține laseri cu CO2 sau laseri cu excimetru și o celulă op
tică cu multipasaj. În ambele metode, laserele sau sistemele laser necesită sta
bilizarea spectrului de frecvență pentru a putea funcționa pe perioade înde
lungate. 

0B001.h echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru proce
deele de separare pe bază de laser care utilizează separarea izotopilor prin 
iradierea cu laser a moleculelor, după cum urmează:  
1. Ajutaje de descărcare supersonică pentru răcirea amestecurilor de UF6 și 

a gazelor purtătoare până la 150 K (-123 °C) sau mai puțin și realizate 
din «materiale rezistente la efectul de coroziune al UF6»; 

TLB5.7.5 Ștuțuri de destindere supersonică (metode moleculare) 
Ștuțuri de destindere supersonică, rezistente la coroziunea UF6 special proiec
tate sau pregătite pentru răcirea amestecurilor de UF6 și de gaz purtător până 
la 150 K (-123 °C) sau mai puțin. 
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0B001.h 2.  componente sau dispozitive ale colectorilor pentru produs și reziduuri, 
special concepute sau pregătite pentru colectarea materialului din uraniu 
sau a reziduurilor din uraniu ca urmare a iluminării cu lumină laser, rea
lizate din «materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6»; 

TLB5.7.6 Colectoare de «produs» sau de «reziduuri» (metode moleculare) 
Componente sau dispozitive special proiectate sau pregătite pentru colectarea 
de produs sau reziduuri de uraniu în urma iluminării cu lumină laser. 
NOTĂ EXPLICATIVĂ Într-un exemplu de separare a izotopilor cu laser mole
cular, colectoarele de produs folosesc la colectarea de pentafluorură de uraniu 
(UF5) solidă. Colectoarele de produs pot fi constituite din colectoare sau com
binații de colectoare cu filtru, cu impact sau cu ciclon și trebuie să fie rezis
tente la coroziune în mediu UF5/UF6. 

0B001.h 3. compresoare realizate din sau protejate cu «materiale rezistente la coro
ziunea cauzată de UF6»; garnituri de etanșare a arborilor; 

TLB5.7.7 Compresoare de UF6/gaz purtător (metode moleculare) 
Compresoare special proiectate sau pregătite pentru amestecurile de UF6/gaz 
purtător, proiectate pentru o funcționare îndelungată în atmosferă de UF6. 
Componentele acestor compresoare care vin în contact cu gazul de proces 
sunt fabricate din sau căptușite cu materiale rezistente la coroziunea produsă 
de UF6. 

TLB5.7.8 Garnituri de etanșare a arborilor (metode moleculare) 
Garnituri special proiectate sau pregătite, cu conexiuni de alimentare și de 
evacuare, pentru asigurarea, în mod fiabil, a etanșeității arborelui care leagă 
rotorul compresorului de motorul de antrenare, împiedicând gazul de proces 
să scape sau aerul sau gazul de etanșare să pătrundă în camera interioară 
a compresorului, care este umplut cu un amestec UF6/gaz purtător. 

0B001.h 4.  echipamente pentru fluorurarea UF5 (solid) la UF6 (gaz); TLB5.7.9 Sisteme de fluorizare (metode moleculare) 
Sisteme special proiectate pentru fluorizarea UF5 (solid) în UF6 (gazos). 
NOTĂ EXPLICATIVĂ Aceste sisteme sunt proiectate pentru fluorizarea prafu
lui de UF5, colectat în UF6 pentru colectarea ulterioară în containerele desti
nate produsului sau reintroducerea acestuia în vederea unei îmbogățiri supli
mentare. În una dintre metodele posibile, fluorizarea se poate realiza în inte
riorul sistemului de separare a izotopilor, reacția și recuperarea făcându-se di
rect la nivelul colectoarelor «produsului». În altă metodă, praful de UF5 poate 
fi retras din colectoarele «produsului» și transferat într-o incintă corespunză
toare (de exemplu reactor cu pat fluidizat, reactor elicoidal sau coloană cu fla
cără) pentru a se face aici fluorizarea. În ambele metode, se folosește un anu
mit echipament pentru depozitarea și transferul fluorului (sau a altor agenți 
de fluorizare corespunzători) și pentru colectarea și transferul UF6. 
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0B001.h 5.  sisteme de separare a UF6 de gazul purtător (de exemplu, azot, argon sau 
un alt gaz) care cuprind următoarele echipamente: 
a.  Schimbătoare de căldură criogenice și crioseparatoare capabile să 

atingă temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (-120 °C); 
b.  Aparate de refrigerare criogenică capabile să atingă temperaturi mai 

mici sau egale cu 153 K (-120 °C); 
c.  capcane de frig pentru UF6 capabile să înghețe UF6; 

TLB5.7.12 Sisteme de separare a UF6/gazului purtător (metode moleculare) 
Sisteme special proiectate sau pregătite pentru separarea UF6 de gazul purtă
tor. NOTĂ EXPLICATIVĂ Aceste sisteme pot include următoarele echipa
mente: (a) schimbătoare de căldură criogenice și crioseparatoare capabile să 
atingă temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (-120 °C) sau (b) aparate de 
refrigerare criogenică capabile să atingă temperaturi mai mici sau egale cu 
153 K (-120 °C) sau (c) capcane de frig pentru UF6 capabile să înghețe UF6. 
Gazul purtător poate fi azotul, argonul sau un alt gaz. 

0B001.h 6. «lasere» sau sisteme «laser» special concepute sau pregătite pentru separa
rea izotopilor de uraniu prevăzuți cu un stabilizator de frecvență pentru 
a putea să funcționeze pe perioade lungi; 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 6A005 ȘI 6A205. 

TLB5.7.13 Sisteme laser 
Lasere sau sisteme laser, special proiectate sau pregătite pentru separarea izo
topilor de uraniu. 
NOTĂ EXPLICATIVĂ Laserele sau componentele laser importante în proce
sele de îmbogățire prin laser includ pe cele identificate în INFCIRC/254/Partea 
2 – (astfel cum a fost modificat). Sistemul laser conține în mod obișnuit atât 
componente optice, cât și electronice pentru gestionarea fasciculului (sau fas
ciculelor) laser și pentru transmiterea la camera de separare a izotopilor. Siste
mul laser pentru metodele bazate pe vapori atomici conține de obicei laseri 
cu coloranți pompați cu un alt tip de laser (de exemplu lasere cu vapori de 
cupru sau anumiți laseri cu mediu activ solid). Sistemul laser pentru metodele 
moleculare poate conține laseri cu CO2 sau laseri cu excimetru și o celulă op
tică cu multipasaj. În ambele metode, laserele sau sistemele laser necesită sta
bilizarea spectrului de frecvență pentru a putea funcționa pe perioade înde
lungate. 

0B001.i echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru proce
deul de separare cu plasmă: 
1. surse de energie cu microunde și antene pentru producerea sau accelera

rea ionilor cu frecvența de ieșire mai mare de 30 GHz și putere medie de 
ieșire mai mare de 50 kW; 

TLB5.8.1 Surse cu microunde și antene 
Surse cu microunde și antene, special proiectate sau pregătite pentru a pro
duce sau a accelera ioni, având următoarele caracteristici: frecvență mai mare 
de 30 GHz și putere de ieșire medie mai mare de 50 kW pentru producerea 
de ioni. 

0B001.i 2.  bobine de excitație ionică, de radiofrecvență, pentru frecvențe mai mari 
de 100 kHz și capabile să suporte o putere medie mai mare de 40 kW; 

TLB5.8.2 Bobine de excitație a ionilor 
Bobine de excitație a ionilor cu frecvență înaltă, special proiectate sau pregă
tite pentru frecvențe mai mari de 100 kHz și capabile să suporte o putere 
medie mai mare de 40 kW. 

0B001.i 3.  sisteme generatoare de plasmă de uraniu; TLB5.8.3 Sisteme de generare a plasmei de uraniu 
Sisteme special proiectate sau pregătite pentru generarea plasmei de uraniu 
care se utilizează în instalațiile de separare a plasmei. 
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0B001.i 4.  neutilizate; TLB5.8.4 Nu se mai utilizează – din 14 iunie 2013 

0B001.i 5. Colectori pentru produse și reziduuri, pentru uraniul metalic în stare so
lidă, realizate din sau căptușite cu materiale rezistente la căldură și la co
roziunea uraniului în stare de vapori, cum sunt cele de grafit acoperit cu 
oxid de ytriu sau tantal; 

TLB5.8.5 Ansambluri colectoare ale «produsului» și «reziduurilor» de uraniu metalic 
Ansambluri colectoare ale «produsului» și «reziduurilor», special proiectate sau 
pregătite pentru uraniul metalic în stare solidă. Aceste ansambluri colectoare 
sunt fabricate din sau căptușite cu materiale rezistente la căldură și la coroziu
nea cu vapori de uraniu metalic, precum grafitul căptușit cu oxid de ytriu sau 
tantalul. 

0B001.i 6.  incinte cu module separatoare (cilindrice) pentru instalarea sursei de 
plasmă de uraniu, a bobinei de excitație de radiofrecvență și a colectorilor 
de produs și de reziduuri, realizate dintr-un material adecvat nemagnetic 
(de exemplu, oțel inoxidabil); 

TLB.5.8.6 incinte de module separatoare Recipiente cilindrice, special proiectate sau pre
gătite pentru uzinele de îmbogățire prin separarea izotopilor în plasmă și des
tinate să cuprindă sursa de plasmă de uraniu, bobina excitatoare cu înaltă 
frecvență și colectoarele «produsului» și «reziduurilor». NOTĂ EXPLICATIVĂ 
Aceste incinte sunt prevăzute cu un număr mare de orificii pentru barele elec
trice, racorduri de pompe de difuzie și aparate de diagnostic și de suprave
ghere. Acestea sunt dotate cu mijloace de deschidere și de închidere care per
mit recondiționarea componentelor interne și sunt fabricate dintr-un material 
nemagnetic corespunzător, precum oțelul inoxidabil. 

0B001.j echipamente și componente, special concepute și pregătite pentru procedeul 
de separare electromagnetică, după cum urmează: 
1. surse de ioni singulare sau multiple, formate dintr-o sursă de vapori, ioni

zator și accelerator de fascicul, realizate din materiale nemagnetice adec
vate (de exemplu, grafit, oțel inoxidabil sau cupru) și capabile sa furni
zeze un curent total de ionizare egal cu 50 mA sau mai mare; 

TLB5.9.1a Separatoare electromagnetice de izotopi 
Separatoare electromagnetice de izotopi, special proiectate sau pregătite pen
tru separarea izotopilor de uraniu și echipamente și componente pentru 
această separare, incluzând în special: 
(a)  Surse de ioni Surse de ioni de uraniu unice sau multiple, special proiectate 

sau pregătite, conținând sursa de vapori, ionizatorul și acceleratorul de 
fascicul, fabricate din materiale corespunzătoare, precum grafitul, oțelul 
inoxidabil sau cuprul, și capabile să furnizeze un curent de ionizare total 
egal cu sau mai mare de 50 mA. 

0B001.j 2. colectori de ioni cu două sau mai multe fante sau buzunare pentru colec
tarea fasciculelor de ioni de uraniu îmbogățit sau sărăcit, realizate din 
materiale adecvate nemagnetice (de exemplu, grafit sau oțel inoxidabil); 

TLB5.9.1b Colectoare de ioni 
Plăci colectoare conținând fante și buzunare (două sau mai multe), special 
proiectate sau pregătite pentru colectarea fasciculelor de ioni de uraniu îmbo
gățit sau sărăcit, fabricate din materiale corespunzătoare, precum grafitul sau 
oțelul inoxidabil. 
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0B001.j 3.  incinte vidate pentru separatorii electromagnetici de uraniu, realizate din 
materiale nemagnetice (de exemplu, oțel inoxidabil) și proiectate pentru 
a funcționa la presiuni mai mici sau egale cu 0,1 Pa; 

TLB5.9.1c Incinte vidate 
Incinte vidate, special proiectate sau pregătite pentru separatorii electromag
netici, fabricate din materiale corespunzătoare nemagnetice, precum oțelul 
inoxidabil și proiectate pentru a funcționa la presiuni mai mici sau egale cu 
0,1 Pa. 
NOTĂ EXPLICATIVĂ Incintele sunt special proiectate pentru a cuprinde sur
sele de ioni, plăcile colectoare și cămășile de apă și sunt dotate cu mijloace de 
racordare a pompelor de difuzie și cu dispozitive de deschidere și de închidere 
care permit depunerea și repunerea acestor componente. 

0B001.j 4.  piese polare cu un diametru mai mare de 2 m; TLB5.9.1d Piese polare 
Piese polare, special proiectate sau pregătite, cu un diametru mai mare de 
2 m, utilizate pentru menținerea unui câmp magnetic constant în interiorul 
separatorului electromagnetic și pentru transferarea câmpului magnetic între 
separatoare alăturate. 

0B001.j 5.  surse de alimentare de înaltă tensiune pentru surse de ioni, care au toate 
caracteristicile următoare: 
a.  capabile de o funcționare permanentă; 
b.  tensiunea de ieșire egală cu 20 000 V sau mai mare; 
c.  curent de ieșire mai mare sau egal cu 1 A și 

d.  variații ale tensiunii mai mici de 0,01 % pe o perioadă de 8 ore; 
N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 3A227. 

TLB5.9.2 Surse de alimentare de înaltă tensiune 
Surse de alimentare de înaltă tensiune, special proiectate sau pregătite pentru 
sursele de ioni și având toate caracteristicile următoare: capabile să furnizeze 
în permanență, timp de 8 ore, o tensiune de ieșire egală cu sau mai mare de 
20 000 V cu o intensitate egală cu sau mai mare de 1 A și o variație de ten
siune mai mică de 0,01 %. 

0B001.j 6.  surse de alimentare a magneților (putere mare, curent continuu) care au 
toate caracteristicile următoare: 
a.  capabile de o funcționare permanentă cu un curent de ieșire mai mare 

sau egal cu 500 A, la o tensiune mai mare sau egală cu 100 V și 

b.  care au variații ale intensității curentului sau ale tensiunii mai mici de 
0,01 % pe o perioadă de 8 ore. 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 3A226. 

TLB5.9.3 Surse de alimentare a magneților 
Surse de alimentare a magneților cu curent continuu de înaltă tensiune, spe
cial proiectate sau pregătite, având toate caracteristicile următoare: capabile să 
producă în permanență, timp de opt ore, un curent de intensitate mai mare 
sau egală cu 500 A, la o tensiune mai mare sau egală cu 100 V, cu variații de 
intensitate și de tensiune mai mici de 0,01 %. 

0B002 Sisteme auxiliare, echipamente și componente special concepute sau pregă
tite pentru uzinele de separare izotopică menționate la 0B001, realizate din 
sau căptușite cu «materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6», după 
cum urmează:   
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0B002.a autoclave de alimentare, cuptoare sau sisteme, utilizate pentru introducerea 
UF6 în procesul de îmbogățire; 

TLB5.2.1 Sisteme de alimentare/sisteme de îndepărtare a produsului și a reziduurilor 
Sisteme sau echipamente special proiectate sau pregătite pentru instalațiile de 
îmbogățire, fabricate din sau protejate de materiale rezistente la coroziunea 
cu UF6, printre care se numără: (a) autoclave de alimentare, cuptoare sau sis
teme, utilizate pentru introducerea UF6 în procesul de îmbogățire; (b) conden
satori, capcane de frig sau pompe utilizate pentru a îndepărta UF6 din proce
sul de îmbogățire, în vederea transferului său ulterior după încălzire; (c) stații 
de solidificare sau de lichefiere, utilizate pentru a îndepărta UF6 din procesul 
de îmbogățire prin compresie și conversie a UF6 în stare lichidă sau solidă; (d) 
stații pentru «produs» sau «reziduuri» pentru a transfera UF6 în containere. 

TLB5.4.1 Sisteme de alimentare/sisteme de îndepărtare a produsului și a reziduurilor 
Sisteme sau echipamente special proiectate sau pregătite pentru instalațiile de 
îmbogățire, fabricate din sau protejate de materiale rezistente la coroziunea 
cu UF6, printre care se numără: (a) autoclave de alimentare, cuptoare sau sis
teme, utilizate pentru introducerea UF6 în procesul de îmbogățire; (b) conden
satori, capcane de frig sau pompe utilizate pentru a îndepărta UF6 din proce
sul de îmbogățire, în vederea transferului său ulterior după încălzire; (c) stații 
de solidificare sau de lichefiere, utilizate pentru a îndepărta UF6 din procesul 
de îmbogățire prin compresie și conversie a UF6 în stare lichidă sau solidă; (d) 
stații pentru «produs» sau «reziduuri» pentru a transfera UF6 în containere. 

TLB5.5.7 Sisteme de alimentare/sisteme de îndepărtare a produsului și a reziduurilor 
Sisteme sau echipamente special proiectate sau pregătite pentru instalațiile de 
îmbogățire, fabricate din sau protejate de materiale rezistente la coroziunea 
cu UF6, printre care se numără: (a) autoclave de alimentare, cuptoare sau sis
teme, utilizate pentru introducerea UF6 în procesul de îmbogățire; (b) conden
satori sau capcane de frig utilizate pentru extragerea UF6, în procesul de îm
bogățire, pentru transferul în vederea încălzirii; (c) stații de solidificare sau de 
lichefiere, utilizate pentru a îndepărta UF6 din procesul de îmbogățire prin 
compresie și conversie a UF6 în stare lichidă sau solidă; (d) stații pentru «pro
dus» sau «reziduuri» pentru a transfera UF6 în containere. 

TLB5.7.11 Sisteme de alimentare/sisteme de îndepărtare a produsului și a reziduurilor 
(metode moleculare) 
Sisteme sau echipamente special proiectate sau pregătite pentru instalațiile de 
îmbogățire, fabricate din sau protejate de materiale rezistente la coroziunea 
cu UF6, printre care se numără: (a) autoclave de alimentare, cuptoare sau sis
teme, utilizate pentru introducerea UF6 în procesul de îmbogățire; (b) conden
satori sau capcane de frig utilizate pentru extragerea UF6, în procesul de îm
bogățire, pentru transferul în vederea încălzirii; (c) stații de solidificare sau de 
lichefiere, utilizate pentru a îndepărta UF6 din procesul de îmbogățire prin 
compresie și conversie a UF6 în stare lichidă sau solidă; (d) stații pentru «pro
dus» sau «reziduuri» pentru a transfera UF6 în containere. 
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0B002.b condensatori sau capcane de frig utilizate pentru extragerea UF6, în procesul 
de îmbogățire, pentru transferul în vederea încălzirii; 

TLB5.2.1 Sisteme de alimentare/sisteme de îndepărtare a produsului și a reziduurilor 
Sisteme sau echipamente special proiectate sau pregătite pentru instalațiile de 
îmbogățire, fabricate din sau protejate de materiale rezistente la coroziunea 
cu UF6, printre care se numără: (a) autoclave de alimentare, cuptoare sau sis
teme, utilizate pentru introducerea UF6 în procesul de îmbogățire; (b) conden
satori, capcane de frig sau pompe utilizate pentru a îndepărta UF6 din proce
sul de îmbogățire, în vederea transferului său ulterior după încălzire; (c) stații 
de solidificare sau de lichefiere, utilizate pentru a îndepărta UF6 din procesul 
de îmbogățire prin compresie și conversie a UF6 în stare lichidă sau solidă; (d) 
stații pentru «produs» sau «reziduuri» pentru a transfera UF6 în containere. 

TLB5.4.1 Sisteme de alimentare/sisteme de îndepărtare a produsului și a reziduurilor 
Sisteme sau echipamente special proiectate sau pregătite pentru instalațiile de 
îmbogățire, fabricate din sau protejate de materiale rezistente la coroziunea 
cu UF6, printre care se numără: (a) autoclave de alimentare, cuptoare sau sis
teme, utilizate pentru introducerea UF6 în procesul de îmbogățire; (b) conden
satori, capcane de frig sau pompe utilizate pentru a îndepărta UF6 din proce
sul de îmbogățire, în vederea transferului său ulterior după încălzire; (c) stații 
de solidificare sau de lichefiere, utilizate pentru a îndepărta UF6 din procesul 
de îmbogățire prin compresie și conversie a UF6 în stare lichidă sau solidă; (d) 
stații pentru «produs» sau «reziduuri» pentru a transfera UF6 în containere. 

TLB5.5.7 Sisteme de alimentare/sisteme de îndepărtare a produsului și a reziduurilor 
Sisteme sau echipamente special proiectate sau pregătite pentru instalațiile de 
îmbogățire, fabricate din sau protejate de materiale rezistente la coroziunea 
cu UF6, printre care se numără: (a) autoclave de alimentare, cuptoare sau sis
teme, utilizate pentru introducerea UF6 în procesul de îmbogățire; (b) conden
satori sau capcane de frig utilizate pentru extragerea UF6, în procesul de îm
bogățire, pentru transferul în vederea încălzirii; (c) stații de solidificare sau de 
lichefiere, utilizate pentru a îndepărta UF6 din procesul de îmbogățire prin 
compresie și conversie a UF6 în stare lichidă sau solidă; (d) stații pentru «pro
dus» sau «reziduuri» pentru a transfera UF6 în containere. 

TLB5.7.11 Sisteme de alimentare/sisteme de îndepărtare a produsului și a reziduurilor 
(metode moleculare) 
Sisteme sau echipamente special proiectate sau pregătite pentru instalațiile de 
îmbogățire, fabricate din sau protejate de materiale rezistente la coroziunea 
cu UF6, printre care se numără: (a) autoclave de alimentare, cuptoare sau sis
teme, utilizate pentru introducerea UF6 în procesul de îmbogățire; (b) conden
satori sau capcane de frig utilizate pentru extragerea UF6, în procesul de îm
bogățire, pentru transferul în vederea încălzirii; (c) stații de solidificare sau de 
lichefiere, utilizate pentru a îndepărta UF6 din procesul de îmbogățire prin 
compresie și conversie a UF6 în stare lichidă sau solidă; (d) stații pentru «pro
dus» sau «reziduuri» pentru a transfera UF6 în containere. 
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0B002.c stații pentru produse și reziduuri, în vederea transferului UF6 în containere; TLB5.2.1 Sisteme de alimentare/sisteme de îndepărtare a produsului și a reziduurilor 
Sisteme sau echipamente special proiectate sau pregătite pentru instalațiile de 
îmbogățire, fabricate din sau protejate de materiale rezistente la coroziunea 
cu UF6, printre care se numără: (a) autoclave de alimentare, cuptoare sau sis
teme, utilizate pentru introducerea UF6 în procesul de îmbogățire; (b) conden
satori, capcane de frig sau pompe utilizate pentru a îndepărta UF6 din proce
sul de îmbogățire, în vederea transferului său ulterior după încălzire; (c) stații 
de solidificare sau de lichefiere, utilizate pentru a îndepărta UF6 din procesul 
de îmbogățire prin compresie și conversie a UF6 în stare lichidă sau solidă; (d) 
stații pentru «produs» sau «reziduuri» pentru a transfera UF6 în containere. 

TLB5.4.1 Sisteme de alimentare/sisteme de îndepărtare a produsului și a reziduurilor 
Sisteme sau echipamente special proiectate sau pregătite pentru instalațiile de 
îmbogățire, fabricate din sau protejate de materiale rezistente la coroziunea 
cu UF6, printre care se numără: (a) autoclave de alimentare, cuptoare sau sis
teme, utilizate pentru introducerea UF6 în procesul de îmbogățire; (b) conden
satori, capcane de frig sau pompe utilizate pentru a îndepărta UF6 din proce
sul de îmbogățire, în vederea transferului său ulterior după încălzire; (c) stații 
de solidificare sau de lichefiere, utilizate pentru a îndepărta UF6 din procesul 
de îmbogățire prin compresie și conversie a UF6 în stare lichidă sau solidă; (d) 
stații pentru «produs» sau «reziduuri» pentru a transfera UF6 în containere. 

TLB5.5.7 Sisteme de alimentare/sisteme de îndepărtare a produsului și a reziduurilor 
Sisteme sau echipamente special proiectate sau pregătite pentru instalațiile de 
îmbogățire, fabricate din sau protejate de materiale rezistente la coroziunea 
cu UF6, printre care se numără: (a) autoclave de alimentare, cuptoare sau sis
teme, utilizate pentru introducerea UF6 în procesul de îmbogățire; (b) conden
satori sau capcane de frig utilizate pentru extragerea UF6, în procesul de îm
bogățire, pentru transferul în vederea încălzirii; (c) stații de solidificare sau de 
lichefiere, utilizate pentru a îndepărta UF6 din procesul de îmbogățire prin 
compresie și conversie a UF6 în stare lichidă sau solidă; (d) stații pentru «pro
dus» sau «reziduuri» pentru a transfera UF6 în containere. 

TLB5.7.11 Sisteme de alimentare/sisteme de îndepărtare a produsului și a reziduurilor 
(metode moleculare) 
Sisteme sau echipamente special proiectate sau pregătite pentru instalațiile de 
îmbogățire, fabricate din sau protejate de materiale rezistente la coroziunea 
cu UF6, printre care se numără: (a) autoclave de alimentare, cuptoare sau sis
teme, utilizate pentru introducerea UF6 în procesul de îmbogățire; (b) conden
satori sau capcane de frig utilizate pentru extragerea UF6, în procesul de îm
bogățire, pentru transferul în vederea încălzirii; (c) stații de solidificare sau de 
lichefiere, utilizate pentru a îndepărta UF6 din procesul de îmbogățire prin 
compresie și conversie a UF6 în stare lichidă sau solidă; (d) stații pentru «pro
dus» sau «reziduuri» pentru a transfera UF6 în containere. 
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0B002.d stații de lichefiere sau solidificare utilizate pentru extracția UF6 din procesul 
de îmbogățire, prin compresie, răcire și conversia UF6 la o formă lichidă sau 
solidă; 

TLB5.2.1 Sisteme de alimentare/sisteme de îndepărtare a produsului și a reziduurilor 
Sisteme sau echipamente special proiectate sau pregătite pentru instalațiile de 
îmbogățire, fabricate din sau protejate de materiale rezistente la coroziunea 
cu UF6, printre care se numără: (a) autoclave de alimentare, cuptoare sau sis
teme, utilizate pentru introducerea UF6 în procesul de îmbogățire; (b) conden
satori, capcane de frig sau pompe utilizate pentru a îndepărta UF6 din proce
sul de îmbogățire, în vederea transferului său ulterior după încălzire; (c) stații 
de solidificare sau de lichefiere, utilizate pentru a îndepărta UF6 din procesul 
de îmbogățire prin compresie și conversie a UF6 în stare lichidă sau solidă; (d) 
stații pentru «produs» sau «reziduuri» pentru a transfera UF6 în containere. 

TLB5.4.1 Sisteme de alimentare/sisteme de îndepărtare a produsului și a reziduurilor 
Sisteme sau echipamente special proiectate sau pregătite pentru instalațiile de 
îmbogățire, fabricate din sau protejate de materiale rezistente la coroziunea 
cu UF6, printre care se numără: (a) autoclave de alimentare, cuptoare sau sis
teme, utilizate pentru introducerea UF6 în procesul de îmbogățire; (b) conden
satori, capcane de frig sau pompe utilizate pentru a îndepărta UF6 din proce
sul de îmbogățire, în vederea transferului său ulterior după încălzire; (c) stații 
de solidificare sau de lichefiere, utilizate pentru a îndepărta UF6 din procesul 
de îmbogățire prin compresie și conversie a UF6 în stare lichidă sau solidă; (d) 
stații pentru «produs» sau «reziduuri» pentru a transfera UF6 în containere. 

TLB5.5.7 Sisteme de alimentare/sisteme de îndepărtare a produsului și a reziduurilor 
Sisteme sau echipamente special proiectate sau pregătite pentru instalațiile de 
îmbogățire, fabricate din sau protejate de materiale rezistente la coroziunea 
cu UF6, printre care se numără: (a) autoclave de alimentare, cuptoare sau sis
teme, utilizate pentru introducerea UF6 în procesul de îmbogățire; (b) conden
satori sau capcane de frig utilizate pentru extragerea UF6, în procesul de îm
bogățire, pentru transferul în vederea încălzirii; (c) stații de solidificare sau de 
lichefiere, utilizate pentru a îndepărta UF6 din procesul de îmbogățire prin 
compresie și conversie a UF6 în stare lichidă sau solidă; (d) stații pentru «pro
dus» sau «reziduuri» pentru a transfera UF6 în containere. 

TLB5.7.11 Sisteme de alimentare/sisteme de îndepărtare a produsului și a reziduurilor 
(metode moleculare) 
Sisteme sau echipamente special proiectate sau pregătite pentru instalațiile de 
îmbogățire, fabricate din sau protejate de materiale rezistente la coroziunea 
cu UF6, printre care se numără: (a) autoclave de alimentare, cuptoare sau sis
teme, utilizate pentru introducerea UF6 în procesul de îmbogățire; (b) conden
satori sau capcane de frig utilizate pentru extragerea UF6, în procesul de îm
bogățire, pentru transferul în vederea încălzirii; (c) stații de solidificare sau de 
lichefiere, utilizate pentru a îndepărta UF6 din procesul de îmbogățire prin 
compresie și conversie a UF6 în stare lichidă sau solidă; (d) stații pentru «pro
dus» sau «reziduuri» pentru a transfera UF6 în containere. 
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0B002.e sisteme de conducte și colectori special concepute sau pregătite pentru ma
nipularea UF6 în interiorul cascadelor de difuzie, de centrifugare sau aerodi
namice; 

TLB5.2.2 Mașini colectoare/Sisteme de conducte 
Sisteme de conducte și colectoare, special proiectate sau pregătite pentru ma
nipularea UF6 în interiorul cascadelor de centrifuge. Rețeaua de conducte este 
în mod normal de tip colector «triplu», fiecare centrifugă fiind conectată la 
fiecare dintre colectoare. Prin urmare, există o repetabilitate considerabilă 
a formei sistemului. Sistemul este format din sau protejat în întregime de ma
teriale rezistente la UF6 (a se vedea NOTA EXPLICATIVĂ de la prezenta sec
țiune) și este fabricat în conformitate cu norme foarte stricte de vidare și de 
curățenie. 

TLB5.4.2 Sisteme de conducte colectoare 
Sisteme de conducte și colectoare, special proiectate sau pregătite pentru ma
nipularea UF6 în interiorul cascadelor de difuzie gazoasă. 
NOTĂ EXPLICATIVĂ Această rețea de conducte este în mod normal de tip 
sistem colector «dublu», fiecare celulă fiind conectată la fiecare dintre colec
tori. 

TLB5.5.8 Sisteme de conducte colectoare 
Sisteme de conducte colectoare fabricate din sau protejate de materiale rezis
tente la coroziunea produsă de UF6, special proiectate sau pregătite pentru 
manevrarea UF6 în interiorul cascadelor aerodinamice. Această rețea de con
ducte este, în mod normal, de tip sistem colector «dublu», fiecare colector 
fiind conectat la o treaptă sau la un grup de trepte. 

0B002.f sisteme și pompe de vid, după cum urmează:  
1. distribuitoare, colectori de vid sau pompe de vid, care au o capacitate de 

aspirație egală cu 5 m3/min sau mai mare;  
2. pompe de vid special concepute pentru a funcționa în atmosferă de UF6 

realizate din sau protejate cu «materiale rezistente la coroziunea cauzată 
de UF6»sau  

3. sisteme de vid constituite din distribuitoare de vid, colectoare de vid și 
pompe de vid concepute să funcționeze în atmosfere de UF6; 

TLB5.4.3a Sisteme de vid 
(a)  Distribuitoare de vid, colectoare de vid și pompe de vid special proiectate 

sau pregătite cu o capacitate de sucțiune de minimum 5 m3/min. 

TLB5.4.3b (b) Pompe de vid special proiectate pentru a funcționa în atmosferă care su
portă UF6, fabricate din sau protejate de materiale rezistente la coroziunea 
produsă de UF6 (a se vedea NOTA EXPLICATIVĂ la prezenta secțiune). 
Aceste pompe pot fi rotative sau volumetrice, pot avea deplasări și etan
șări din fluorocarburi, precum și fluide de lucru speciale. 

TLB5.5.9b Sisteme și pompe de vid 
Pompe de vid special proiectate sau pregătite pentru a funcționa în atmosferă 
de UF6 și fabricate din sau căptușite cu materiale rezistente la coroziunea UF6. 
Aceste pompe pot folosi garnituri de fluorocarburi și fluide speciale de lucru. 

TLB5.5.9a Sisteme de vid special proiectate sau pregătite, constând în distribuitoare de 
vid, colectoare de vid și pompe de vid și proiectate pentru a funcționa în at
mosfere care suportă UF6 
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0B002.g spectrometre de masă pentru UF6/surse de ioni, pregătite pentru prelevarea 
permanentă a eșantioanelor din fluxul gazos de UF6 și care prezintă toate ca
racteristicile următoare:  
1. capabile să măsoare ioni cu masa atomică de 320 unități atomice de 

masă sau mai mare și cu o rezoluție mai bună de 1 parte la 320; 
2. surse de ioni realizate din sau protejate cu nichel, aliaje pe bază de ni

chel-cupru cu un conținut de nichel de minimum 60 % din greutate, sau 
aliaje de nichel-crom;  

3. surse de ionizare prin bombardare cu electroni și  

4. prezența unui colector adaptat la analiza izotopică. 

TLB5.2.4 Spectrometre de masă pentru UF6/surse de ioni 
Spectrometre de masă special proiectate sau pregătite pentru a preleva în di
rect mostre din fluxurile gazoase de UF6 și prezentând toate caracteristicile 
următoare:  
1. capabile să măsoare ioni cu masa atomică de 320 unități atomice de masă 

sau mai mare și cu o rezoluție mai bună de 1 parte la 320;  
2. surse de ioni realizate din sau protejate cu nichel, aliaje pe bază de nichel- 

cupru cu un conținut de nichel de minimum 60 % din greutate, sau aliaje 
de nichel-crom;  

3. Surse de ionizare prin bombardare cu electroni;  
4. prezența unui colector adaptat la analiza izotopică. 

TLB5.4.5 Spectrometre de masă pentru UF6/surse de ioni 
Spectrometre de masă special proiectate sau pregătite pentru a preleva în di
rect mostre din fluxurile gazoase de UF6 și prezentând toate caracteristicile 
următoare:  
1. capabile să măsoare ioni cu masa atomică de 320 unități atomice de masă 

sau mai mare și cu o rezoluție mai bună de 1 parte la 320;  
2. surse de ioni realizate din sau protejate cu nichel, aliaje pe bază de nichel- 

cupru cu un conținut de nichel de minimum 60 % din greutate, sau aliaje 
de nichel-crom;  

3. Surse de ionizare prin bombardare cu electroni;  
4. prezența unui colector adaptat la analiza izotopică. 

TLB5.5.11 Spectrometre de masă pentru UF6/surse de ioni 
Spectrometre de masă special proiectate sau pregătite pentru a preleva în di
rect mostre din fluxurile gazoase de UF6 și prezentând toate caracteristicile 
următoare:  
1. capabile să măsoare ioni cu masa atomică de 320 unități atomice de masă 

sau mai mare și cu o rezoluție mai bună de 1 parte la 320;  
2. surse de ioni realizate din sau protejate cu nichel, aliaje pe bază de nichel- 

cupru cu un conținut de nichel de minimum 60 % din greutate, sau aliaje 
de nichel-crom;  

3. Surse de ionizare prin bombardare cu electroni;  
4. prezența unui colector adaptat la analiza izotopică. 

TLB5.7.10 Valve speciale de închidere și de control 
Valve etanșate cu suflantă, manuale sau automate, de oprire sau control, fa
bricate din sau protejate de materiale rezistente la coroziunea produsă de UF6, 
cu un diametru de 40 mm sau mai mult, special proiectate sau pregătite pen
tru instalarea în sistemele principale sau auxiliare ale instalațiilor de îmbogă
țire prin procedee aerodinamice. 
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0B003 Instalații de conversie a uraniului și echipamente special concepute sau pre
gătite pentru acest scop: 

TLB7.1 Sisteme special proiectate sau pregătite pentru conversia concentratelor de 
minereu de uraniu în UO3 

0B003.a sisteme pentru conversia concentratelor de minereu de uraniu în UO3; TLB7.1.1 NOTĂ EXPLICATIVĂ Conversia concentratelor de minereu de uraniu în UO3 
se poate realiza prin dizolvarea minereului în acid azotic și extracția azotatu
lui de uranil purificat cu ajutorul unui solvent, precum tributil fosfatul. În 
continuare, azotatul de uranil este convertit în UO3, fie prin concentrare și 
denitrare, fie prin neutralizare cu amoniac gazos pentru a se obține diuranat 
de amoniu, care este în continuare filtrat, uscat și calcinat. 

0B003.b sisteme pentru conversia UO3 în UF6; TLB7.1.2 Sisteme special proiectate sau pregătite pentru conversia UO3 în UF6 NOTĂ 
EXPLICATIVĂ 
NOTĂ EXPLICATIVĂ Conversia UO3 în UO2 se poate realiza prin reducerea 
UO3 cu ajutorul amoniacului cracat sau a hidrogenului. 

0B003.c sisteme pentru conversia UO3 în UO2; TLB7.1.3 Sisteme special proiectate sau pregătite pentru conversia UO3 în UO2 

NOTĂ EXPLICATIVĂ Conversia UO3 în UO2 se poate realiza prin reducerea 
UO3 cu ajutorul amoniacului cracat sau a hidrogenului. 

0B003.d sisteme pentru conversia UO2 în UF4; TLB7.1.4 Sisteme special proiectate sau pregătite pentru conversia UO2 în UF4 

NOTĂ EXPLICATIVĂ Conversia UO2 în UF4 se poate realiza făcând UO2 să 
reacționeze cu acidul fluorhidric gazos (HF) la o temperatură de 300-500 °C. 

0B003.e sisteme pentru conversia UO4 în UF6; TLB7.1.5 Sisteme special proiectate sau pregătite pentru conversia UF4 în UF6 

NOTĂ EXPLICATIVĂ Conversia UF4 în UF6 se realizează prin reacția exoter
mică cu fluor într-un rector cu turn. Pentru a condensa UF6 din efluenți ga
zoși calzi, se trece efluentul printr-o trapă rece, răcită la -10 °C. Acest proce
deu necesită o sursă de fluor gazos sau de trifluorură de clor. 

0B003.f sisteme pentru conversia UF4 în uraniu metalic; TLB7.1.6 Sisteme special proiectate sau pregătite pentru conversia UF4 în uraniu meta
lic 
NOTĂ EXPLICATIVĂ Conversia UF4 în uraniu metalic se realizează prin redu
cere în mediu de magneziu (cantități mari) sau de calciu (cantități mici). Reac
ția are loc la temperaturi mai mari de punctul de topire al uraniului (1 130 ° 
C). 
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0B003.g sisteme pentru conversia UF6 în UO2; TLB7.1.7 Sisteme special proiectate sau pregătite pentru conversia UF6 în UO2 

NOTĂ EXPLICATIVĂ Conversia UF6 în UO2 se poate realiza prin trei proce
dee diferite. În primul procedeu, UF6 este redus și hidrolizat în UO2 cu ajuto
rul hidrogenului și vaporilor. În al doilea procedeu, UF6 este hidrolizat prin 
dizolvare în apă, adăugarea amoniacului în această soluție atrage după sine 
precipitarea diuranatului de amoniu, care este redus la UO2, folosindu-se hi
drogen la o temperatură de 820 °C. În al treilea procedeu, UF6 gazos, CO2 și 
NH3 sunt puși în soluție în apă, ceea ce atrage după sine precipitarea carbona
tului dublu de uranil și de amoniu. Carbonatul dublu de uranil și de amoniu 
se combină cu vapori și cu hidrogen la 500-600 °C pentru a produce UO2. 
Conversia UF6 în UO2 reprezintă adesea prima fază a operațiunilor în uzinele 
de fabricare a combustibilului. 

0B003.h sisteme pentru conversia UF6 în UF4; TLB7.1.8 Sisteme special proiectate sau pregătite pentru conversia UF6 în UF4 

NOTĂ EXPLICATIVĂ Conversia UF6 în UF4 se realizează prin reducere cu aju
torul hidrogenului. 

0B003.i sisteme pentru conversia UO2 în UCl4. TLB7.1.9 Sisteme special proiectate sau pregătite pentru conversia UO2 în UCl4 

NOTĂ EXPLICATIVĂ Conversia UO2 în UCl4 se poate realiza prin două pro
cedee diferite. În primul procedeu, UO2 reacționează cu tetraclorură de car
bon (CCl4) la aproximativ 400 °C. În al doilea procedeu, UO2 reacționează la 
aproximativ 700 °C în prezența negrului de fum (CAS 1333-86-4), a monoxi
dului de carbon și a clorului pentru a produce UCl4. 

0B004 Instalații de producere sau de concentrare a apei grele, a deuteriului sau 
a compușilor de deuteriu, precum și echipamente și componente special 
concepute sau pregătite pentru aceste scopuri: 

TLB6 Instalații de producere sau de concentrare a apei grele, a deuteriului și a com
pușilor de deuteriu și echipamente special proiectate sau pregătite în acest 
scop 

0B004.a instalații de producere și concentrare a apei grele, a deuteriului sau a compu
șilor de deuteriu, după cum urmează:  
1. instalații de schimb apă-hidrogen sulfurat;  
2. instalații de schimb amoniac-hidrogen;   
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0B004.b echipamente și componente, după cum urmează:   

1.  turnuri de schimb apă-hidrogen sulfurat, cu un diametru de 1,5 m sau 
mai mult, capabile să funcționeze la presiuni mai mari sau egale cu 2 
MPa; 

TLB6.1 Turnuri de schimb apă-hidrogen sulfurat Turnuri de schimb cu diametre mai 
mari sau egale cu 1,5 m care pot să funcționeze la presiuni mai mari sau 
egale cu 2 MPa (300 psi), special proiectate sau pregătite pentru producerea 
apei grele prin procedeul de schimb apă-hidrogen sulfurat. 

2. suflante sau compresoare centrifugale, cu un singur etaj, la presiune scă
zută (0,2 MPa), pentru circularea hidrogenului sulfurat (gaz care conține 
mai mult de 70 % H2S) cu un debit de 56 m3/s sau mai mare atunci când 
funcționează la o presiune de aspirare de 1,8 MPa sau mai mare și echi
pate cu garnituri concepute pentru a fi utilizate în mediu umed în pre
zența H2S; 

TLB6.2 Suflante și compresoare 
Suflante sau compresoare centrifugale cu un singur etaj, la presiune joasă 
(adică 0,2 MPa sau 30 psi), pentru circulația sulfurii de hidrogen (adică un 
gaz conținând mai mult de 70 % H2S), special proiectate sau pregătite pentru 
producția de apă grea prin procedeul de schimb apă-hidrogen sulfurat. Aceste 
suflante sau compresoare au o capacitate de debit mai mare sau egală cu 
56 m3/secundă (120 000 SCFM), atunci când funcționează la presiuni de as
pirație mai mari sau egale cu 1,8 MPa (260 psi) și sunt echipate cu rosturi 
proiectate pentru a fi utilizate în mediu umed în prezența H2S. 

3.  turnuri de schimb amoniac-hidrogen, cu o înălțime de 35 m sau mai 
mare, cu un diametru cuprins între 1,5 m și 2,5 m, capabile să funcțio
neze la presiuni mai mari de 15 MPa; 

TLB6.3 Turnuri de schimb amoniac-hidrogen 
Turnuri de schimb amoniac-hidrogen cu o înălțime mai mare sau egală cu 
35 m (114,3 ft), cu diametrul cuprins între 1,5 m (4,9 ft) și 2,5 m (8,2 ft), 
putând să funcționeze la presiuni mai mari de 15 MPa (2 225 psi), special 
proiectate sau pregătite pentru producerea apei grele prin procedeul de 
schimb amoniac-hidrogen. Aceste turnuri au, de asemenea, cel puțin o deschi
dere axială cu margine de același diametru ca și partea cilindrică, prin care 
pot fi introduse sau scoase structurile interne ale turnului. 

4. structuri interne ale turnurilor, inclusiv prize de prelevare și pompe afe
rente treptelor, pompe submersibile, pentru obținerea apei grele prin pro
cedeul de schimb amoniac-hidrogen; 

TLB6.4 Structurile interne ale turnului și pompe de etaj 
Structurile interne ale turnului și pompe de etaj special proiectate și pregătite 
pentru turnurile care servesc la producerea apei grele prin procedeul de 
schimb amoniac-hidrogen. Structurile interne ale turnului includ contactoare 
de etaj special proiectate, care favorizează un contact intim între gaz și lichid. 
Pompele de etaj cuprind pompe submersibile, special proiectate pentru circu
lația amoniacului lichid într-un etaj de contact din interiorul turnului. 
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5.  instalații de cracare a amoniacului, cu o presiune de funcționare egală 
sau mai mare de 3 MPa, pentru obținerea apei grele prin procedeul de 
schimb amoniac-hidrogen; 

TLB6.5 Sisteme de cracare a amoniacului 
Sisteme de cracare a amoniacului, având o presiune de funcționare mai mare 
sau egală cu 3 MPa (450 psi), special proiectate sau pregătite pentru produce
rea apei grele prin procedeul de schimb amoniac-hidrogen. 

6. analizori cu absorbție în infraroșu, capabili să analizeze permanent ra
portul hidrogen-deuteriu, la concentrații ale deuteriului egale cu sau mai 
mari de 90 %; 

TLB6.6 Analizoare de absorbție în infraroșu 
Analizoare de absorbție în infraroșu, care permit o analiză în direct a raportu
lui hidrogen/deuteriu, în cazul în care concentrațiile în deuteriu sunt egale cu 
sau mai mari de 90 %. 

7.  arzători catalitici pentru conversia gazului de deuteriu îmbogățit în apă 
grea, prin procedeul de schimb amoniac-hidrogen; 

TLB6.7 Arzători catalitici 
Arzători catalitici pentru conversia în apă grea a deuteriului îmbogățit, special 
proiectați sau pregătiți pentru producția de apă grea prin procedeul de 
schimb amoniac-hidrogen. 

8.  sisteme complete de îmbogățire a apei grele sau coloane concepute în 
acest scop, pentru îmbogățirea apei grele până la nivelul de concentrație 
a deuteriului cerut de reactorii nucleari; 

TLB6.8 Sisteme complete de îmbogățire a apei grele sau coloane concepute în acest 
scop 
Sisteme complete de îmbogățire a apei grele sau coloane concepute în acest 
scop, special proiectate sau pregătite pentru îmbogățirea apei grele până la ni
velul de concentrație a deuteriului cerut de reactoarele nucleare. 
NOTĂ EXPLICATIVĂ Aceste sisteme, care folosesc în mod obișnuit distilarea 
apei pentru a separa apa grea de apa ușoară, sunt special proiectate sau pregă
tite pentru a produce apă grea de calitate reactor (adică, în mod obișnuit, cu 
o concentrație de 99,75 % a oxidului de deuteriu) din apă grea de concentra
ție mai mică. 

9. convertizoare pentru sinteza amoniacului sau unități de sinteză a amonia
cului, special concepute sau pregătite pentru producția de apă grea prin 
procedeul de schimb amoniac-hidrogen. 

TLB6.9 Convertizoare pentru sinteza amoniacului sau unități de sinteză a amoniacu
lui 
Convertizoare pentru sinteza amoniacului sau unități de sinteză a amoniacului 
special proiectate sau pregătite pentru producția de apă grea prin procedeul 
de schimb amoniac-hidrogen. 
NOTĂ EXPLICATIVĂ Aceste convertizoare sau unități preiau gazul de sinteză 
(azot și hidrogen) dintr-o coloană (sau coloane) de schimb amoniac/hidrogen 
la presiune înaltă, iar amoniacul sintetizat este reintrodus în coloana (sau co
loanele) de schimb. 
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0B005 Instalații special concepute pentru fabricarea elementelor de combustibil 
pentru «reactoare nucleare» și echipamente special concepute pentru acest 
scop. 
Notă tehnică: 
Un echipament special conceput sau pregătit pentru fabricarea elementelor de com
bustibil pentru «reactoare nucleare» include echipamente care: 
1.  intră în mod normal în contact direct cu materialele nucleare, le procesează sau 

controlează direct fluxul de producție; 
2.  asigură etanșarea materialelor nucleare în interiorul tecii; 
3.  verifică integritatea tecii sau a etanșării; 
4.  verifică parametrii finali ai elementelor de combustibil etanșat. sau 
5.  este utilizată pentru asamblarea elementelor reactorului.  

Uzine de fabricare a elementelor combustibile din reactorul nuclear și echipa
mente special proiectate sau pregătite în acest scop 
NOTĂ INTRODUCTIVĂ Elementele combustibile nucleare sunt produse 
dintr-unul sau mai multe materiale originare sau fisionabile speciale mențio
nate la capitolul MATERIALE ȘI ECHIPAMENTE din prezenta anexă. Pentru 
combustibilii pe bază de oxizi, care sunt cel mai des întâlniți, vor fi prezente 
echipamente pentru compactarea granulelor, pentru sinterizare, măcinare și 
granulometrie. Combustibilii pe bază de amestec de oxizi se manevrează în 
boxe cu mănuși (sau în incinte similare) până când sunt etanșeizați în teacă. 
În toate cazurile, combustibilul este închis ermetic într-o teacă adecvată, care 
este concepută să servească drept anvelopă primară care învelește combustibi
lul în scopul de a conferi o performanță și o siguranță corespunzătoare pe 
parcursul funcționării reactorului. De asemenea, în toate situațiile se impune 
un control precis al proceselor, procedurilor și echipamentelor, la standarde 
extrem de înalte, în scopul de a asigura o performanță previzibilă a combusti
bilului, în condiții de siguranță. 
NOTĂ EXPLICATIVĂ Printre articolele considerate ca făcând parte din cate
goria vizată de sintagma «și echipamente special proiectate sau pregătite» pen
tru fabricarea elementelor combustibile se numără echipamente care: (a) în 
mod normal vin în contat direct, tratează nemijlocit sau controlează fluxul de 
producție a materialului nuclear; (b) etanșează materialul nuclear în interiorul 
tecii; (c) verifică integritatea tecii sau a dispozitivului de etanșare; (d) verifică 
parametrii finali ai elementelor de combustibil etanșat sau (e) se utilizează 
pentru asamblarea elementelor combustibile ale reactorului. Printre astfel de 
echipamente sau sisteme de echipamente se pot număra, de exemplu: 1) stații 
integral automatizate de inspectare a granulelor, special proiectate sau pregă
tite pentru verificarea dimensiunilor finale și a defectelor de suprafață ale gra
nulelor combustibile; 2) mașini automate de sudură, special proiectate sau 
pregătite pentru sudarea capacelor pe acele (sau barele) combustibile; 3) stații 
automate de testare și inspectare special proiectate sau pregătite pentru verifi
carea integrității acelor (sau barelor) combustibile finalizate; 4) sisteme special 
proiectate sau pregătite pentru fabricarea tecii combustibilului nuclear. La ar
ticolul 3 intră de obicei echipamente pentru: a) examinarea cu raze X a suduri
lor capacelor de ac (sau de bară); b) depistarea scurgerilor de heliu de la acele 
(sau barele) aflate sub presiune și c) scanarea cu raze gama a acelor (sau bare
lor) pentru a verifica încărcarea corectă a granulelor combustibile din interior. 
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0B006 Instalații de reprocesare a elementelor de combustibil iradiat pentru «reac
toare nucleare» și echipamente și componente special concepute sau pregă
tite în acest scop. 
Notă:  0B006 include: 

a. instalații de reprocesare a elementelor de combustibil iradiat pentru «reac
toare nucleare», inclusiv echipamente și componente care sunt în mod nor
mal în contact direct cu combustibilul iradiat și care controlează direct 
principalele fluxuri de procesare a materialelor nucleare și a produselor de 
fisiune; 

TLB3 Uzine de retratare a elementelor combustibile iradiate și echipamente special 
concepute sau pregătite în acest scop 
NOTĂ INTRODUCTIVĂ 
Activitatea de retratare a combustibilului nuclear iradiat separă plutoniul și 
uraniul din produsele de fisiune și din alte elemente transuraniene cu radioac
tivitate ridicată. Această separare se poate realiza prin diferite procedee teh
nice. Cu toate acestea, în ultimii ani, procedeul Purex a devenit cel mai frec
vent utilizat și acceptat. Acesta constă în dizolvarea combustibilului nuclear 
iradiat în acid azotic, urmată de o separare a uraniului, a plutoniului și a pro
duselor de fisiune prin extracție cu solvenți, utilizând un amestec de tributil 
fosfat în diluant organic. De la o instalație PUREX la alta, operațiunile proce
sului sunt similare: debitarea elementului combustibil iradiat, dizolvarea com
bustibilului, extracția cu solvenți și depozitarea soluțiilor obținute. Pot exista, 
de asemenea, echipamente pentru denitrarea termică a azotatului de uraniu, 
conversia azotatului de plutoniu în oxid sau metal și tratarea soluțiilor de de
șeuri ale produselor de fisiune într-o formă care se pretează la depozitarea pe 
termen lung sau la eliminarea lor. Cu toate acestea, tipul și configurația speci
fice ale echipamentelor care efectuează aceste operațiuni pot să difere de la 
o unitate Purex la alta din diferite motive, în special în funcție de tipul și de 
cantitatea de combustibil nuclear iradiat care urmează să fie retratat și de fo
losirea prevăzută a materialelor recuperate, precum și în funcție de principiile 
de siguranță și de întreținere înglobate în proiectul unității. A «uzină de retra
tare a elementelor combustibile iradiate» include echipamente și componente 
care, în mod normal, vin în contact direct și controlează direct combustibilul 
iradiat și fluxurile majore de tratare a materialului nuclear și a produselor de 
fisiune. Aceste procese, inclusiv sistemele complete pentru conversia plutoniu
lui și producția de plutoniu metalic, se pot identifica prin măsurile luate pen
tru a preveni starea critică (de exemplu, prin geometrie), expunerea la radiații 
(de exemplu, prin ecranare) și riscul de contaminare (de exemplu, prin anve
lopă). 

b. mașini de tocat sau de mărunțit elementele de combustibil, adică echipa
mente telecomandate destinate tăierii, tocării, mărunțirii sau forfecării an
samblurilor de combustibil iradiat pentru «reactoare nucleare», fasciculelor 
sau barelor; 

TLB3.1 Mașini de debitare pentru elemente combustibile iradiate 
Echipamente controlate de la distanță, special proiectate sau pregătite pentru 
a fi utilizate într-o uzină de retratare, în sensul identificat anterior și destinate 
tăierii, mărunțirii sau forfecării ansamblurilor, fasciculelor sau barelor de 
combustibil nuclear iradiat.  
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NOTĂ EXPLICATIVĂ Aceste echipamente realizează o breșă în teaca combus
tibilului, pentru a expune materialul nuclear iradiat dizolvării. Cel mai adesea 
se folosesc foarfeci din metal special proiectate, dar se pot utiliza și echipa
mente de înaltă tehnologie, cum ar fi laserele. 

c.  dizolvatoare, rezervoare care asigură condiții de anticriticitate (de exemplu, 
recipiente cu diametru mic, inelare sau plate) special concepute sau pregă
tite pentru dizolvarea combustibilului nuclear iradiat, rezistente la căldură 
și coroziune și care pot fi încărcate și menținute în funcțiune prin co
mandă de la distanță; 

TLB3.2 Dizolvanți 
Rezervoare care prezintă siguranță în starea critică ( de exemplu, rezervoarele 
de diametru mic, inelare sau plate), special proiectate sau pregătite în vederea 
utilizării într-o uzină de retratare, în sensul identificat mai sus, destinate dizol
vării combustibilului nuclear iradiat și care sunt capabile să reziste la lichide 
fierbinți, puternic corozive și a căror încărcare și întreținere pot fi controlate 
de la distanță. 
NOTĂ EXPLICATIVĂ Dizolvanții primesc, în mod normal, combustibil uzat 
și mărunțit. În aceste recipiente sigure în stare critică, materialul nuclear ira
diat se dizolvă în acid azotic, iar părțile exfoliate rămase se îndepărtează din 
fluxul de tratare. 

d.  extractoare cu solvent, cum ar fi coloanele de tip împachetat sau pulsat, 
amestecatori-decantori și extractori centrifugi, rezistente la acțiunea coro
zivă a acidului azotic și special concepute sau pregătite pentru a fi utili
zate în instalațiile de reprocesare a «uraniului natural», a «uraniului sără
cit» și a «materialelor fisionabile speciale»; 

TLB3.3 Extractoare cu solvent și echipamente de extracție cu solvenți 
Extractoare cu solvent, cum ar fi coloanele cu umplutură sau coloanele cu re
flux pulsatoriu, mixerele-decantoare sau contactoarele centrifuge, special 
proiectate sau pregătite pentru a fi utilizate într-o uzină de retratare a combus
tibilului iradiat. Extractoarele cu solvent trebuie să reziste la efectul coroziv al 
acidului azotic. În mod normal, extractoarele cu solvent sunt fabricate la stan
darde extrem de ridicate (cum ar fi tehnici speciale de sudură, de inspecție și 
de asigurare și control al calității), din oțel inoxidabil cu un conținut scăzut 
de carbon, din titan, zirconiu sau din alte materiale de înaltă calitate. 
NOTĂ EXPLICATIVĂ Extractoarele cu solvent primesc atât soluția de com
bustibil iradiat, provenită de la dizolvanți, cât și soluția organică care separă 
uraniul, plutoniul și produsele de fisiune. Echipamentele de extracție cu sol
vent sunt, în mod normal, proiectate să respecte parametri stricți de funcțio
nare, cum ar fi durata de funcționare lungă, fără cerințe de întreținere sau cu 
ușurință la înlocuire, simplitatea de exploatare și control, precum și adaptabi
litatea la variațiile condițiilor aferente procedeului. 
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e. recipiente de păstrare sau de stocare special concepute pentru a evita critici
tatea și a rezista la acțiunea corozivă a acidului azotic; 

Notă tehnică: 
Recipientele de păstrare sau de stocare pot prezenta următoarele caracteristici: 

1. pereți sau structuri interne care au un echivalent în bor (calculat, pen
tru toți constituenții, conform notei din 0C004) de cel puțin 2 %; 

2.  un diametru maxim de 175 mm pentru configurații cilindrice sau 
3.  o lățime maximă de 75 mm pentru o configurație plată sau inelară. 

TLB3.4 Vase de colectare sau de depozitare a soluțiilor chimice 
Special proiectate sau pregătite pentru a fi utilizate într-o uzină de retratare 
a combustibilului iradiat. Vasele de colectare sau de depozitare trebuie să re
ziste la efectul coroziv al acidului azotic. Vasele de colectare sau de depozitare 
sunt fabricate, în mod normal, din materiale precum oțel inoxidabil cu conți
nut scăzut de carbon, titan sau zirconiu sau din alte materiale de înaltă cali
tate. Vasele de colectare sau de depozitare pot fi proiectate pentru controlul 
de la distanță al funcționării și întreținerii și pot avea, pentru controlul și pre
venirea riscului de stare critică, următoarele caracteristici:  
(1) pereți sau structuri interne cu un echivalent de bor de cel puțin 2 % sau  
(2) un diametru maxim de 175 mm (7 țoli) pentru vasele cilindrice sau  
(3) o lățime maximă de 75 mm (3 țoli) fie pentru un vas plat, fie pentru 

unul inelar. 
NOTĂ EXPLICATIVĂ Odată depășită etapa extracției cu solvent, se obțin trei 
fluxuri de soluții principale. Recipientele de colectare sau de depozitare se uti
lizează în tratarea ulterioară a tuturor celor trei fluxuri după cum urmează: 
(a) Soluția pură de azotat de uraniu este concentrată prin evaporare și prelu

crată într-un proces de denitrificare, prin care este convertită în oxid de 
uraniu. Acest oxid este refolosit în ciclul combustibilului nuclear. 

(b)  Soluția de produse de fisiune puternic radioactive este în mod normal 
concentrată prin evaporare și depozitată sub formă de concentrat lichid. 
Acest concentrat se poate evapora ulterior și converti într-o formă care se 
pretează la depozitare sau la eliminare. 

(c)  Soluția pură de azotat de plutoniu este concentrată și depozitată înainte 
de a fi transferată către etapele următoare ale procedeului. Mai concret, 
vasele de colectare sau de depozitare a soluțiilor de plutoniu sunt proiec
tate pentru a evita orice risc de stare critică ce poate rezulta din variațiile 
de concentrație și de formă ale fluxului în cauză. 

f.  sisteme de măsurare a neutronilor, special concepute sau pregătite pentru 
procesul de integrare și utilizare cu sisteme automate de control într-o in
stalație de reprocesare a «uraniului natural», a «uraniului sărăcit» și a «ma
terialelor fisionabile speciale». 

TLB3.5 Sisteme de măsurare neutronică pentru controlul procesului 
Sisteme de măsurare neutronică special proiectate sau pregătite pentru a fi in
tegrate și utilizate cu ajutorul unor sisteme de control automat al procesului 
într-o uzină de retratare a elementelor combustibile iradiate.  
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NOTĂ EXPLICATIVĂ Aceste sisteme implică capacitatea de măsurare și dis
criminare neutronică activă și pasivă pentru a stabili cantitatea și compoziția 
materialului fisibil. Sistemul complet se compune dintr-un generator de neu
troni, un detector de neutroni, amplificatoare și componente electronice de 
tratare a semnalului. Domeniul de aplicare al acestei rubrici nu include instru
mentele de depistare și măsurare neutronică proiectate pentru contabilizarea 
și păstrarea în siguranță a materialului nuclear ori pentru orice altă aplicare 
nelegată de integrarea și utilizarea cu ajutorul unor sisteme automate de con
trol al procesului într-o uzină de retratare a elementelor combustibile iradiate. 

0B007 Instalație de conversie a plutoniului și echipamente special proiectate sau 
pregătite în acest scop după cum urmează: 

TLB7.2.1 Sisteme special proiectate sau pregătite pentru conversia azotatului în oxid de 
plutoniu 

0B007.a a.  sisteme de conversie a azotatului de plutoniu în oxid de plutoniu;  NOTĂ EXPLICATIVĂ Principalele funcții implicate în acest proces sunt: depo
zitarea și ajustarea soluției, precipitarea și separare solid/lichid, calcinarea, ma
nipularea produsului, ventilarea, gestionarea deșeurilor și controlul procesu
lui. Sistemele implicate în proces sunt adaptate în mod special pentru a evita 
starea critică și efectele radiației și pentru a reduce la minimum pericolele ge
nerate de toxicitate. În majoritatea instalațiilor de reprocesare, acest proces 
constă în conversia azotatului de plutoniu în dioxid de plutoniu. Alte procese 
pot implica precipitarea oxalatului de plutoniu sau a peroxidului de plutoniu. 

0B007.b b.  sisteme de producție a plutoniului metalic. TLB7.2.2 Sisteme special proiectate sau pregătite pentru producerea de plutoniu meta
lic 
NOTĂ EXPLICATIVĂ Acest proces implică de obicei fluorizarea dioxidului de 
plutoniu, în mod normal cu acid fluorhidric puternic corosiv, pentru obține
rea fluorurii de plutoniu, care este ulterior redusă cu ajutorul calciului metalic 
de mare puritate pentru producerea plutoniului metalic și a cenușii de fluo
rură de calciu. Principalele funcții implicate în acest proces sunt fluorizarea 
(de exemplu cu un echipament fabricat din sau căptușit cu metal prețios), re
ducerea (de exemplu în creuzete ceramice), recuperarea cenușii, manipularea 
produsului, ventilarea, gestionarea deșeurilor și controlul procesului. Siste
mele implicate în proces sunt adaptate în mod special pentru a evita starea 
critică și efectele radiației și pentru a reduce la minimum pericolele generate 
de toxicitate. Alte procese implică fluorizarea oxalatului de plutoniu sau a pe
roxidului de plutoniu, urmată de o reducere la metal. 
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0C001 «Uraniu natural» sau «uraniu sărăcit» sau toriu sub formă de metal, aliaj, 
compus chimic sau concentrat și orice alte materiale care conțin una sau 
mai multe din materialele menționate mai sus; 
Notă:  0C001 nu supune controlului: 

a.  cantități de patru grame sau mai puțin de «uraniu natural» sau «uraniu 
sărăcit», în cazul în care acestea sunt conținute într-un instrument de de
tecție; 

b. «uraniu sărăcit» special fabricat pentru următoarele aplicații nenucleare ci
vile: 
1.  ecranare; 
2.  ambalare; 
3.  lest cu o masă sub 100 kg; 
4.  contragreutăți cu o masă sub 100 kg; 

c.  aliaje cu un conținut maxim de 5 % toriu; 
d.  produse ceramice care conțin toriu, fabricate pentru utilizări nenucleare. 

TLA.1.1 1.1. «Material sursă» 
Termenul «materie brută» desemnează uraniul care conține amestecul de izo
topi care se găsește în natură, uraniu sărăcit în izotopul 235; toriu; oricare 
din substanțele menționate, sub formă de metal, aliaj, compus chimic sau 
concentrat; orice alt material care conține unul sau mai multe dintre cele mai 
sus menționate în concentrații pe care Consiliul Guvernatorilor le determină 
periodic și orice alte materiale pe care Consiliul Guvernatorilor le determină 
periodic. 

0C002 «Materiale fisionabile speciale» 
Notă: 0C002 nu supune controlului cantități de patru «grame efective» sau mai pu

țin, în cazul în care acestea sunt conținute într-un instrument de detecție. 

TLA.1.2 1.2. «Material fisionabil special» 
i)  Termenul «material fisionabil special» înseamnă plutoniu-239; uraniu 233; 

«uraniu îmbogățit în izotopii 235 sau 233»; orice material care conține 
una sau mai multe dintre substanțele menționate anterior și orice alte ma
teriale fisionabile pe care Consiliul Guvernatorilor le determină periodic; 
însă termenul «material fisionabil special» nu include «materie brută». 

ii)  Termenul «uraniu îmbogățit în izotopii 235 sau 233» înseamnă uraniu 
care conține izotopul 235 sau izotopul 233 sau amândoi într-o cantitate 
în care raportul dintre suma acestor doi izotopi și izotopul 238 este mai 
mare decât raportul dintre izotopul 235 și izotopul 238 din uraniul natu
ral. 

Totuși, în sensul liniilor directoare nu sunt incluse articolele specificate la li
tera (a) de mai jos și exporturile de material sursă și material fisionabil special 
către o anumită țară de destinație, într-o perioadă de 12 luni, în cantități infe
rioare valorilor specificate la litera (b) de mai jos: 
(a)  Plutoniu cu o concentrație izotopică de plutoniu 238 de peste 80 %. 

Material fisionabil special atunci când este folosit în cantități de ordinul 
gramului sau mai mici, ca elemente sensibile în instrumente și  16.8.2016 
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Material sursă în cazul căruia guvernul s-a asigurat că urmează să fie folo
sit numai în activitățile non-nucleare, precum producția de aliaje sau de 
ceramică; 

(b)  material fisionabil special  50 grame efective; 
uraniu natural  500 kilograme; 
uraniu sărăcit  1 000 kilograme și 
toriu  1 000 kilograme. 

0C003 Deuteriu, apă grea (oxid de deuteriu) și alți compuși ai deuteriului, precum 
și amestecuri și soluții care conțin deuteriu, în care raportul izotopic deute
riu-hidrogen este mai mare de 1:5 000. 

TLB2.1 2.1. Deuteriu și apă grea 
Deuteriu, apă grea (oxid de deuteriu) și orice alt compus al deuteriului în care 
raportul atomic deuteriu/hidrogen depășește 1:5 000, destinați utilizării într- 
un reactor nuclear, conform definiției de la punctul 1.1 de mai sus și furnizați 
în cantități care depășesc 200 kg de atomi de deuteriu pe o perioadă de 
douăsprezece luni, oricare ar fi țara de destinație. 

0C004 Grafit cu un grad de puritate corespunzător unui conținut mai mic de 
5 ppm «echivalent în bor» și o densitate mai mare de 1,50 g/cm3 pentru uti
lizare într-un reactor nuclear, în cantități care depășesc 1 kg. 
N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1C107 
Nota 1:  În scopul controlului exporturilor, autoritățile competente ale statului 

membru în care exportatorul este stabilit vor determina dacă exporturile 
de grafit care îndeplinește specificațiile anterioare sunt destinate utilizării 
într-un «reactor nuclear». 

Nota 2: În 0C004, «echivalent în bor» (EB) este definit ca sumă de EBz pentru im
purități (excluzând EBcarbon deoarece carbonul nu este considerat impuri
tate), inclusiv bor, în care: 

EBZ (ppm) = FC × concentrația elementului Z în ppm; 

în care FC este factorul de conversie ¼
σ ZA B

σ BA Z 

iar σB și σZ sunt secțiuni transversale de captură a neutronilor termici (barn) pentru 
bor și elementul Z; iar AB și AZ sunt masele atomice ale borului și respectiv elemen
tului Z. 

TLB2.2 2.2. Grafit de puritate nucleară 
Grafit cu un grad de puritate corespunzător unui conținut mai mic de 5 ppm 
«echivalent în bor» și cu o densitate de peste 1,50 g/cm3, destinat utilizării 
într-un reactor nuclear, conform definiției de la punctul 1.1 de mai sus, în 
cantități de peste 1 kilogram. 
NOTĂ EXPLICATIVĂ 
În scopul controlului la export, guvernul va stabili dacă exporturile de grafit 
conform cu specificațiile de mai sus sunt destinate utilizării la un reactor nu
clear. 
Echivalentul în bor (EB) se poate stabili experimental sau se poate calcula ca 
sumă de EBzpentru impurități (cu excepția EBcarbon, deoarece carbonul nu este 
considerat o impuritate), inclusiv borul, unde: 
EBZ (ppm) = FC × concentrația elementului Z în ppm; 
FC este factorul de conversie: (σz × AB) împărțit la (σB × Az); 
σB și σZ sunt secțiuni transversale de captură a neutronilor termici (barn) pen
tru bor și elementul Z; iar AB și AZ sunt masele atomice ale borului și respec
tiv elementului Z. 
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0C005 Compuși sau pudre special pregătite pentru formarea barierelor de difuzie 
gazoasă, rezistente la coroziunea cauzată de UF6 (de exemplu, nichel sau 
aliaje care conțin în greutate 60 % nichel sau mai mult, oxid de aluminiu și 
polimeri de hidrocarburi în întregime fluorurate) care au un grad de puritate 
de 99,9 % sau mai mare, o dimensiune medie a particulelor mai mică de 10 
microni măsurată după standardul B330 al Asociației pentru Încercări și Ma
teriale din SUA (ASTM) și un grad înalt de uniformitate a dimensiunilor par
ticulelor. 

TLB5.3.1b Bariere de difuzie gazoasă și materiale obstructive 
(b) compuși sau pulberi special pregătite pentru fabricarea unor astfel de fil

tre. 
Astfel de compuși și pulberi conțin nichel și aliaje cu minimum 60 % nichel, 
oxid de aluminiu sau polimeri de hidrocarburi complet fluorurați rezistenți la 
UF6, cu o puritate în greutate de minimum 99,9 %, cu dimensiunea unei par
ticule mai mică de 10 μm și cu un înalt grad de uniformitate a dimensiunii 
particulelor, care sunt special pregătite pentru fabricarea barierelor de difuzie 
gazoasă. 

OD001 T* «Produse software» special concepute sau modificate pentru «dezvoltarea», 
«producția» sau «utilizarea» produselor menționate la această categorie. 
II* 
IV* 

TLB* «produse software» înseamnă o colecție de unul sau mai multe «programe» ori 
«microprograme» stocate pe orice suport accesibil. «asistența tehnică» poate fi 
sub formă de: instrucțiuni, procedee practice, instruire, cunoștințe aplicate, 
servicii de consultanță. 

0E001 T*«Tehnologie», în conformitate cu Nota privind tehnologia nucleară pentru 
«dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» produselor menționate la această 
categorie. 
II* 
IV 

TLB* «tehnologie» înseamnă informații specifice necesare pentru «dezvoltarea», 
«producția» sau «utilizarea» oricărui articol de pe listă. Aceste informații pot fi 
sub formă de «date tehnice» sau de «asistență tehnică». 

(1) Codurile articolelor care sunt marcate cu «TLB» se referă la articolele care figurează în anexa B la partea 1 a Listei de bază a NSG. Codurile articolelor care sunt marcate cu «TLA» se referă la articolele care figu
rează în anexa A la partea 1 a Listei de bază a NSG. Codurile articolelor care nu sunt marcate nici cu «TLB», nici cu «TLA» se referă la articolele care figurează în Lista de produse cu dublă utilizare a NSG, 
menționate la categoriile 1, 2 și 6.  

CATEGORIA 1 – MATERIALE SPECIALE ȘI ECHIPAMENTE CONEXE 

1A Sisteme, echipamente și componente 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Lista de control a Grupului furnizorilor nucleari, astfel cum figurează în INFCIRC/254/Rev.9/Partea 2 

1A007 b.  Detonatoare explozive cu comandă electrică, după cum urmează:  
1. punte explozivă (EB);  
2. punte explozivă cu fir (EBW);  
3. percutor;  
4. inițiatori cu folie explozivă (EFI).  

6.A.1. Detonatoare și sisteme multipunct de inițiere, după cum urmează: 
a.  Detonatoare de explozie cu comandă electrică, după cum urmează:  

1. punte explozivă (EB);  
2. punte explozivă cu fir (EBW);  
3. percutor;  
4. Inițiatori cu folie explozivă (EFI); 
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Note tehnice: 
1.  Termenul inițiator este uneori utilizat în locul termenului detonator. 
2.  În sensul celor menționate la 1A007.b, toate detonatoarele de interes utilizează 

un mic conductor electric (punte, fire de rezistență calibrate ale unei punți sau fo
lie) care se vaporizează exploziv atunci când sunt traversate de un impuls electric 
rapid de mare intensitate. La detonatoarele fără percutor, conductorul exploziv 
inițiază o detonație chimică într-un material de contact puternic exploziv, cum 
este PETN (tetranitrat de pentaeritritol). La 

3. detonatoarele cu percutor, vaporizarea explozivă a conductorului electric acțio
nează un percutor de-a lungul unui interstițiu și impactul percutorului pe un ex
ploziv inițiază o detonație chimică. În unele proiecte, percutorul este acționat de 
o forță magnetică. Expresia detonator cu folie explozivă se poate referi la un de
tonator EB sau la un detonator de tipul cu percutor. 

1A007 Echipamente și dispozitive special concepute pentru a declanșa încărcături și 
dispozitive care conțin «materiale energetice», prin mijloace electrice, după 
cum urmează: 
N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE, 

3A229 ȘI 3A232. 
a.  Seturi de aprindere pentru detonatoarele explozive special concepute 

pentru a acționa detonatoarele explozive menționate la 1A007.b.; 

6.A.2. Seturi de aprindere și generatoare echivalente de impulsuri de mare intensi
tate, după cum urmează: 
a. Seturi de aprindere pentru detonatoare (inițiatoare, firesets), inclusiv setu

rile de aprindere cu comandă electronică, propulsate prin explozie și pro
pulsate optic, concepute pentru a acționa detonatoarele cu comandă multi
plă menționate la articolul 6.A.1. de mai sus; 

1A202 Structuri compozite, altele decât cele menționate la 1A002, sub formă de 
tuburi, având următoarele două caracteristici: 
N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 9A010 ȘI 9A110. 
a.  un diametru interior cuprins între 75 și 400 mm și 

b.  fabricate din oricare din «materialele fibroase sau filamentare» menționate 
la 1C010.a sau 1C010.b sau 1C210.a. sau din materialele preimpregnate 
cu carbon menționate la 1C210.c. 

2.A.3. Structuri compozite sub formă de tuburi și care au ambele caracteristici ur
mătoare: 
a.  Un diametru interior cuprins între 75 și 400 mm și 
b.  Fabricate din oricare din «materialele fibroase sau filamentare», menționate 

la 2.C.7.a. sau din materiale preimpregnate cu carbon, menționate la 2. 
C.7.c. 

1A225 Catalizatori platinați special concepuți sau pregătiți pentru a iniția reacția de 
schimb de izotopi de hidrogen între hidrogen și apă pentru recuperarea tri
tiului din apa grea sau pentru producția de apă grea. 

2.A.2. Catalizatori platinați special concepuți sau pregătiți pentru a iniția reacția de 
schimb între hidrogen și apă pentru recuperarea tritiului din apa grea sau 
pentru producția de apă grea. 

1A226 Filtre speciale pentru separarea apei grele de apa obișnuită, având următoa
rele două caracteristici: 
a.  fabricate din țesătură de bronz fosforos supusă unui tratament chimic de 

ameliorare a capacității de înmuiere și 

b.  concepute pentru a fi utilizate în coloanele de distilare în vid. 

4.A.1. Filtre speciale pentru separarea apei grele de apa obișnuită, având următoarele 
două caracteristici: 
a.  fabricate din țesătură de bronz fosforos supusă unui tratament chimic de 

ameliorare a capacității de înmuiere și 
b.  concepute pentru a fi utilizate în coloanele de distilare în vid. 
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1A227 Ferestre de blindaj antiradiații de înaltă densitate (din sticlă cu plumb sau alt 
material), având toate caracteristicile următoare și cadrele special concepute 
pentru acestea: 
a.  o «suprafață rece» mai mare de 0,09 m2; 
b.  o densitate mai mare de 3 g/cm3 și 

c.  o grosime egală cu 100 mm sau mai mare. 
Notă tehnică: 
La 1A227, mențiunea «suprafață rece» se referă la suprafața de observare a ferestrei 
expusă la nivelul cel mai scăzut al radiației din aplicația concepută. 

1.A.1. Ferestre de blindaj antiradiații de înaltă densitate (din sticlă cu plumb sau alt 
material), având toate caracteristicile următoare și cadrele special concepute 
pentru acestea: 
a.  o «suprafață rece» mai mare de 0,09 m2; 
b.  o densitate mai mare de 3 g/cm3 și 
c.  o grosime egală cu 100 mm sau mai mare. 
Notă tehnică: 
La articolul 1.A.1.a., termenul «suprafață rece» se referă la suprafața de observare a fe
restrei expusă la nivelul cel mai scăzut al radiației din aplicația concepută.  

1B Echipamente de testare, inspecție si producție 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Lista de control a Grupului furnizorilor nucleari, astfel cum figurează în INFCIRC/254/Rev.9/Partea 2 

1B201 Mașini pentru înfășurarea filamentelor, altele decât cele menționate la 
1B001 sau 1B101 și echipamente aferente, după cum urmează: 
a. mașini pentru înfășurarea filamentelor, având toate caracteristicile urmă

toare:  
1. mișcările de poziționare, înfășurare și răsucire a fibrelor coordonate și 

programate în două sau mai multe axe; 
2. Special concepute pentru fabricarea structurilor compozite sau a pro

duselor laminate compozite din «materiale fibroase sau filamentare»și  

3. Capabile de a realiza înfășurarea pe tuburi cilindrice cu un diametru 
interior cuprins între 75 mm și 650 mm și o lungime de 300 mm 
sau mai mare; 

b.  comenzi pentru coordonarea și programarea mașinilor pentru înfășurarea 
filamentelor menționate la 1B201.a; 

c.  mandrine de precizie destinate mașinilor pentru înfășurarea filamentelor 
menționate la 1B201.a. 

3.B.4. Mașini pentru înfășurarea filamentelor și echipamente aferente, după cum ur
mează: 
a. Mașini pentru înfășurarea filamentelor, având toate caracteristicile urmă

toare:  
1. Mișcările de poziționare, înfășurare și răsucire a fibrelor coordonate și 

programate în două sau mai multe axe; 
2. Special concepute pentru fabricarea structurilor compozite sau a produ

selor laminate compozite din «materiale fibroase sau filamentare» și 
3. Capabile de a realiza înfășurarea pe tuburi cilindrice cu un diametru in

terior cuprins între 75 mm și 650 mm și o lungime de 300 mm sau 
mai mare; 

b.  Comenzi pentru coordonarea și programarea mașinilor pentru înfășurarea 
filamentelor menționate la articolul 3.B.4.a.; 

c.  Mandrine de precizie destinate mașinilor pentru înfășurarea filamentelor 
menționate la articolul 3.B.4.a. 

1B225 celule electrolitice pentru producția de fluor, a căror capacitate de producție 
depășește 250 g de fluor pe oră. 

3.B.1. celule electrolitice pentru producția de fluor, a căror capacitate de producție 
depășește 250 g de fluor pe oră; 
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1B226 Separatoare electromagnetice de izotopi concepute pentru, sau echipate cu 
surse ionice unice sau multiple capabile să producă un curent total de fasci
cul ionic de 50 mA sau mai mare. 
Notă:  1B226 cuprinde separatoare 

a.  capabile de îmbogățirea izotopilor stabili; 
b.  în care sursele de ioni și colectorii se află în interiorul câmpului magnetic 

și acele configurații în care ele sunt exterioare câmpului. 

3.B.5. Separatoare electromagnetice de izotopi concepute pentru, sau echipate cu 
surse ionice unice sau multiple capabile să producă un curent total de fascicul 
ionic de 50 mA sau mai mare. 
Note: 
1. Articolul 3.B.5. include separatoare capabile de îmbogățirea izotopilor sta

bili, precum și a celor de uraniu. 
N.B.: Un separator capabil să separe izotopii de plumb cu diferența de o uni

tate de masă este intrinsec capabil să îmbogățească izotopii de uraniu 
cu o diferență de trei unități de masă. 

2.  Articolul 3.B.5. include separatoarele în care sursele de ioni și colectorii se 
află în interiorul câmpului magnetic și acele configurații în care ele sunt 
exterioare câmpului. 

Notă tehnică: 
O singură sursă de ioni de 50 mA nu poate produce mai mult de 3 g de uraniu pu
ternic îmbogățit (HEU) separat pe an dintr-o materie primă cu abundență naturală. 

1B228 Coloane de distilare criogenică cu hidrogen, având toate caracteristicile ur
mătoare: 
a.  sunt concepute pentru a funcționa la o temperatură interioară de 35 K 

(-238 °C) sau mai puțin; 
b.  sunt concepute pentru a funcționa la o presiune interioară de la 0,5 la 5 

MPa; 
c.  fabricate din oricare din următoarele:  

1. oțel inoxidabil din seria 300 cu un conținut scăzut de sulf și mărimea 
grăuntelui oțelului austenitic conform ASTM (sau standard echivalent), 
egală cu 5 sau mai mare sau  

2. materiale echivalente care sunt criogenice și compatibile cu H2 și 

d. au un diametru interior egal cu 30 cm sau mai mare și o «lungime efec
tivă» egală cu 4 m sau mai mare. 

Notă tehnică: 

La 1B228, prin «lungime efectivă» se înțelege înălțimea materialului de ambalare 
într-o coloană de tip împachetat sau înălțimea activă a plăcilor contactorilor inte
riori dintr-o coloană tip placă. 

4.B.2. Coloane de distilare criogenică cu hidrogen, având toate caracteristicile urmă
toare: 
a.  Sunt concepute pentru a funcționa la o temperatură interioară de 35 K 

(-238 °C) sau mai mică; 
b.  Sunt concepute pentru a funcționa la presiuni interioare de la 0,5 la 5 

MPa; 
c.  fabricate din oricare din următoarele:  

1. oțel inoxidabil din seria 300 cu un conținut scăzut de sulf și mărimea 
grăuntelui oțelului austenitic conform ASTM (sau standard echivalent), 
egală cu 5 sau mai mare sau  

2. materiale echivalente care sunt criogenice și compatibile cu H2 și 
d. au un diametru interior egal cu 30 cm sau mai mare și o «lungime efec

tivă» egală cu 4 m sau mai mare. 
Notă tehnică: 
Prin «lungime efectivă» se înțelege înălțimea materialului de ambalare într-o coloană 
de tip împachetat sau înălțimea activă a plăcilor contactorilor interiori dintr-o co
loană tip placă. 

16.8.2016 
L 221/43 

Jurnalul O
ficial al U

niunii Europene 
RO

    



1B229 Coloane de schimb apă-hidrogen sulfurat (cu talere și «contactori interiori», 
după cum urmează: 
N.B.:  Pentru coloanele special concepute sau pregătite pentru producerea apei grele 

a se vedea 0B004. 
a. coloane de schimb apă-acid sulfhidric cu talere, care au toate caracteristi

cile următoare:  
1. destinate să funcționeze la o presiune nominală de 2 MPa sau mai 

mare; 
2. fabricate din oțel carbon care au mărimea grăuntelui austenitic, con

form ASTM (sau standard echivalent), egală cu 5 sau mai mare și  

3. cu un diametru de 1,8 m sau mai mare. 
b.  «contactori interiori» pentru coloane de schimb apă-hidrogen sulfurat cu 

talere menționați în 1B229.a. 
Notă tehnică: 
«Contactorii interiori» ai coloanelor sunt talere segmentate al căror diametru util 
asamblat este egal cu 1,8 m sau mai mare, fiind concepute pentru a facilita contac
tul în contracurent și sunt fabricate din oțel inoxidabil cu un conținut de carbon de 
0,03 % sau mai mic. Acestea pot fi talere perforate, talere cu supapă, talere cu clo
pote sau talere cu turbogrilă. 

4.B.1. Coloane de schimb apă-hidrogen sulfurat, cu talere și contactori interiori, 
după cum urmează: 
N.B.:  Pentru coloanele special concepute sau pregătite pentru producerea 

apei grele, a se vedea INFCIRC/254/Partea 1 (astfel cum a fost modifi
cat). 

a. Coloane de schimb apă-hidrogen sulfurat cu talere, care au toate caracte
risticile următoare:  
1. destinate să funcționeze la o presiune nominală de 2 MPa sau mai 

mare; 
2. fabricate din oțel carbon care au mărimea grăuntelui austenitic, con

form ASTM (sau standard echivalent), egală cu 5 sau mai mare și  
3. cu un diametru de 1,8 m sau mai mare. 

b. Contactori interiori pentru coloane de schimb apă-hidrogen sulfurat cu ta
lere menționați la articolul 4.B.1.a. 

Notă tehnică: 
Contactorii interiori ai coloanelor sunt talere segmentate al căror diametru 
util asamblat este egal cu 1,8 m sau mai mare, fiind concepute pentru a facilita 
contactul în contracurent și sunt fabricate din oțel inoxidabil cu un conținut 
de carbon de 0,03 % sau mai mic. Acestea pot fi talere perforate, talere cu su
papă, talere cu clopote și talere cu turbogrilă. 

1B230 Pompe care circulă soluțiile unui catalizator de amidură de potasiu, diluate 
sau concentrate în amoniac lichid (KNH2/NH3), având toate caracteristicile 
următoare: 
a.  perfect etanșe la aer (închise ermetic); 
b.  o capacitate mai mare de 8,5 m3/h și 

c.  oricare dintre următoarele caracteristici:  
1. pentru soluțiile de amidură de potasiu concentrate (1 % sau mai 

mult), o presiune de funcționare de la 1,5 la 60 MPa sau  

2. pentru soluțiile diluate de amidură de potasiu (mai puțin de 1 %), 
o presiune de funcționare de la 20 la 60 MPa. 

4.A.2. Pompe care circulă soluțiile unui catalizator de amidură de potasiu, diluate 
sau concentrate în amoniac lichid (KNH2/NH3), având toate caracteristicile ur
mătoare: 
a.  perfect etanșe la aer (închise ermetic); 
b.  o capacitate mai mare de 8,5 m3/h și 
c.  oricare dintre următoarele caracteristici:  

1. pentru soluțiile de amidură de potasiu concentrate (1 % sau mai mult), 
o presiune de funcționare de la 1,5 la 60 MPa sau 

2. pentru soluțiile diluate de amidură de potasiu (mai puțin de 1 %), o pre
siune de funcționare de la 20 la 60 MPa. 
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1B231 Instalații sau unități și echipamente pentru tritiu, după cum urmează: 
a.  instalații sau unități pentru producția, recuperarea, extracția, concentrarea 

sau manipularea tritiului; 
b.  echipamente pentru instalațiile sau unitățile de tritiu, după cum urmează:  

1. unități pentru răcire cu hidrogen sau heliu, capabile să răcească până 
la 23 K (-250 °C) sau mai puțin, cu o capacitate de extragere a căldurii 
mai mare de 150 W;  

2. unități de depozitare sau de purificare a izotopilor de hidrogen care 
utilizează hidruri metalice drept suport pentru depozitare sau purifi
care. 

2.B.1. Instalații sau unități și echipamente pentru tritiu, după cum urmează: 
a.  unități sau uzine pentru producția, recuperarea, extracția, concentrarea sau 

manipularea tritiului; 
b.  echipamente pentru instalațiile sau unitățile de tritiu, după cum urmează:  

1. unități pentru răcire cu hidrogen sau heliu, capabile să răcească până la 
23 K (-250 °C) sau mai puțin, cu o capacitate de extragere a căldurii 
mai mare de 150 W; 

2. unități de depozitare sau de purificare a izotopilor de hidrogen care uti
lizează hidruri metalice drept suport pentru depozitare sau purificare. 

1B232 Turboexpandoare sau compresoare-turboexpandoare, având următoarele 
două caracteristici: 
a.  concepute să lucreze cu temperaturi de evacuare de 35 K (-238 °C) sau 

mai mici și 

b.  concepute să asigure un debit de hidrogen gazos de 1 000 kg/h sau mai 
mare. 

4.A.3. Turboexpandoare sau compresoare-turboexpandoare, având următoarele 
două caracteristici: 
a.  Concepute să lucreze cu temperaturi de evacuare de 35 K (-238 °C) sau 

mai mici și 
b.  concepute să asigure un debit de hidrogen gazos de 1 000 kg/h sau mai 

mare. 

1B233 Instalații sau unități pentru separarea izotopilor litiului și sistemele și echipa
mentele aferente acestora, după cum urmează: 
a.  instalații sau utilaje pentru separarea izotopilor litiului; 
b. echipamente pentru separarea izotopilor litiului pe baza procesului de se

parare din amalgamul litiu-mercur, după cum urmează: 
1. coloane de schimb lichid-lichid special concepute pentru amalgamu

rile de litiu;  
2. pompe cu mercur sau amalgam de litiu;  
3. băi de electroliză pentru amalgam de litiu;  
4. evaporatoare pentru soluții concentrate de hidroxid de litiu; 

c. sisteme de schimbători de ioni special concepute pentru separarea izoto
pilor litiului, precum și componente special concepute pentru acestea; 

d. sisteme de schimb chimic (utilizând eteri coroană, criptanzi sau eteri la
riat), special concepute pentru separarea izotopilor litiului, precum și 
componente special concepute pentru acestea. 

2.B.2. Instalații sau unități pentru separarea izotopilor litiului și sistemele și echipa
mentele aferente acestora, după cum urmează: 
N.B.: Anumite echipamente pentru separarea izotopilor litiului și compo

nente pentru procedeul de separare în plasmă (PSP) sunt, de asemenea, 
direct aplicabile în cazul separării izotopilor uraniului și sunt supuse 
controlului în conformitate cu circulara de informare INFCIRC/254/Par
tea 1 (astfel cum a fost modificată). 

a.  instalații sau unități pentru separarea izotopilor litiului; 
b. echipamente pentru separarea izotopilor litiului pe baza procesului de se

parare din amalgamul litiu-mercur, după cum urmează:  
1. coloane de schimb lichid-lichid special concepute pentru amalgamurile 

de litiu;  
2. pompe cu mercur sau amalgam de litiu;  
3. băi de electroliză pentru amalgam de litiu;  
4. evaporatoare pentru soluții concentrate de hidroxid de litiu; 

c. sisteme de schimbători de ioni special concepute pentru separarea izotopi
lor litiului, precum și părți componente special concepute pentru acestea; 

d. sisteme de schimb chimic (utilizând eteri coroană, criptanzi sau eteri la
riat), special concepute pentru separarea izotopilor litiului, precum și părți 
componente special concepute pentru acestea. 
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1B234 Recipienți de siguranță, camere, containere și alte dispozitive similare de 
confinare pentru explozivi puternici, concepute pentru testarea explozivilor 
puternici sau a dispozitivelor explozive, și având următoarele două caracte
ristici: 
N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE. 
a.  concepute să conțină o explozie echivalentă cu 2 kg de TNT sau mai 

mare și 

b.  prevăzute cu elemente grafice sau caracteristici care să permită transferul 
în timp real sau întârziat a informațiilor de diagnosticare sau de măsu
rare. 

5.B.7. Recipienți de siguranță, camere, containere și alte dispozitive similare de con
finare pentru explozivi puternici, concepute pentru testarea explozivilor pu
ternici sau a dispozitivelor explozive, și având următoarele două caracteristici: 
a.  concepute să conțină o explozie echivalentă cu 2 kg de TNT sau mai mare 

și 
b.  prevăzute cu elemente grafice sau caracteristici care să permită transferul 

în timp real sau întârziat a informațiilor de diagnosticare sau de măsurare.  

1C Materiale 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Lista de control a Grupului furnizorilor nucleari, astfel cum figurează în INFCIRC/254/Rev.9/Partea 2 

1C202 Aliaje, altele decât cele menționate la 1C002.b.3. sau 1C002.b.4., după cum 
urmează: 
a.  aliaje de aluminiu, având ambele caracteristici următoare:  

1. «capabile» de o rezistență maximă la tracțiune egală cu 460 MPa sau 
mai mare la 293 K (20 °C) și  

2. sub formă de tuburi sau de cilindri plini (inclusiv piese forjate) la care 
diametrul exterior depășește 75 mm; 

2.C.1. aliaje de aluminiu, având ambele caracteristici următoare: 
a.  «capabile» de o rezistență maximă la tracțiune egală cu 460 MPa sau mai 

mare la 293 K (20 °C) și 
b. sub formă de tuburi sau de cilindri plini (inclusiv piese forjate) la care dia

metrul exterior depășește 75 mm; 
Notă tehnică: 
La articolul 2.C.1., sintagma «capabile de» se referă la aliaje de aluminiu 
înainte sau după tratamentul termic. 

1C202 b.  aliaje de titan având ambele caracteristici:  
1. «capabile» de o rezistență maximă la tracțiune egală cu 900 MPa sau 

mai mare la 293 K (20 C) și  

2. sub formă de tuburi sau de cilindri plini (inclusiv piese forjate) la care 
diametrul exterior depășește 75 mm. 

Notă tehnică: 
Mențiunea aliaje «capabile» se referă la aliaje înainte sau după tratament termic. 

2.C.13. Aliaje de titan având ambele caracteristici: 
a.  «capabile» de o rezistență maximă la tracțiune egală cu 900 MPa sau mai 

mare la 293 K (20 °C); 
sub formă de tuburi sau de cilindri plini (inclusiv piese forjate) la care diame
trul exterior depășește 75 mm. 
Notă tehnică: 
La articolul 2.C.13. sintagma «capabile de» se referă la aliaje de titan înainte 
sau după tratamentul termic. 
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1C210 «Materiale fibroase sau filamentare» sau preimpregnate, altele decât cele 
menționate la 1C010.a., b. sau e., după cum urmează: 
a. «materiale fibroase sau filamentare» cu carbon sau cu aramide, având ori

care din caracteristicile următoare:  
1. un «modul specific» egal cu 12,7 × 106 m sau mai mare sau  

2. un «modul specific» egal cu 23,5 × 104 m sau mai mare; 
Notă: 1C210.a. nu supune controlului «materiale fibroase sau filamentare» cu ara

mide care au un modificator de suprafață pe bază de ester, cu un conținut de 
0,25 % în greutate sau mai mult; 

2.c.7.a «Materiale fibroase sau filamentare» și produse preimpregnate, după cum ur
mează: 
a.  «Materiale fibroase sau filamentare» cu carbon sau cu aramide, având una 

din caracteristicile următoare:  
1. un «modul specific» egal cu 12,7 × 106 m sau mai mare sau  
2. o «rezistență specifică la întindere» egală cu 23,5 × 104 m sau mai 

mare; 
Notă: Articolul 2.C.7. nu supune controlului «materialele fibroase sau fila

mentare» cu aramide care au un conținut în greutate de 0,25 % sau 
mai mult de modificator de suprafață pe bază de ester. 

b.  «materiale fibroase sau filamentare» pe bază de sticlă, având următoarele 
două caracteristici:  
1. un «modul specific» egal cu 3,18 × 106 m sau mai mare și  

2. un «modul specific» egal cu 7,62 × 104 m sau mai mare; 

2.C.7.b «materiale fibroase sau filamentare» pe bază de sticlă, având următoarele două 
caracteristici:  
1. un «modul specific» egal cu 3,18 × 106 m sau mai mare și  
2. o «rezistență specifică la întindere» egală cu 7,62 × 104 m sau mai mare; 

c. «toroane», «mănunchiuri», «meșe» sau «benzi» continue impregnate cu ră
șini termorezistente, cu o grosime egală sau mai mică de 15 mm (preim
pregnate), realizate din «materiale fibroase sau filamentare» cu carbon sau 
pe bază de sticlă, menționate la 1C210.a. sau b. 

Notă tehnică: 
Rășina constituie «matricea» compozitului. 
Notă: În 1C210, termenii «materiale fibroase sau filamentare» se limitează la «mo

nofilamente», «toroane», «mănunchiuri», «meșe» sau «benzi» continue. 

2.C.7.c c. «Toroane», «mănunchiuri», «cabluri» sau «benzi» continue impregnate cu ră
șini termorezistente, cu o grosime egală sau mai mică de 15 mm (preim
pregnate), realizate din «materiale fibroase sau filamentare» cu carbon sau 
pe bază de sticlă, menționate la articolul 2C.7.a. sau la articolul 2.C.7.b. 

Notă tehnică: 
Rășina constituie «matricea» compozitului. 
Note tehnice: 
1.  La articolul 2.C.7. «Modul specific» este modulul lui Young exprimat în N/ 

m2, împărțit la greutatea specifică exprimată în N/m3 măsurată la tempera
tura de 296 ± 2 K (23 ± 2 °C) și la umiditatea relativă de 50 ± 5 %. 

2.  La articolul 2.C.7. «Rezistența specifică la rupere» este rezistența maximă 
la rupere exprimată în N/m2 împărțit la greutatea specifică exprimată în 
N/m3, măsurată la temperatura de 296 ± 2 K (23 ± 2 °C) și la umiditatea 
relativă de 50 ± 5 %. 

1C216 Oțeluri maraging, altele decât cele menționate la 1C116, «capabile de» o re
zistență maximă la tracțiune egală cu 1 950 MPa sau mai mare la 293 K 
(20 °C). 
Notă:  1C216 nu supune controlului formele la care nici o dimensiune liniară nu 

depășește 75 mm. 
Notă tehnică: 
Mențiunea oțeluri maraging «capabile de» se referă la oțelurile maraging înainte sau 
după tratamentul termic. 

2.C.11. Oțeluri maraging «capabile de» o rezistență maximă la tracțiune egală cu 
1 950 MPa sau mai mare la 293 K (20 °C). 
Notă: Articolul 2.C.11 nu supune controlului formele în care toate dimensiu

nile liniare nu depășesc 75 mm. 
Notă tehnică: 
La articolul 2.C.11. sintagma «capabile de» se referă la oțel maraging înainte 
sau după tratamentul termic. 
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1C225 Bor îmbogățit în izotopul de bor-10 (10B) depășind conținutul său izotopic 
natural după cum urmează: după cum urmează: bor primar, compuși, ames
tecuri care conțin bor, produse care conțin bor, precum și reziduuri sau re
buturi din oricare din materialele menționate anterior. 
Notă:  La 1C225, amestecurile care conțin bor cuprind materialele încărcate cu bor. 
Notă tehnică: 
Conținutul natural al izotopului Bor-10 este de aproximativ 18,5 % în greutate 
(20 % concentrație atomică). 

2.C.4. Bor îmbogățit în izotopul de bor-10 (10B) depășind conținutul său izotopic 
natural după cum urmează: bor primar, compuși, amestecuri care conțin bor, 
produse care conțin bor, precum și reziduuri sau rebuturi din oricare din ma
terialele menționate anterior. 
Notă: La articolul 2.C.4., amestecurile care conțin bor includ materialele în

cărcate cu bor. 
Notă tehnică: 
Conținutul natural al izotopului bor-10 este de aproximativ 18,5 % în greu
tate (20 % concentrație atomică). 

1C226 Piese din wolfram, din carbură de wolfram și din aliaje de wolfram care con
țin mai mult de 90 % wolfram în greutate, altele decât: cele specificate de 
1C117, având următoarele două caracteristici: 
a.  în forme cu o simetrie cilindrică a cavității (inclusiv segmenți de cilindru) 

cu un diametru interior cuprins între 100 mm și 300 mm și 

b.  o masă mai mare de 20 kg. 
Notă:  1C226 nu supune controlului piesele special concepute pentru a fi utilizate 

ca greutăți sau colimatoare de raze gamma. 

2.C.14. Piese din wolfram, din carbură de wolfram și din aliaje de wolfram care con
țin mai mult de 90 % wolfram în greutate, care au ambele caracteristici urmă
toare: 
a.  în forme cu o simetrie cilindrică a cavității (inclusiv segmenți de cilindru) 

cu un diametru interior cuprins între 100 și 300 mm și 
b.  o masă mai mare de 20 kg. 
Notă: Articolul 2.C.14. nu supune controlului piesele special concepute pen

tru a fi utilizate ca greutăți sau colimatoare de raze gamma. 

1C227 Calciu având următoarele două caracteristici: 
a. având mai puțin de 1 000 ppm impurități metalice în greutate, altele de

cât magneziul și 

b.  având mai puțin de 10 ppm bor în greutate. 

2.C.5. Calciu având următoarele două caracteristici: 
a. conținut mai mic de 1 000 ppm impurități metalice în greutate, altele de

cât magneziul și 
b.  conținut mai mic de 10 ppm bor în greutate. 

1C228 Magneziu având următoarele două caracteristici: 
a.  având mai puțin de 200 ppm impurități metalice în greutate, altele decât 

calciu și 

b.  având mai puțin de 10 ppm bor în greutate. 

2.C.10. Magneziu având următoarele două caracteristici: 
a.  conținut mai mic de 200 ppm impurități metalice în greutate, altele decât 

calciu și 
b.  conținut mai mic de 10 ppm bor în greutate. 

1C229 Bismut având următoarele două caracteristici: 
a.  o puritate de 99,99 % sau mai mare în greutate și 

b.  conținut mai mic de 10 ppm (părți la un milion) argint în greutate. 

2.C.3. Bismut având următoarele două caracteristici: 
a.  o puritate de 99,99 % sau mai mare în greutate și 
b.  conținut mai mic de 10 ppm (părți la un milion) argint în greutate. 
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1C230 Beriliu metal, aliaje având mai mult de 50 % beriliu în greutate, compuși de 
beriliu, produse fabricate din acestea, precum și reziduuri sau rebuturi din 
oricare din materialele anterior menționate, altele decât cele menționate în 
Lista produselor militare. 
N.B.: A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILI

TARE. 
Notă:  1C230 nu supune controlului următoarele: 

a.  ferestrele metalice pentru aparatura cu raze X sau pentru dispozitive de 
diagrafie; 

b.  produsele finite sau semifabricate din oxid de beriliu special concepute 
pentru componente electronice sau pentru suporți de circuite electronice; 

c. beriliu (silicatul de beriliu și de aluminiu) sub formă de smaralde sau ac
vamarine. 

2.C.2. Beriliu metal, aliaje având mai mult de 50 % beriliu în greutate, compuși de 
beriliu, produse fabricate din aceste substanțe, și reziduuri sau rebuturi din 
oricare din materialele anterior menționate. 
Notă:  Articolul 2.C.2. nu supune controlului următoarele: 

a. Ferestrele metalice pentru aparatura cu raze X sau pentru dispozi
tive de diagrafie; 

b. Produsele finite sau semifabricate din oxid de beriliu special conce
pute pentru componente electronice sau pentru suporți de circuite 
electronice; 

c.  Beril (silicatul de beriliu și de aluminiu) sub formă de smaralde sau 
acvamarine. 

1C231 Hafniu metal, aliaje având mai mult de 60 % hafniu în greutate, compuși ai 
hafniului având mai mult de 60 % beriliu în greutate, produse fabricate din 
aceste substanțe și reziduuri sau rebuturi din oricare din materialele anterior 
menționate. 

2.C.8. hafniu metalic, aliaje și compuși de hafniu având mai mult de 60 % hafniu în 
greutate, produse fabricate din acestea, precum și reziduuri sau rebuturi din 
oricare din materialele anterior menționate. 

1C232 heliu-3 (3He), amestecuri având heliu-3 și produse sau dispozitive care con
țin oricare din aceste elemente. 
Notă: 1C232 nu supune controlului produsele sau dispozitivele care conțin mai pu

țin de 1 g de heliu -3. 

2.C.18. heliu-3 (3He), amestecuri având heliu-3 și produse sau dispozitive care conțin 
oricare din aceste elemente. 
Notă:  Articolul 2.C.18 nu supune controlului produsele sau dispozitivele 

care conțin mai puțin de 1 g de heliu-3. 

1C233 Litiu îmbogățit în izotopul de litiu-6 (6Li) depășind conținutul său izotopic 
natural și produse sau dispozitive care conțin litiu îmbogățit, după cum ur
mează: litiu elementar, aliaje, compuși, amestecuri care conțin litiu, produse 
fabricate din acestea, precum și reziduuri sau rebuturi din oricare din mate
rialele definite mai sus. 
Notă:  1C233 nu supune controlului dozimetrele termoluminiscente. 
Notă tehnică: 
Conținutul natural al izotopului litiu-6 este de aproximativ 6,5 % în greutate 
(7,5 % concentrație atomică). 

2.C.9. Litiu îmbogățit în izotopul litiu-6 (6Li) depășind conținutul său izotopic natu
ral și produse sau dispozitive care conțin litiu îmbogățit, după cum urmează: 
litiu elementar, aliaje, compuși, amestecuri care conțin litiu, produse fabricate 
din acestea, precum și reziduuri sau rebuturi din oricare din materialele defi
nite mai sus. 
Notă:  Articolul 2.C.9. nu supune controlului dozimetrele termoluminiscente. 
Notă tehnică: 
Conținutul natural de izotop litiu-6 este de aproximativ 6,5 % în greutate 
(7,5 % concentrație atomică). 

1C234 Zirconiu cu un conținut de hafniu mai mic de 1 parte hafniu la 500 părți 
zirconiu în greutate, după cum urmează: metal, aliaje care conțin mai mult 
de 50 % zirconiu în greutate, compuși, produse fabricate din acestea, rezi
duuri sau rebuturi din oricare din materialele definite la acest paragraf, altele 
decât cele specificate la 0A001.f. 
Notă:  1C234 nu supune controlului zirconiu sub formă de foi cu o grosime de 

0,1 mm sau mai mică. 

2.C.15. Zirconiu cu un conținut de hafniu mai mic de 1 parte hafniu la 500 părți zir
coniu în greutate, după cum urmează: metal, aliaje care conțin mai mult de 
50 % zirconiu în greutate, compuși, produse fabricate din acestea, reziduuri și 
rebuturi din oricare din materialele definite la acest paragraf. 
Notă:  Articolul 2.C.15. nu supune controlului zirconiul sub formă de foi cu 

o grosime de 0,1 mm sau mai mică. 
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1C235 Tritiu, compuși de tritiu, amestecuri care conțin tritiu în care raportul ato
milor de tritiu/hidrogen este mai mare de 1/1 000 și produse sau dispozitive 
care conțin oricare din aceste elemente. 
Notă:  1C235 nu supune controlului produse sau dispozitive conținând 1,48 × 103 

GBq (40 Ci) de tritiu. 

2.C.17. Tritiu, compuși de tritiu, amestecuri care conțin tritiu în care raportul atomi
lor de tritiu/hidrogen este mai mare de 1/1 000 și produse sau dispozitive 
care conțin oricare din aceste elemente. 
Notă:  Articolul 2.C.17. nu supune controlului produse sau dispozitive care 

conțin mai puțin de 1,48 × 103 GBq de tritiu. 

1C236 «Radionuclizi» adecvați pentru a produce surse de neutroni pe baza reacției 
alfa-n, alții decât cei specificați la 0C001 și 1C012.a., sub următoarele 
forme: 
a.  primari; 
b.  compuși având o activitate totală de 37 GBq/kg (1 Ci/kg) sau mai mare; 
c.  amestecuri având o activitate totală de 37 GBq/kg (1 Ci/kg) sau mai 

mare; 
d.  produse sau dispozitive având oricare din aceste elemente. 
Notă:  1C236 nu supune controlului produse sau dispozitive a căror activitate alfa 

este mai mică de 3,7 GBq (100 mCi). 
Notă tehnică: 
La 1C236 «radionuclizi» înseamnă oricare din următorii: 
—  Actiniu-225 (Ac-225) 
—  Actiniu-227 (Ac-227) 
—  Californiu-253 (Cf-253) 
—  Curiu-240 (Cm-240) 
—  Curiu-241 (Cm-241) 
—  Curiu-242 (Cm-242) 
—  Curiu-243 (Cm-243) 
—  Curiu-244 (Cm-244) 
—  Einsteiniu-253 (Es-253) 
—  Einsteiniu-254 (Es-254) 
—  Gadoliniu-148 (Gd-148)  

2.C.19. Radionuclizi adecvați pentru a produce surse de neutroni pe baza reacției 
alfa-n: 
Actiniu 225 
Curiu 244 
Poloniu 209 
Actiniu 227 
Einsteiniu 253 
Poloniu 210 
Californiu 253 
Einsteiniu 254 
Radiu 223 
Curiu 240 
Gadoliniu 148 
Toriu 227 
Curiu 241 
Plutoniu 236 
Toriu 228 
Curiu 242 
Plutoniu 238 
Uraniu 230 
Curiu 243 
Poloniu 208 
Uraniu 232  
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—  Plutoniu-236 (Pu-236) 
—  Plutoniu-238 (Pu-238) 
—  Poloniu-208 (Po-208) 
—  Poloniu-209 (Po-209) 
—  Poloniu-210 (Po-210) 
—  Radiu-223 (Ra-223) 
—  Toriu-227 (Th-227) 
—  Toriu-228 (Th-228) 
—  Uraniu-230 (U-230) 
—  Uraniu-232 (U-232) 

Sub următoarele forme: 
a.  primari; 
b.  compuși având o activitate totală de 37 GBq/kg sau mai mare; 
c.  amestecuri având o activitate totală de 37 GBq/kg sau mai mare; 
d.  produse sau dispozitive având oricare din aceste elemente. 
Notă:  Articolul 2.C.19 nu supune controlului produsele sau dispozitivele 

care au o activitate mai mică de 3,7GBq. 

1C237 Radiu-226 (226Ra), aliaje de radiu-226, compuși ai radiului-226, amestecuri 
care conțin radiu-226, produse fabricate cu radiu-226 și produse sau dispo
zitive care conțin oricare dintre aceste elemente. 
Notă:  1C237 nu supune controlului: 

a.  aplicațiile medicale; 
b.  Un produs sau un dispozitiv care conține mai puțin de 0,37 GBq (10 

mCi) de radiu-226. 

2.C.12. Radiu-226 (226Ra), aliaje de radiu-226, compuși ai radiului-226, amestecuri 
care conțin radiu-226, produse fabricate cu radiu-226 și produse sau dispozi
tive care conțin oricare dintre aceste elemente. 
Notă:  Articolul 2.C.12. nu supune controlului următoarele: 

a.  aplicațiile medicale; 
b.  un produs sau un dispozitiv care conține mai puțin de 0,37 GBq de 

radiu-226. 

1C238 Trifluorură de clor (ClF3). 2.C.6. Trifluorură de clor (ClF3). 

1C239 Substanțe cu mare putere explozivă, altele decât cele menționate în Lista 
produselor militare care fac obiectul controalelor, sau substanțe ori ameste
curi cu un conținut de substanțe cu mare putere explozivă de peste 2 % din 
greutate, a căror densitate cristalină depășește 1,8 g/cm3 și a căror viteză de 
detonație depășește 8 000 m/s. 

6.C.1.o Orice explozibil a cărui densitate cristalină depășește 1,8 g/cm3 și a cărui vi
teză de detonație depășește 8 000 m/s. 

1C240 Pulbere de nichel sau nichel sub formă de metal poros, altele decât cele 
menționate la 0C005 după cum urmează: 
a.  pudră de nichel având următoarele două caracteristici:  

1. o puritate de 99,0 % în greutate sau mai mare și 
2. o dimensiune medie a particulei mai mică de 10 µm, măsurată con

form standardului B330 a ASTM (American Society for Testing and 
Materials);  

2.C.16. Pulbere de nichel sau nichel sub formă de metal poros, după cum urmează: 
N.B.:  Pentru pulberile de nichel care sunt special pregătite pentru fabricarea 

barierelor de difuzie gazoasă, a se vedea INFCIRC/254/Partea 1 (astfel 
cum a fost modificată). 

a.  Pudră de nichel având următoarele două caracteristici:  
1. O puritate de 99,0 % în greutate sau mai mare și 
2. O dimensiune medie a particulei mai mică de 10 μm, măsurată con

form normei ASTM B 330;  
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b.  nichel sub formă de metal poros obținut din materiale menționate la 
1C240.a. 

Notă:  1C240 nu supune controlului următoarele: 
a.  pudră de nichel filamentar; 
b.  foi individuale de nichel poros cu o suprafață de 1 000 cm2 /foaie sau 

mai mică. 
Notă tehnică: 
1C240.b. se referă la metalul poros format prin compactarea și sinterizarea mate
rialelor de la 1C240.a. pentru a obține un material metalic cu pori fini interconec
tați în toată structura. 

b. Nichel sub formă de metal poros obținut din materiale menționate la arti
colul 2.C.16.a. 

Notă:  Articolul 2.C.16. nu supune controlului următoarele: 
a.  Pulbere de nichel filamentar; 

b.  Foi individuale de nichel sub formă de metal poros cu o suprafață 
egală sau mai mică de 1 000 cm2/foaie. 

Notă tehnică: 
Articolul 2.C.16.b. se referă la metalul poros format prin compactarea și sin
terizarea materialelor de la articolul 2.C.16.a. pentru a obține un material me
talic cu pori fini interconectați în toată structura. 

1C241 Reniu și aliaje conținând 90 % din greutate sau mai mult reniu și aliaje de 
reniu și wolfram care conțin 90 % în greutate sau mai mult din orice combi
nație de reniu și wolfram, alta decât cea specificată la 1C226, având urmă
toarele două caracteristici: 
a.  în forme cu o simetrie cilindrică a cavității (inclusiv segmenți de cilindru) 

cu un diametru interior cuprins între 100 și 300 mm și 
b.  o masă mai mare de 20 kg. 

2.C.20. Reniu și aliaje conținând 90 % din greutate sau mai mult reniu și aliaje de re
niu și wolfram care conțin 90 % în greutate sau mai mult din orice combina
ție de reniu și wolfram, având următoarele două caracteristici: 
a.  în forme cu o simetrie cilindrică a cavității (inclusiv segmenți de cilindru) 

cu un diametru interior cuprins între 100 și 300 mm și 
b.  o masă mai mare de 20 kg.  

1D Produse software 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Lista de control a Grupului furnizorilor nucleari, astfel cum figurează în INFCIRC/254/Rev.9/Partea 2 

1D001 «Produse software» special concepute sau modificate pentru «dezvoltarea», 
«producția» sau «utilizarea» echipamentelor menționate la 1B001-1B003. 

1.D.2. «produse software» înseamnă o colecție de unul sau mai multe «programe» ori 
«microprograme» stocate pe orice suport accesibil. 

1D201 «Produse software» special concepute pentru «utilizarea» produselor mențio
nate la 1B201. 

1.D.3. «produse software» înseamnă o colecție de unul sau mai multe «programe» ori 
«microprograme» stocate pe orice suport accesibil.  
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1E Tehnologie 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Lista de control a Grupului furnizorilor nucleari, astfel cum figurează în INFCIRC/254/Rev.9/Partea 2 

1E201 «Tehnologie», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru 
«utilizarea» produselor menționate la 1A002, 1A007, 1A202, de la 1A225 
la 1A227, 1B201, de la 1B225 la 1B234, 1C002.b.3 sau 1C002.b.4, 
1C010.b, 1C202, 1C210, 1C216, de la 1C225 la 1C241 sau 1D201. 

1.E.1. «Tehnologie» – înseamnă informații specifice necesare pentru «dezvoltarea», 
«producția» sau «utilizarea» oricărui articol de pe listă. Informațiile pot fi sub 
formă de «date tehnice» sau de «asistență tehnică». 

1E202 «Tehnologie», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru 
«dezvoltarea» sau «producția» produselor menționate la 1A007, 1A202 sau 
de la 1A225 la 1A227. 

1.E.1. «Tehnologie» – înseamnă informații specifice necesare pentru «dezvoltarea», 
«producția» sau «utilizarea» oricărui articol de pe listă. Informațiile pot fi sub 
formă de «date tehnice» sau de «asistență tehnică». 

1E203 «Tehnologie», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru 
«dezvoltarea» sau «producția» produselor menționate la 1A007, 1A202 sau 
de la 1A225 la 1A227. 

1.E.1. «Tehnologie» – înseamnă informații specifice necesare pentru «dezvoltarea», 
«producția» sau «utilizarea» oricărui articol de pe listă. Informațiile pot fi sub 
formă de «date tehnice» sau de «asistență tehnică».  

CATEGORIA 2 – PRELUCRAREA MATERIALELOR 

2A Sisteme, echipamente și componente 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Lista de control a Grupului furnizorilor nucleari, astfel cum figurează în INFCIRC/254/Rev.9/Partea 2 

2A225 Creuzete fabricate din materiale rezistente la metale actinide lichide, după 
cum urmează: 
a.  creuzete care au următoarele două caracteristici:  

1. un volum cuprins între 150 cm3 și 8 000 cm3 și 

2. sunt fabricate din sau sunt acoperite cu un strat din oricare din mate
rialele de mai jos, sau o combinație din materialele de mai jos, cu un 
nivel general de impuritate de 2 % sau mai mică în greutate: 
a.  fluorură de calciu (CaF2); 
b.  zirconat de calciu (metazirconat) (CaZrO3); 
c.  sulfură de ceriu (Ce2S3);  

2.A.1 Creuzete fabricate din materiale rezistente la metale actinide lichide, după 
cum urmează: 
a.  creuzete care au următoarele două caracteristici:  

1. un volum cuprins între 150 cm3 (150 ml) și 8 000 cm3 (8 litri) și 
2. sunt fabricate din sau sunt acoperite cu un strat din oricare din mate

rialele de mai jos, sau o combinație din materialele de mai jos, cu un 
nivel general de impuritate de 2 % sau mai mică în greutate: 
a.  fluorură de calciu (CaF2); 
b.  zirconat de calciu (metazirconat) (CaZrO3); 
c.  sulfură de ceriu (Ce2S3);  
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d.  oxid de erbiu (erbină) (Er2O3); 
e.  oxid de hafniu (hafnonă) (HfO2); 
f.  oxid de magneziu (MgO); 
g.  aliaj nitrurat de niobiu-titan-wolfram (aproximativ 50 % Nb, 30 % 

Ti, 20 % W); 
h.  oxid de ytriu (ytria) (Y2O3) sau 

i.  oxid de zirconiu (zirconă) (ZrO2); 
b.  creuzete care au următoarele două caracteristici:  

1. un volum cuprins între 50 cm3 și 2 000 cm3 și  

2. fabricate din sau căptușite în interior cu tantal de o puritate egală cu 
sau mai mare de 99,9 % în greutate; 

c.  creuzete care au ambele următoarele caracteristici:  
1. un volum cuprins între 50 cm3 și 2 000 cm3;  
2. fabricate din sau căptușite în interior cu tantal de o puritate egală cu 

sau mai mare de 98 % în greutate și  

3. Acoperite cu un strat de carbură, nitrură sau borură de tantal sau 
orice combinație a acestora. 

d.  oxid de erbiu (erbină) (Er2O3); 
e.  oxid de hafniu (hafnonă) (HfO2); 
f.  oxid de magneziu (MgO); 
g.  aliaj nitrurat de niobiu-titan-wolfram (aproximativ 50 % Nb, 30 % 

Ti, 20 % W); 
h.  oxid de ytriu (ytria) (Y2O3) sau 
i.  oxid de zirconiu (zirconă) (ZrO2); 

b.  creuzete care au următoarele două caracteristici:  
1. un volum cuprins între 50 cm3 (50 ml) și 2 000 cm3 (2 litri) și  
2. fabricate din sau căptușite în interior cu tantal de o puritate egală cu 

sau mai mare de 99,9 % în greutate; 
c.  creuzete care au toate caracteristicile următoare:  

1. un volum cuprins între 50 cm3 (50 ml) și 2 000 cm3 (2 litri);  
2. fabricate din sau căptușite în interior cu tantal de o puritate egală cu 

sau mai mare de 98 % în greutate și  
3. acoperite cu un strat de carbură, nitrură sau borură de tantal sau orice 

combinație a acestora. 

2A226 Valve care au toate caracteristicile următoare: 
a.  au o «mărime nominală» de 5 mm sau mai mare; 
b.  sunt prevăzute cu etanșare burduf și 

c.  sunt fabricate în întregime din sau sunt placate în interior cu un strat de 
aluminiu, aliaje de aluminiu, de nichel sau din aliaje care conțin mai mult 
de 60 % Ni în greutate. 

Notă tehnică: 
Pentru valvele care au diametre diferite la intrare și la ieșire, prin «mărimea nomi
nală» menționată la 2A226 se înțelege diametrul cel mai mic. 

3.A.3. Valve care au toate caracteristicile următoare: 
a.  o mărime nominală de 5 mm sau mai mare; 
b.  sunt prevăzute cu etanșare burduf și 
c.  sunt fabricate în întregime din sau sunt placate în interior cu un strat de 

aluminiu, aliaje de aluminiu, de nichel sau din aliaje care conțin mai mult 
de 60 % Ni în greutate. 

Notă tehnică: 
Pentru valvele care au diametre diferite la intrare și la ieșire, conceptul de mărime no
minală de la articolul 3.A.3.a. se referă la diametrul cel mai mic.  
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2B Echipamente de testare, inspecție si producție 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Lista de control a Grupului furnizorilor nucleari, astfel cum figurează în INFCIRC/254/Rev.9/Partea 2 

2B001 Mașini-unelte sau orice combinație a acestora, pentru îndepărtarea (tăierea) 
adaosului de metal, ceramică sau «compozite», care conform specificației tehnice 
a fabricantului, pot fi echipate cu dispozitive electronice pentru «comandă nu
merică», după cum urmează: 
N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 2B201. 
Nota 1:  2B001 nu supune controlului mașinile unelte speciale limitate la fabricația de 

roți dințate. Pentru aceste mașini, a se vedea 2B003. 
Nota 2:  2B001 nu supune controlului mașinile-unelte speciale limitate la fabricația 

oricărora din următoarele: 
a.  arbori cotiți sau arbori cu came; 
b.  scule sau scule așchietoare; 
c.  melci pentru extrudare; 
d.  părți de bijuterii gravate sau fațetate sau 
e.  proteze dentare. 

Nota 3:  O mașină-unealtă care are cel puțin două din cele trei caracteristici: strunjire, 
frezare sau rectificare (de exemplu, o mașină de strunjit cu capacitate de fre
zare) este evaluată conform fiecărui criteriu aplicabil menționat la 2B001.a., 
2B001.b. sau 2B001.c. 

N.B.:  Pentru mașinile pentru finisare optică, a se vedea 2B002. 

1.B.2. Mașini-unelte și orice combinație a acestora pentru îndepărtarea sau așchierea 
metalelor, materialelor ceramice sau materialelor compozite, care, conform speci
ficațiilor tehnice ale fabricantului, pot fi echipate cu dispozitive electronice pen
tru «controlul profilării» simultan, pe două sau mai multe axe: 
N.B.:  Pentru unitățile de «control numeric» controlate de «produsele software» 

aferente acestora, a se vedea articolul 1.D.3.      

a.  Mașini-unelte pentru strunjire care au toate caracteristicile următoare:  

1. «repetabilitatea poziționării unidirecționale» este egală sau mai mică (mai 
bună) de 1,1 µm de-a lungul uneia sau mai multor axe liniare și 

2. două sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru «contro
lul profilării»;   

a. Mașini unelte pentru strunjire care au «precizii de poziționare» cu toate com
pensările disponibile mai bune (mai mici) de 6 μm, în conformitate cu ISO 
230/2 (1988) de-a lungul oricărei axe liniare (poziționare generală) pentru 
mașini capabile să prelucreze diametre mai mari de 35 mm; 

Notă: Articolul 1.B.2.a nu supune controlului strungurile pentru bare (Swiss
turn) care se limitează doar la prelucrarea exclusivă a barelor antrenate 
prin sistem de alimentare, dacă diametrul maxim al barei nu depășește 
42 mm și dacă nu există posibilitatea montării/fixării de mandrine. Mași
nile pot găuri și/sau freza piese cu diametre mai mici de 42 mm. 
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Notă: 2B001.a. nu supune controlului strungurile special concepute pentru produ
cerea lentilelor de contact, având toate caracteristicile următoare: 

a.  controler care se limitează la utilizarea de software oftalmologic pentru 
programarea datelor de intrare și 

b.  fără prindere pneumatică. 

b.  Mașini-unelte pentru frezat care au oricare dintre următoarele caracteristici:  

1. au toate caracteristicile următoare: 

a.  «repetabilitatea poziționării unidirecționale» este egală sau mai mică 
(mai bună) de 1,1 µm de-a lungul uneia sau mai multor axe liniare și 

b.  trei axe liniare plus o axă de rotație care pot fi coordonate simultan 
pentru «controlul profilării»;  

2. cinci sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru «controlul 
profilării» și care au oricare dintre următoarele caracteristici; 

N.B.:  «Mașinile-unelte cu mecanisme paralele» sunt specificate la 2B001.b.2.d. 

a.  «repetabilitatea poziționării unidirecționale» este egală sau mai mică 
(mai bună) de 1,1 µm de-a lungul uneia sau mai multor axe liniare, cu 
o lungime a cursei mai mică de 1 m; 

b.  «repetabilitatea poziționării unidirecționale» este egală sau mai mică 
(mai bună) de 1,4 μm de-a lungul uneia sau mai multor axe liniare, cu 
o lungime a cursei egală sau mai mare de 1 m și mai mică de 4 m; 

c.  «repetabilitatea poziționării unidirecționale» este egală sau mai mică 
(mai bună) de 6,0 µm (de-a lungul uneia sau mai multor axe liniare, 
cu o lungime a cursei egală sau mai mare de 4 m) sau 

d.  este o «mașină-unealtă cu mecanisme paralele»; 

Notă tehnică: 
O «mașină-unealtă cu mecanisme paralele» este o mașină-unealtă care dis
pune de mai multe bare conectate cu o platformă și elemente de acționare; fie
care din elementele de acționare operează respectiva bară în mod simultan și 
independent.  
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3. o «repetabilitate a poziționării unidirecționale» a mașinilor de rectificat în 
coordonate egală sau mai mică (mai bună) de 1,1 µm de-a lungul uneia 
sau mai multor axe liniare sau 

4. mașini care utilizează scule cuțit zburător cu toate caracteristicile urmă
toare: 

a.  «excentricitatea radială per rotație ax principal» și «excentricitatea 
axială per rotație ax principal» mai mică (mai bună) de 0,0004 mm, 
citire totală indicată (TIR) și 

b.  deviația unghiulară a mișcării saniei (rotația pe axa verticală, rotația pe 
axa transversală, rotația pe axa longitudinală) mai mică (mai bună) de 
2 secunde arc, citire totală indicată (TIR), pe lungimea cursei de 
300 mm; 

c. mașini-unelte pentru rectificat care au oricare dintre următoarele caracteris
tici:  

1. au toate caracteristicile următoare: 

a.  «repetabilitatea poziționării unidirecționale» este egală sau mai mică 
(mai bună) de 1,1 µm de-a lungul uneia sau mai multor axe liniare și 

b. trei sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru «contro
lul profilării» sau  

2. cinci sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru «controlul 
profilării» și care au oricare dintre următoarele caracteristici; 

a.  «repetabilitatea poziționării unidirecționale» este egală sau mai mică 
(mai bună) de 1,1 µm de-a lungul uneia sau mai multor axe liniare, cu 
o lungime a cursei mai mică de 1 m; 

b.  «repetabilitatea poziționării unidirecționale» este egală sau mai mică 
(mai bună) de 1,4 μm de-a lungul uneia sau mai multor axe liniare, cu 
o lungime a cursei egală sau mai mare de 1 m și mai mică de 4 m sau 

c.  «repetabilitatea poziționării unidirecționale» este egală sau mai mică 
(mai bună) de 6,0 µm de-a lungul uneia sau mai multor axe liniare, cu 
o lungime a cursei egală sau mai mare de 4 m; 

Notă:  2B001.c. nu supune controlului mașina de rectificat, după cum urmează: 

a.  mașinile de rectificat cilindric exterior, interior sau exterior-interior, care 
au toate caracteristicile următoare: 

1.  sunt limitate la rectificarea cilindrică și 

2.  sunt limitate la piese de lucru cu diametrul exterior sau lungimea de 
maximum 150 mm.  
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b.  mașinile special concepute ca mașini de rectificat în coordonate care nu au 
axa z sau axa w, cu o «repetabilitate a poziționării unidirecționale» mai 
mică (mai bună) de 1,1 µm 

c.  mașinile de rectificat plan. 

d.  mașini pentru prelucrare prin electroeroziune (EDM) din categoria fără fir, 
care au două sau mai multe axe de rotație ce pot fi coordonate simultan 
pentru «controlul profilării»; 

e. mașini-unelte pentru îndepărtarea adaosului de metal, ceramică sau «compo
zite», care au toate următoarele caracteristici:  

1. îndepărtează materialul prin intermediul oricăruia din următoarele: 

a.  apei sau altui jet de lichid, inclusiv cele care utilizează aditivi abrazivi; 

b.  fasciculului de electroni sau 

c.  fasciculului «laser» și  

2. au cel puțin două axe de rotație care au toate caracteristicile următoare: 

a.  pot fi coordonate simultan pentru «controlul profilării» și 

b.  au o «precizie» a poziționării mai mică (mai bună) de 0,003°; 

f.  mașini pentru găurire adâncă și mașini pentru strunjire modificate pentru 
găurire adâncă, cu o capacitate maximă de găurire care depășește 5 m.  

2B006 Sisteme și echipamente pentru măsurare sau control dimensional și «ansambluri 
electronice» după cum urmează: 

1.B.3.  

2B006.b. instrumente pentru măsurarea deplasării liniare și unghiulare, după cum ur
mează: 

1.B.3. 1.B.3. Mașini, instrumente sau sisteme de control dimensional, după cum ur
mează: 

2B006.b. 1. instrumente de măsurare a «deplasării liniare» care au oricare din caracteristi
cile următoare: 
Notă:  Interferometrele «laser» pentru măsurarea deplasării sunt controlate doar la 

2B006.b.1.c.  

1.B.3.b. b.  Instrumente pentru măsurarea deplasării liniare, după cum urmează:  
1. Sisteme de măsurare de tip fără contact, cu o «rezoluție» egală sau mai 

bună (mai mică) de 0,2 μm într-un domeniu de măsurare egal sau mai mic 
de 0,2 mm;  16.8.2016 
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Notă tehnică: 
În sensul celor menționate la 2B006.b.1. «deplasare liniară» înseamnă variația distanței 
dintre senzorul de măsurat și obiectul măsurat. 

a.  sisteme de măsurare de tip fără contact, cu o «rezoluție» egală sau mai 
mică (mai bună) de 0,2 µm într-un domeniu de măsurare egal sau mai 
mic de 0,2 mm; 

b.  sisteme cu transformator diferențial liniar variabil (LVDT), care au toate 
caracteristicile următoare:  
1. care au oricare din următoarele caracteristici: 

a.  «Liniaritate» egală sau mai mică (mai bună) de 0,1 % măsurată de la 
0 până la «domeniul maxim de operare», pentru LVDT-uri cu un 
«domeniu maxim de operare» până la sau inclusiv ± 5 mm sau 

b.  «Liniaritate» egală sau mai mică (mai bună) de 0,1 % măsurată de la 
0 la 5 mm pentru LVDT-uri cu un «domeniu maxim de operare» 
mai mare de ± 5 mm și 

2. o deviație egală sau mai mică (mai bună) de 0,1 % pe zi la tempera
tura standard a mediului din camera de încercări de ± 1 K; 

Notă tehnică: 
În sensul celor menționate la 2B006.b.1.b., «domeniul de operare maxim» repre
zintă jumătate din deplasarea lineară posibilă totală a LVDT. De exemplu, 
LVDT-urile cu un «domeniu de operare maxim» de până la ± 5 mm, inclusiv, 
pot măsura o deplasare lineară posibilă totală de 10 mm. 

c.  sisteme de măsurare care au toate caracteristicile următoare:  
1. conțin un «laser»și  

2. mențin timp de cel puțin 12 ore, la o temperatură de 20 ± 1°C, toate 
caracteristicile următoare: 
a.  o «rezoluție», pe toată scala, de 0,1 µm sau mai mică (mai bună) și 

b.  capacitatea de a atinge, în orice punct din intervalul de măsurare, 
o «incertitudine a măsurării», atunci când este compensată cu indi
cele de refracție al aerului, egală cu sau mai mică (mai bună) de 
(0,2 + L/2 000) μm (L reprezintă lungimea, măsurată în mm) sau  

2. Sisteme cu transformator diferențial liniar variabil (LVDT), care au ambele 
caracteristici următoare: 
a.   1. «Liniaritate» egală sau mai mică (mai bună) de 0,1 % măsurată de la 

0 până la domeniul maxim de operare, pentru LVDT-uri cu un do
meniu maxim de operare până la 5 mm sau 

2. «Liniaritate» egală sau mai mică (mai bună) de 0,1 % într-un dome
niu de operare cuprins între 0 și 5 mm pentru LVDT-uri cu un do
meniu de operare peste 5 mm și  

b.  O deviație egală sau mai bună (mai mică) de 0,1 % pe zi la temperatura 
standard a mediului din camera de testare ± 1 K;  

3. Sisteme de măsurare care au ambele caracteristici următoare: 
a.  conțin un laser și 
b.  mențin timp de cel puțin 12 ore, într-un interval de temperatură de ± 1 

K în jurul unei temperaturi standard și la o presiune standard:  
1. o «rezoluție», pe toată scala, de 0,1 μm sau mai bună și  
2. au o «incertitudine a măsurării» egală sau mai bună (mai mică) de 

(0,2 + L/2 000) μm (L este lungimea măsurată în milimetri); 
Notă: Articolul 1.B.3.b.3. nu supune controlului sistemele de măsurare in

terferometrică, fără reacție în buclă închisă sau deschisă, care conțin 
un laser pentru măsurarea erorilor la nivel de mișcare a saniei ale 
mașinilor unelte, ale mașinilor de control dimensional sau ale echi
pamentelor similare. 

Notă tehnică: 
La articolul 1.B.3.b. «deplasare liniară» înseamnă variația distanței dintre senzorul 
de măsurat și obiectul măsurat. 

2B006.b. 2. Instrumente de măsurare a deplasării unghiulare care au o «precizie» de pozi
ție unghiulară egală sau mai mică (mai bună) de 0,00025°; 
Notă: 2B006.b.2. nu supune controlului instrumentele optice cum sunt auto-coli

matoarele, care utilizează lumina colimată (de exemplu, lumina «laser») pen
tru a detecta deplasarea unghiulară a unei oglinzi. 

1.B.3.c c.  Instrumente de măsurare unghiulară care au o «deviație de poziție unghiulară» 
egală sau mai bună (mai mică) de 0,00025°; 

Notă:  Articolul 1.B.3.c. nu supune controlului instrumentele optice cum sunt 
auto-colimatoarele, care utilizează lumina colimată (de exemplu, lumina 
«laser») pentru a detecta deplasarea unghiulară a unei oglinzi. 
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2B116 Sisteme de încercare la vibrații, echipamente și componente ale acestora, după 
cum urmează: 
a.  sisteme de încercare la vibrații care utilizează reacția inversă sau tehnici de 

buclă închisă și care încorporează un controler numeric, capabile să asigure 
vibrarea unui sistem la o accelerație de 10 g rms sau mai mult, în gama de 
frecvențe cuprinse între 20 Hz și 2 kHz, transmițând forțe de 50 kN sau mai 
mult, măsurate pe o «masă nefixată»; 

b.  controlere numerice, asociate cu produse software de încercare la vibrații 
special concepute, cu un «control în timp real al lărgimii de bandă» mai 
mare de 5 kHz și concepute pentru utilizarea în echipamentele de încercare 
la vibrații menționate la 2B116.a; 
Notă tehnică: 
La 2B116.b., «controlul în timp real al lărgimii de bandă» înseamnă rata maximă 
la care un controler poate executa cicluri complete de eșantionare, procesare a datelor 
și transmitere a semnalelor de control. 

c. standuri de probă la vibrații (masă de vibrare), cu sau fără amplificatori aso
ciați, capabile de o forță de 50 kN sau mai mare, măsurată pe o «masă nefi
xată», și utilizabile în echipamentele de încercare la vibrații menționate la 
2B116.a; 

d.  structuri ale suporților pentru piese de încercat și echipamente electronice 
concepute pentru combinarea mai multor unități multiple, într-un sistem ca
pabil să dezvolte o forță efectivă de 50 kN sau mai mare, măsurată pe 
o «masă nefixată», utilizate în sistemele de încercare la vibrații menționate la 
2B116.a. 

Notă tehnică: 
La 2B116, prin «masă nefixată» se înțelege o masă plană sau suprafață fără sisteme de 
prindere sau reglare. 

1.B.6. Sisteme de testare la vibrații, echipamente și componente ale acestora, după cum 
urmează: 
a. Sisteme de testare la vibrații electrodinamice, care au toate caracteristicile ur

mătoare:  
1. utilizează tehnici de control cu reacție sau în buclă închisă și au încorporat 

un element de control  
2. digital;  
3. sunt capabile să vibreze la o accelerație de 10g RMS sau mai mare într-o 

gamă de frecvențe cuprinsă între 20 și 2 000 Hz și  
4. sunt capabile să transmită forțe de minimum 50kN, măsurate pe o «masă 

nefixată». 
b. Unități de control digitale, în asociație cu «produse software» de testare la vi

brații special concepute, cu un control în timp real al lărgimii de bandă mai 
mare de 5 kHz și concepute pentru utilizarea în sistemele de testare la vibrații 
menționate la articolul 1.B.6.a.; 

c. standuri de încercare la vibrații (unități de scuturare), cu sau fără amplifica
toare asociate, capabile să dezvolte 

d. o forță de 50 kN sau mai mare, măsurată pe o «masă nefixată», care sunt utili
zabile în sistemele menționate la punctul 1.B.6.a.; 

e. Structuri de suport ale pieselor de testare și echipamente electronice conce
pute pentru combinarea mai multor standuri de testare la vibrații într-un sis
tem complet de testare la vibrații capabil să dezvolte o forță efectivă combi
nată de minimum 50 kN, măsurată pe o «masă nefixată», care unt utilizabile 
în sistemele menționate la articolul 1.B.6.a. 

Notă tehnică: 
La articolul 1.B.6. Prin «masă nefixată» se înțelege o masă plană sau suprafață fără sis
teme de prindere sau de reglare. 

2B201 Mașini-unelte și orice combinație a acestora, altele decât cele menționate la 
2B001, după cum urmează, pentru îndepărtarea sau așchierea metalelor, mate
rialelor ceramice sau materialelor «compozite», care, conform specificațiilor teh
nice ale fabricantului, pot fi echipate cu dispozitive electronice pentru «contro
lul profilării» simultan, pe două sau mai multe axe:  

1.B.2. 1.B.2. Mașini-unelte și orice combinație a acestora pentru îndepărtarea sau aș
chierea metalelor, materialelor ceramice sau materialelor compozite, care, 
conform specificațiilor tehnice ale fabricantului, pot fi echipate cu dispozi
tive electronice pentru «controlul profilării» simultan, pe două sau mai 
multe axe: 

N.B.:  Pentru unitățile de «control numeric» controlate de «produsele software» 
aferente acestora, a se vedea articolul 1.D.3. 16.8.2016 
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Note tehnice: 
În locul testelor individuale de mașină, se pot utiliza, pentru fiecare model de mașină, 
niveluri ale «preciziei de poziționare declarate» obținute conform procedurilor de mai jos, 
în urma măsurătorilor efectuate în concordanță cu ISO 230/2 (1988) (1) sau cu stan
dardele naționale echivalente, dacă acestea au fost transmise autorităților naționale și au 
fost aprobate de acestea. «Precizia de poziționare» declarată se obține după cum ur
mează: 
1.  se aleg cinci mașini din modelul ce urmează a fi evaluat; 
2.  se măsoară preciziile pe axele liniare în concordanță cu ISO 230/2 (1988) (1); 
3.  se determină valorile preciziei (A) pentru fiecare axă a fiecărei mașini. Metoda de 

calcul a valorii preciziei este cea descrisă în standardul ISO 230/2 (1988) (1); 
4. se determină valoarea medie a preciziei pentru fiecare axă. Această valoare medie de

vine «precizia de poziționare» declarată pentru fiecare axă a modelului de mașină 
(Âx Ây…); 

5.  întrucât 2B201 se referă la fiecare axă liniară, vor fi atâtea valori ale «preciziei de 
poziționare» stabilite câte axe liniare; 

6.  în cazul în care oricare axă a modelului de mașină, nesupusă controlului menționat 
la 2B201.a., 2B201.b. sau 2B201.c., are o «precizie de poziționare» stabilită de 6 
µm sau mai bună (mai mică) pentru mașinile de rectificat, și de 8 µm sau mai 
bună (mai mică) pentru mașinile de frezat și mașinile de strunjit, ambele în confor
mitate cu ISO 230/2 (1988) (1), ar trebui să i se solicite fabricantului să recon
firme nivelul preciziei odată la fiecare optsprezece luni. 

Nota 1:  2B201 nu supune controlului mașinile unelte speciale limitate la fabricația 
oricărora din următoarele piese: 
a.  roți dințate; 
b.  arbori cotiți sau arbori cu came; 
c.  scule sau scule așchietoare; 
d.  melci pentru extrudare; 

Nota 2:  O mașină-unealtă care are cel puțin două din cele trei caracteristici: strunjire, 
frezare sau rectificare (de exemplu, o mașină de strunjit care poate freza) este 
evaluată conform fiecărui criteriu aplicabil prevăzut la 2B201.a., b. sau c.     

2B201. a.  mașini-unelte de frezat, care au oricare dintre următoarele caracteristici:  
1. «precizii de poziționare», cu «toate compensările disponibile», egale sau 

mai mici (mai bune) de 6 μm de-a lungul oricărei axe liniare, în confor
mitate cu ISO 230/2 (1988) (1) sau cu standardele naționale echivalente;  

1.B.2.b b.  Mașini unelte de frezat, care au oricare din următoarele caracteristici:  
1. «precizii de poziționare» cu toate compensările disponibile mai bune (mai 

mici) de 6 μm, în conformitate cu ISO 230/2 (1988), de-a lungul oricărei 
axe liniare (poziționare generală);  
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2. două sau mai multe axe de rotație pentru profilare sau  

3. cinci sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru «controlul 
profilării»; 

Notă: 2B201.a. nu supune controlului mașinile de frezat, care au următoarele ca
racteristici: 
a.  cursa de-a lungul axei X este mai mare de 2 m și 
b.  «precizia de poziționare» pe întreaga cursă pe axa X este mai mare (mai 

slabă) de 30 μm.  

2. două sau mai multe axe de rotație pentru profilare sau  
3. cinci sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru «controlul 

profilării». 
Notă: Articolul 1.B.2.b. nu supune controlului mașinile de frezat care au am

bele caracteristici următoare:  
1. cursa de-a lungul axei X este mai mare de 2 m și  
2. «precizia de poziționare» generală pe axa X mai rea (mai mare) de 

30 μm, în conformitate cu ISO 230/2 (1988)     

2B201 b.  Mașini-unelte de rectificat, care au oricare din următoarele caracteristici:  
1. «precizii de poziționare», cu «toate compensările disponibile», egale sau 

mai mici (mai bune) de 4 μm de-a lungul oricărei axe liniare, în confor
mitate cu ISO 230/2 (1988) (1) sau cu standardele naționale echivalente;  

2. două sau mai multe axe de rotație pentru profilare sau  

3. cinci sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru «controlul 
profilării»; 

Notă:  2B201.b. nu supune controlului următoarele mașini de rectificat: 
a.  mașinile de rectificat cilindric exterior, interior și exterior-interior, care au 

toate caracteristicile următoare: 
1.  sunt limitate la prelucrarea pieselor cu dimensiuni maxime de 

150 mm în diametru exterior sau lungime și 
2.  au axele limitate la x, z și c. 

b.  mașinile de rectificat în coordonate care nu au o axă z sau o axă w cu 
o precizie generală de poziționare egală sau mai mică (mai bună) de 4 
μm, conform ISO 230/2 (1988) (1) sau standardelor naționale echiva
lente. 

c.  mașini-unelte pentru strunjire care au «precizii de poziționare», cu «toate 
compensările disponibile», mai bune (mai mici) de 6 μm în conformitate 
cu ISO 230/2 (1988) (1), de-a lungul oricărei axe liniare (pe întreaga 
cursă), pentru mașini care pot prelucra diametre mai mari de 35 mm; 
Notă: 2B201.c. nu supune controlului strungurile pentru bare (Swiss

turn) care se limitează doar la prelucrarea exclusivă a barelor antre
nate prin sistem de alimentare, dacă diametrul maxim al barei nu 
depășește 42 mm și dacă nu există posibilitatea montării/fixării de 
mandrine. Mașinile pot găuri și/sau freza piese cu diametre mai 
mici de 42 mm. 

1.B.2.c c.  Mașini unelte de rectificat, care au oricare din următoarele caracteristici:  
1. «precizii de poziționare» cu toate compensările disponibile mai bune (mai 

mici) de 4 μm, în conformitate cu ISO 230/2 (1988), de-a lungul oricărei 
axe liniare (poziționare generală);  

2. două sau mai multe axe de rotație pentru profilare sau  
3. cinci sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru «controlul 

profilării». 
Notă: Articolul 1.B.2.c. nu supune controlului următoarele mașini de rectifi

cat:  
1. Mașinile de rectificat cilindric exterior, interior sau exterior-interior 

care au toate caracteristicile următoare: 
a.  Sunt limitate la piese de lucru cu diametrul exterior sau lungimea 

de maximum 150 mm și 
b.  Axele limitate la X, Z și C.  

2. Mașinile de rectificat în coordonate, care nu au o axă Z sau o axă 
W cu o precizie generală de poziționare mai mică (mai bună) de 4 
μm. Precizia poziționării este definită conform ISO 230/2 (1988). 
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2B204 «Prese izostatice», altele decât cele menționate la 2B004 sau 2B104 și echipa
mentele aferente, după cum urmează: 
a.  «Prese izostatice» care au următoarele două caracteristici:  

1. capabile să atingă o presiune de lucru maximă de 69 MPa sau mai mare 
și  

2. cu o cavitate a camerei cu un diametru interior mai mare de 152 mm; 
b. Mandrine, matrițe și dispozitive de comandă special concepute pentru «pre

sele izostatice» menționate la 2B204.a. 
Notă tehnică: 
La 2B204, dimensiunea interioară a camerei este aceea în care se realizează atât tempe
ratura cât și presiunea de lucru și nu include dispozitivele de fixare. Această dimensiune 
va fi cea mai mică valoare fie față de diametrul interior al camerei de presiune, fie față 
de diametrul interior al camerei izolate a cuptorului, în funcție de care dintre cele două 
camere este localizată în interiorul celeilalte. 

1.B.5. 1.B.5.  «Prese izostatice» și echipamente aferente, după cum urmează: 
a.  «Prese izostatice» care au ambele caracteristici următoare:  

1. capabile să atingă o presiune de lucru maximă de 69 MPa sau mai 
mare și  

2. cu o cavitate a camerei cu un diametru interior mai mare de 
152 mm; 

b.  Mandrine, matrițe și dispozitive de comandă special concepute pentru 
«presele izostatice» menționate la articolul 1.B.5.a. 

Note tehnice:  
1. La articolul 1.B.5. «Prese izostatice» înseamnă echipament capabil să regleze 

presiunea într-o cavitate închisă prin intermediul a diverse medii (gaz, lichid, 
particule solide etc.) cu scopul de a crea în toate direcțiile în interiorul cavității 
o presiune egal distribuită asupra unei piese de prelucrat sau asupra unui ma
terial. 

2. La articolul 1.B.5., dimensiunea interioară a camerei este aceea în care se rea
lizează atât temperatura cât și presiunea de lucru și nu include dispozitivele de 
fixare. Această dimensiune va fi cea mai mică valoare fie față de diametrul in
terior al camerei de presiune, fie față de diametrul interior al camerei izolate 
a cuptorului, în funcție de care dintre cele două camere este localizată în inte
riorul celeilalte. 

2B206 Mașini, instrumente sau sisteme de control dimensional, altele decât cele men
ționate in 2B006, după cum urmează: 

1.B.3. 1.B.3. Mașini, instrumente sau sisteme de control dimensional, după cum ur
mează: 

2B206. a. mașini de măsurat în coordonate (CMM) comandate de calculator sau cu co
mandă numerică care au oricare dintre următoarele caracteristici:  
1. au numai două axe și o eroare maximă admisibilă de măsurare a lungimii 

de-a lungul oricărei axe (unidimensionale), identificate drept orice combi
nație a E0x,MPE, E0y,MPE, or E0z,MPE, egală sau mai mică (mai bună) de (1,25 + 
L/1 000) μm (unde L este lungimea măsurată în milimetri) în orice punct 
al domeniului de operare al mașinii (de exemplu, de-a lungul axei), în 
conformitate cu ISO 10360-2(2009) sau 

2. au trei sau mai multe axe și au, în măsurătorile tridimensionale (volume
trice), o eroare maximă admisibilă de măsurare a lungimii (E0,MPE), egală 
sau mai mică (mai bună) de (1,7 + L/800) μm (unde L este lungimea mă
surată în milimetri) în orice punct al domeniului de operare al mașinii (de 
exemplu, de-a lungul axelor), în conformitate cu ISO 10360-2(2009); 

Notă tehnică: 
E0,MPE a configurației celei mai precise a CMM, specificate de fabricant în conformitate 
cu ISO 10360-2(2009) (de exemplu, cele mai bune valori pentru următoarele: sondă, 
lungimea acului, parametrii de mișcare, medii) și «cu toate compensările disponibile», se 
compară cu pragul de 1,7 + L/800 μm.  

1.B.3.a a. mașini de măsurat în coordonate (CMM) comandate de calculator sau cu co
mandă numerică care au oricare dintre următoarele caracteristici: 
1. au numai două axe și au o eroare maximă admisibilă de măsurare a lungi

mii de-a lungul oricărei axe (unidimensionale), identificate drept orice com
binație a E0x MPE, E0y MPE sau E0zMPE, egală sau mai mică (mai bună) de (1,25 + 
L/1 000) μm (unde L este lungimea măsurată în milimetri) în orice punct 
al domeniului de operare al mașinii (de exemplu, în domeniul lungimii 
axelor), în conformitate cu ISO 10360-2(2009) sau 

2. au trei sau mai multe axe și au în măsurătorile tridimensionale (volume
trice) o eroare maximă admisibilă de măsurare a lungimii E0, MPE, egală sau 
mai mică (mai bună) de (1,7 + L/800) μm (unde L este lungimea măsurată 
în milimetri) în orice punct al domeniului de operare al mașinii (de exem
plu, în domeniul lungimii axelor), în conformitate cu ISO 10360-2(2009); 

Notă tehnică: 
E0,MPE a configurației celei mai precise a CMM, specificate de fabricant în conformitate cu 
ISO 10360-2(2009) (de exemplu, cele mai bune valori pentru următoarele: sondă, lun
gimea acului, parametrii de mișcare, mediu) și cu toate compensările disponibile, se com
pară cu pragul de 1,7 + L/800 μm.  
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2B206. b.  sisteme pentru controlul simultan liniar-unghiular al semicarcaselor, care au 
ambele următoare caracteristici:  
1. o «incertitudine a măsurării» de-a lungul oricărei axe lineare egală sau 

mai mică (mai bună) de 3,5 μm pe 5 mm și  

2. o «deviație de poziție unghiulară» egală sau mai mică de 0,02°. 
Nota 1: Mașinile-unelte care pot fi utilizate ca mașini de măsurare sunt supuse contro

lului în cazul în care îndeplinesc sau depășesc criteriile menționate pentru 
funcționarea ca mașini-unelte sau pentru funcționarea ca mașini de măsurat. 

Nota 2: O mașină descrisă la 2B206 este supusă controlului în cazul în care depă
șește valoarea de prag de control în orice punct din gama de operare. 

Note tehnice: 
Toți parametrii valorilor măsurate, menționate la 2B206, reprezintă plus/minus, adică 
nu domeniul total. 

1.B.3.d d.  Sisteme pentru controlul simultan liniar-unghiular al semicarcaselor, care au 
următoarele ambele caracteristici următoare:  
1. o «incertitudine a măsurării» de-a lungul oricărei axe liniare egală sau mai 

bună (mai mică) de 3,5 μm pe 5 mm și  
2. o «deviație de poziție unghiulară» egală sau mai mică (mai bună) de 0,02°.     

2B207 «Roboți», «efectori finali» și unități de control, alții decât cei menționați în 
2B007, după cum urmează: 
a.  «roboți» sau «efectori finali» special concepuți pentru a satisface standardele 

naționale de securitate aplicabile la manipularea explozivilor puternici (de 
exemplu, răspunzând specificațiilor de codificare electrică pentru explozivii 
puternici); 

1.A.3.a1 «Roboți», «efectori finali» și unități de control după cum urmează: a. «Roboți» sau 
«efectori finali», având oricare dintre următoarele caracteristici: 1. Special conce
puți pentru a satisface standardele naționale de securitate aplicabile la manipula
rea explozivilor puternici (de exemplu, răspunzând specificațiilor de codificare 
electrică pentru explozivii puternici); 

b. unitățile de control special concepute pentru orice «roboți» sau «efectori fi
nali» menționați în 2B207.a. 

1.A.3.b Unitățile de control special concepute pentru oricare dintre «roboții» sau «efecto
rii finali» menționați la articolul 1.A.3.a. 
Notă:  Articolul 1.A.3. nu supune controlului «roboții» special concepuți pentru 

aplicații industriale, cum ar fi cabinele de vopsire a automobilelor prin 
pulverizare. 

Note tehnice: 
1.  La articolul 1.A.3 «robot» înseamnă un mecanism de manipulare, de tipul cu 

traiectorie continuă sau punct cu punct, care poate utiliza «senzori» și care 
prezintă toate caracteristicile următoare: (a) este multifuncțional; (b) este capa
bil să poziționeze sau să orienteze materiale, piese, scule sau dispozitive spe
ciale prin intermediul unor mișcări variabile în spațiu tridimensional; (c) în
corporează trei sau mai multe dispozitive de deservire cu buclă închisă sau 
deschisă, printre care se pot număra și motoarele pas cu pas și (d) este dotat 
cu «programabilitate accesibilă utilizatorului» prin metoda de învățare/redare 
sau prin intermediul unui calculator electronic, care poate fi un controler lo
gic programabil, adică fără intervenție mecanică.  
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N.B.1:  În definiția de mai sus, «senzori» înseamnă detectori de fenomene fizice, 
ale căror date de ieșire (după conversia într-un semnal care poate fi inter
pretat de o unitate de control) sunt capabile să genereze «programe» sau 
să modifice instrucțiuni programate sau date dintr-un «program» numeric. 
Aceasta include «senzori» cu imagistică optică, în infraroșu, acustică sau 
tactilă, cu măsurare inerțială a poziției, cu determinarea distanțelor prin 
mijloace optice sau acustice ori cu capabilități de măsurare a forței sau 
a momentului de torsiune. 

N.B.2: În definiția de mai sus «programabilitate accesibilă utilizatorului» în
seamnă posibilitatea utilizatorului de a introduce, modifica sau înlocui 
«programe» prin mijloace, altele decât: 
(a)  modificarea fizică a cablajelor sau a interconexiunilor sau 
(b) stabilirea comenzilor de funcționare, inclusiv introducerea de parame

tri. 
N.B.3:  Definiția anterioară nu include următoarele dispozitive: 

(a) mecanisme de manipulare cu comandă exclusiv manuală sau contro
labile prin telecomandă; 

(b)  mecanisme de manipulare cu secvență fixă, adică dispozitive mobile 
automatizate ale căror mișcări sunt programate și limitate prin mij
loace mecanice. Mișcările programate sunt limitate mecanic prin folo
sirea opritoarelor fixate, cum ar fi camele sau tijele. Secvența de miș
cări și alegerea traiectoriilor sau unghiurilor nu sunt variabile sau mo
dificabile prin mijloace mecanice, electronice sau electrice; 

(c) mecanisme de manipulare cu secvență variabilă și cu comandă meca
nică, adică dispozitive mobile automatizate, ale căror mișcări sunt 
programate și limitate prin mijloace mecanice. Mișcările programate 
sunt limitate mecanic prin folosirea opritoarelor fixe, dar reglabile, 
cum ar fi camele sau tijele. Secvența mișcărilor și alegerea traiectorii
lor sau unghiurilor sunt variabile în limitele configurației programate. 
Variațiile sau modificările configurației programate (de exemplu, 
schimbarea camelor sau a tijelor) pe una sau mai multe axe de miș
care sunt realizate exclusiv prin operații mecanice;  
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(d) mecanisme de manipulare cu secvență variabilă ce nu sunt servoasis
tate, adică dispozitive mobile automatizate, ale căror mișcări sunt 
programate și limitate prin mijloace mecanice. Programul este varia
bil, dar secvența este inițiată numai de semnalul binar provenind de la 
dispozitivele electrice binare sau de la opritoarele reglabile cu limitare 
mecanică; 

(e)  cărucioare-macara cu platformă, definite ca sisteme de manipulare 
funcționând în coordonate carteziene, construite ca parte integrantă 
a unui ansamblu vertical de compartimente de stocare și concepute 
pentru accesul la conținutul acestor compartimente în scopul stocării 
sau al extragerii. 2. «Efectori finali» la articolul 1.A.3 «efectori finali» 
sunt clești, «unități active de prelucrare» și orice alt mijloc de prelu
crare fixat pe placa de bază terminală a brațului de manipulare al 
unui «robot». 

N.B.: În definiția de mai sus, «unități active de prelucrare» este un dispozitiv pen
tru a supune piesa de prelucrat la lucrul mecanic, la energia necesară pro
cesării sau la acțiunea senzorilor. 

2B209 Mașini de deformare continuă și mașini de deformare prin rotație capabile de 
funcții de deformare continuă, altele decât cele menționate la 2B009 sau 
2B109, și mandrine, după cum urmează: 
a.  mașini care au ambele următoarele caracteristici:  

1. trei sau mai multe role (active sau de ghidare) și 

2. care, în conformitate cu specificațiile fabricantului, pot fi echipate cu uni
tăți de «comandă numerică» sau control prin calculator; 

b.  Mandrine de formare a rotoarelor, concepute să formeze rotoare cilindrice 
cu diametrul interior între 75 mm și 400 mm. 

Notă: 2B209.a. include mașinile care au numai un singur cilindru conceput să defor
meze metalul și doi cilindri auxiliari care susțin mandrina, dar nu participă di
rect în procesul de deformare. 

1.B.1. Mașini de deformare continuă, mașini de deformare prin rotație capabile de func
ții de deformare continuă și mandrine, după cum urmează:  
1. mașini care au ambele următoarele caracteristici: 

a.  trei sau mai multe role (active sau de ghidare) și 
b. care, în conformitate cu specificațiile fabricantului, pot fi echipate cu uni

tăți de «comandă numerică» sau control prin calculator;  
2. mandrine de formare a rotoarelor, concepute să formeze rotoare cilindrice cu 

diametrul interior între 75 mm și 400 mm. 
Notă: Articolul 1.B.1a. include mașinile care au numai un singur cilindru conce

put să deformeze metalul și doi cilindri auxiliari care susțin mandrina, dar 
nu participă direct în procesul de deformare.     

2B219 Mașinile de echilibrat centrifugal, multiplane, fixe sau portabile, orizontale sau 
verticale, după cum urmează: 
a. mașini de echilibrat centrifugale concepute pentru echilibrarea rotorilor fle

xibili cu o lungime de 600 mm sau mai mare și care au toate următoarele 
caracteristici:  
1. deschiderea batiului sau diametrul rotorului mai mare de 75 mm;  

3.B.3. Mașinile de echilibrat centrifugal, multiplane, fixe sau portabile, orizontale sau 
verticale, după cum urmează: 
a. mașini de echilibrat centrifugale concepute pentru echilibrarea rotorilor flexi

bili cu o lungime de 600 mm sau mai mare și care au toate următoarele ca
racteristici:  
1. deschiderea batiului sau diametrul rotorului mai mare de 75 mm;  
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2. capabilitatea de echilibrat mase de la 0,9 la 23 kg și  

3. capabile să echilibreze la viteze de rotație mai mari de 5 000 de rotații 
pe minut; 

b.  mașini de echilibrat centrifugal concepute pentru echilibrarea componentelor 
rotorilor cilindrici și care au toate următoarele caracteristici:  
1. diametrul rotorului mai mare de 75 mm;  
2. capabilitatea de echilibrat mase de la 0,9 la 23 kg;  
3. capabilitatea de a echilibra la un dezechilibru rezidual egal sau mai mic 

de 0,01 kg × mm/kg per plan și  

4. acționare de tipul prin curele.  

2. capabilitatea de echilibrat mase de la 0,9 la 23 kg și  
3. capabile să echilibreze la viteze de rotație mai mari de 5 000 r.p.m.; 

b.  mașini de echilibrat centrifugal concepute pentru echilibrarea componentelor 
rotorilor cilindrici și care au toate următoarele caracteristici:  
1. diametrul rotorului mai mare de 75 mm;  
2. capabilitatea de echilibrat mase de la 0,9 la 23 kg;  
3. pot limita dezechilibrul rezidual la 0,010 kg × mm/kg per plan sau la mai 

puțin și  
4. acționare de tipul prin curele. 

2B225 Manipulatoare la distanță ce pot fi utilizate pentru a acționa de la distanță în 
operațiile de separare radiochimică sau în celule fierbinți, care au oricare din ur
mătoarele caracteristici: 
a.  capabile de a penetra pereții celulelor fierbinți pe o adâncime de 0,6 m sau 

mai mult (operație prin perete) sau 

b.  capabile de a trece peste partea superioară a peretelui unei celule fierbinți cu 
o grosime de 0,6 m sau mai mare (operație peste perete). 

Notă tehnică: 
Manipulatoarele la distanță asigură transferul acțiunilor operatorului uman la un braț 
de acționare la distanță și la un dispozitiv terminal. Acestea pot fi de tip «master/slave» 
sau pot fi acționate prin manșă sau tastatură. 

1.A.4. Manipulatoare la distanță ce pot fi utilizate pentru a acționa de la distanță în 
operațiile de separare radiochimică sau în celule fierbinți, care au oricare din ur
mătoarele caracteristici: 
a.  capabile de a penetra pereții celulelor fierbinți pe o adâncime de 0,6 m sau 

mai mult (operație prin perete) sau 
b.  pot trece peste partea superioară a peretelui unei celule fierbinți cu o grosime 

de 0,6 m sau mai mare (operație peste perete). 
Notă tehnică: 
Manipulatoarele la distanță asigură transferul acțiunilor operatorului uman la un 
braț de acționare la distanță și la un dispozitiv terminal. Acestea pot fi de tip stă
pân/sclav (master/slave) sau acționate prin manșă sau tastatură. 

2B226 Cuptoare cu inducție în mediu controlat (vid sau gaz inert) și sistemele de ali
mentare cu energie, după cum urmează: 
N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 3B. 
a.  cuptoare care au toate caracteristicile următoare:  

1. pot funcționa la peste 1 123 K (850 °C);  
2. bobine de inducție cu diametrul de 600 mm sau mai mic și  

3. concepute pentru puteri de intrare de 5 kW sau mai mult; 
b.  alimentatoare cu energie, cu o putere specificată de ieșire de 5 kW sau mai 

mult, special concepute pentru cuptoarele supuse controlului prin 2B226.a. 
Notă:  2B226.a. nu supune controlului cuptoarele concepute pentru tratarea plachetelor 

de semiconductori. 

1.B.4. Cuptoare cu inducție în mediu controlat (vid sau gaz inert) și sistemele de ali
mentare cu energie, după cum urmează: 
a.  cuptoare care au toate caracteristicile următoare:  

1. capabile să funcționeze la temperaturi de peste 1 123 K (850 °C);  
2. bobine de inducție cu diametrul de 600 mm sau mai mic și  
3. concepute pentru puteri de intrare de 5 kW sau mai mult; 
Notă:  Articolul 1.B.4.a. nu supune controlului cuptoarele concepute pentru 

tratarea plachetelor de semiconductori. 
b.  Surse de alimentare cu energie, cu o putere specificată de ieșire de 5 kW sau 

mai mult, special concepute pentru cuptoarele menționate la articolul 1.B.4.a. 
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2B227 Cuptoare de topire și turnare în vid sau în alte medii controlate pentru metalur
gie și echipamentul aferent, după cum urmează: 
a. cuptoare de retopire și de turnare cu arc, care au ambele următoarele carac

teristici:  
1. capacitatea electrozilor consumabili cuprinsă între 1 000 cm3 și 

20 000 cm3 și  

2. sunt capabile să funcționeze la temperaturi de topire de peste 1 973 K 
(1 700 oC); 

b.  cuptoare de topire cu fascicul de electroni și cuptoare de topire cu plasmă 
atomizată, care au următoarele două caracteristici:  
1. o putere egală cu 50 kW sau mai mare și  
2. pot funcționa la temperaturi de topire de peste 1 473 K (1 200 °C). 

c. sisteme de control prin calculator și de monitorizare special configurate pen
tru oricare dintre cuptoarele menționate la 2B227.a sau b. 

1.B.7. Cuptoare de topire și turnare în vid sau în alte medii controlate pentru metalur
gie și echipamentul aferent, după cum urmează: 
a. cuptoare de retopire și de turnare cu arc, care au ambele următoarele caracte

ristici:  
1. capacitatea electrozilor consumabili cuprinsă între 1 000 cm3 și 

20 000 cm3 și  
2. capabile să funcționeze la temperaturi de topire mai mari de 1 973 K 

(1 700 °C); 
b. cuptoare de topire cu fascicul de electroni și cuptoare de topire cu plasmă ato

mizată, care au următoarele două caracteristici:  
1. o putere egală cu 50 kW sau mai mare și  
2. capabile să funcționeze la temperaturi de topire mai mari de 1 473 K 

(1 200 °C); 
c. Sisteme de control prin calculator și de monitorizare special configurate pen

tru oricare din cuptoarele menționate la articolul 1.B.7.a sau la articolul 1. 
B.7.b.     

2B228 Echipamente de fabricare și asamblare a rotorilor, a echipamentelor de aliniere 
a rotorilor, mandrine și matrițe pentru formarea de burdufuri, după cum ur
mează: 
a. echipamente de asamblare a rotorilor pentru asamblarea secțiunilor tuburi

lor rotorilor de dispozitive centrifugale de gaz, a deflectoarelor și a închideri
lor de la capete. 
Notă:  2B228.a. include mandrine de «precizie», dispozitive de fixare și mașini de 

ajustare fretată. 
b.  echipamente pentru alinierea secțiunilor de tuburi de rotori de dispozitive 

centrifugale de gaz la o axă comună; 
Notă tehnică: 
La 2B228.b., astfel de echipamente vor consta de obicei din sonde de măsurare de 
precizie, conectate la un calculator, care controlează secvențial, de exemplu, acțiunea 
pistonului pneumatic pentru alinierea secțiunilor rotorilor tubulari. 

c.  mandrine și matrițe pentru a produce silfoane cu o singură circumvoluție. 
Notă tehnică: 
La 2B228.c., burdufurile au toate caracteristicile următoare: 
1.  diametrul interior cuprins între 75 mm și 400 mm; 
2.  lungimea egală sau mai mare de 12,7 mm;  

3.B.2. Echipamente de fabricare și asamblare a rotorilor, a echipamentelor de aliniere 
a rotorilor, mandrine și matrițe pentru formarea de burdufuri, după cum ur
mează: 
a.  echipamente de asamblare a rotorilor pentru asamblarea secțiunilor tuburilor 

rotorilor de dispozitive centrifugale de gaz, a deflectoarelor și a închiderilor 
de la capete. 
Notă:  Articolul 3.B.2.a. include mandrine de precizie, dispozitive de fixare și 

mașini de ajustare fretată. 
b.  echipamente pentru alinierea secțiunilor de tuburi de rotori de dispozitive 

centrifugale de gaz la o axă comună; 
Notă tehnică: 
La articolul 3.B.2.b, astfel de echipamente vor consta de obicei din sonde de 
măsurare de precizie, conectate la un calculator, care controlează secvențial, 
de exemplu, acțiunea pistonului pneumatic pentru alinierea secțiunilor rotori
lor tubulari. 

c.  mandrine și matrițe pentru a produce silfoane cu o singură circumvoluție. 
Notă tehnică: 
Toate burdufurile menționate la articolul 3.B.2.c au următoarele caracteristici:  
1. diametrul interior între 75 mm și 400 mm;  
2. lungimea egală sau mai mare de 12,7 mm;  
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3.  circumvoluție unică cu adâncimea mai mare de 2 mm și 
4.  sunt fabricate din aliaje de aluminiu cu rezistență înaltă, din oțel maraging sau 

din «materiale fibroase sau filamentare» cu o rezistență înaltă.  

3. circumvoluție unică cu adâncimea mai mare de 2 mm și  
4. fabricate din aliaje de aluminiu cu rezistență înaltă, din oțel maraging sau 

din «materiale fibroase sau filamentare» cu o rezistență înaltă. 

2B230 Toate tipurile de «traductoare de presiune» capabile să măsoare presiunea abso
lută și care au toate caracteristicile următoare: 
a. elementele sensibile la presiune sunt fabricate din sau sunt acoperite cu alu

miniu, aliaje de aluminiu, oxid de aluminiu (alumină sau safir), nichel sau 
aliaje de nichel cu mai mult de 60 % nichel în greutate sau polimeri de hi
drocarburi în întregime fluorurate; 

b.  dispozitive de etanșare, dacă există, esențiale pentru etanșarea elementelor 
sensibile la presiune și în contact direct cu mediul în care se aplică proce
deul, fabricate din sau acoperite cu aluminiu, aliaje de aluminiu, oxid de alu
miniu (alumină sau safir), nichel sau aliaje de nichel cu mai mult de 60 % ni
chel în greutate sau polimeri de hidrocarburi în întregime fluorurate și 

c.  având oricare dintre următoarele caracteristici:  
1. o scală totală mai mică de 13 kPa și o «precizie» mai bună de ± 1 % pe 

întreaga scală sau  

2. o scală totală de 13 kPa sau mai mare și o «precizie» mai bună de 
+ 130 Pa atunci când este măsurată la 13 kPa. 

Note tehnice: 
1.  La 2B230 «traductor de presiune» înseamnă un dispozitiv care convertește măsurarea 

unei presiuni într-un semnal. 
2.  În sensul celor menționate la 2B230, «precizia» include neliniaritatea, histerezisul și 

repetabilitatea la temperatura mediului ambiant. 

3.A.7. Toate tipurile de traductoare de presiune capabile să măsoare presiunea absolută 
și care au toate caracteristicile următoare: 
a. elementele sensibile la presiune sunt fabricate din sau sunt acoperite cu alumi

niu, aliaje de aluminiu, oxid de aluminiu (alumină sau safir), nichel sau aliaje 
de nichel cu mai mult de 60 % nichel în greutate sau polimeri de hidrocarburi 
în întregime fluorurate; 

b.  dispozitive de etanșare, dacă există, esențiale pentru etanșarea elementelor 
sensibile la presiune și în contact direct cu mediul în care se aplică procedeul, 
fabricate din sau acoperite cu aluminiu, aliaje de aluminiu, oxid de aluminiu 
(alumină sau safir), nichel sau aliaje de nichel cu mai mult de 60 % nichel în 
greutate sau polimeri de hidrocarburi în întregime fluorurate și 

c.  având oricare dintre următoarele caracteristici:  
1. o scală completă până la 13 kPa și o «precizie» mai bună de ± 1 % din 

scala completă sau  
2. o scală completă de 13 kPa sau mai mare și o «precizie» mai bună de ± 

130 Pa atunci când este măsurată la 13 kPa. 
Note tehnice: 
1. La articolul 3.A.7., traductoare de presiune înseamnă dispozitive care trans

formă valorile măsurării presiunii în semnal electric. 
2. La articolul 3.A.7. «precizie» include neliniaritatea, histerezisul și repetabilita

tea la temperatura mediului ambiant.     

2B231 Pompe de vid care au toate caracteristicile următoare: 
a.  un diametru la intrare egal cu sau mai mare de 380 mm; 
b.  au viteza de pompare egală cu 15 m3/s sau mai mare și 

c.  capabile să producă un vid final mai mare de 13 mPa. 
Note tehnice: 
1.  Viteza de pompare este determinată la punctul de măsurare cu azot gaz sau aer. 
2.  Vidul final este determinat la intrarea pompei, cu intrarea pompei închisă. 

3.A.8. Pompe de vid care au toate caracteristicile următoare: 
a.  un diametru la intrare egal sau mai mare de 380 mm; 
b.  au viteza de pompare egală cu 15 m3/s sau mai mare și 
c.  capabile să producă un vid final mai mare de 13,3 mPa. 
Note tehnice: 
1.  Viteza de pompare este determinată la punctul de măsurare cu azot gaz sau 

aer. 
2.  Vidul final este determinat la intrarea pompei, cu intrarea pompei închisă. 
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2B232 Sisteme de tunuri de mare viteză (tipuri cu carburant, gaz, bobine, electromag
netice și electrotermice sau alte sisteme avansate) capabile să accelereze proiecti
lele până la 1,5 km/s sau mai mult. 
N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE. 

5.B.2. Sisteme de tunuri de mare viteză (tipuri cu carburant, gaz, bobine, electromagne
tice și electrotermice sau alte sisteme avansate) capabile să accelereze proiectilele 
până la 1,5 km/s sau mai mult. 
Notă: Acest articol nu supune controlului tunurile special concepute pentru sis

temele de armament de mare viteză.     

2B233 Compresoare și pompe de vid, cu spirală, ambele cu etanșare tip burduf, care 
au toate caracteristicile următoare: 
N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 2B350.i. 
a.  pot avea un debit volumic de admisie de 50 m3/h sau mai mare; 
b.  pot avea un raport între presiuni de 2:1 sau mai mare și 

c. având toate suprafețele care vin în contact cu gazele rezultate din procese fa
bricate din oricare dintre următoarele materiale:  
1. aluminiu sau aliaj de aluminiu;  
2. oxid de aluminiu;  
3. oțel inoxidabil;  
4. nichel sau aliaj de nichel;  
5. bronz fosforos sau  

6. fluoropolimeri. 

3.A.9. Compresoare și pompe de vid, cu spirală, ambele cu etanșare tip burduf, care au 
toate caracteristicile următoare: 
a.  pot avea un debit volumic de admisie de 50 m3/h sau mai mare; 
b.  pot avea un raport între presiuni de 2:1 sau mai mare și 
c. având toate suprafețele care vin în contact cu gazele rezultate din procese fa

bricate din oricare dintre următoarele materiale:  
1. aluminiu sau aliaj de aluminiu;  
2. oxid de aluminiu;  
3. oțel inoxidabil;  
4. nichel sau aliaj de nichel;  
5. bronz fosforos sau  
6. fluoropolimeri. 

Note tehnice: 
1.  În compresoarele sau în pompele de vid cu spirală, buzunarele de gaz sub 

formă de semilună sunt prinse într-una sau mai multe perechi de palete spira
late, angrenate, dintre care una este mobilă, în timp ce cealaltă rămâne stațio
nară. Paleta mobilă orbitează în jurul paletei staționare; nu se rotește. Pe mă
sură ce paleta mobilă orbitează în jurul paletei staționare, buzunarele de gaz 
se micșorează (adică sunt comprimate) pe măsură ce se deplasează către orifi
ciul de evacuare al mașinii. 

2.  Într-un compresor sau într-o pompă de vid cu spirală, ambele cu etanșare 
prin burduf, gazul de proces este total izolat de părțile lubrifiate ale pompei și 
de atmosfera exterioară prin intermediul unui burduf metalic. Un capăt al 
burdufului este atașat paletei mobile, iar celălalt capăt este atașat la carterul 
pompei.  16.8.2016 
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3. Fluoropolimerii includ, dar nu se limitează la următoarele materiale: a. Polite
trafluoretilenă (PTFE), b. Etilen-propilen fluorurat (FEP), c. Perfluoralcoxi (PFA), 
d. Policlorotrifluoroetilenă (PCTFE) și e. Viniliden copolimer fluor-hexafluor
propilenă. 

(1)  Fabricanții care calculează precizia de poziționare în conformitate cu ISO 230/2 (1997) sau (2006) ar trebui să consulte autoritățile competente ale statelor membre în care sunt stabiliți.  

2D Produse software 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Lista de control a Grupului furnizorilor nucleari, astfel cum figurează în INFCIRC/254/Rev.9/Partea 2 

2D001 «Produse software», altele decât cele menționate la categoria 2D002, după 
cum urmează: 
a.  «produse software» special concepute sau modificate pentru «dezvoltarea» 

sau «producția» echipamentelor menționate la categoriile 2A001 sau la 
2B001. 

b.  «produse software» special concepute sau modificate pentru «utilizarea» 
echipamentelor menționate la categoriile 2A001.c, 2B001 sau 2B003- 
2B009. 

Notă: 2D001 nu supune controlului «produsele software» pentru programarea pie
selor care generează coduri de «control numeric» pentru diversele piese ale ma
șinilor-unelte. 

1.D.2. «Produse software» special concepute sau modificate pentru «utilizarea» echi
pamentelor menționate la articolul 1.A.3., 1.B.1., 1.B.3., 1.B.5., 1.B.6.a., 1. 
B.6.b., 1.B.6.d. sau 1.B.7. 
Notă:  «Produsele software» special concepute sau modificate pentru sistemele 

menționate la articolul 1.B.3.d. include «produse software» pentru mă
surarea simultană a grosimii peretelui și a conturului. 

2D002 «Produse software» pentru dispozitive electronice, chiar atunci când se gă
sesc într-un dispozitiv sau sistem, care permit ca acest dispozitiv sau sistem 
să funcționeze ca unitate de «control numeric», capabil să coordoneze simul
tan mai mult de patru axe pentru «controlul profilării». 
Nota 1:  2D002 nu supune controlului «produsele software» special concepute sau 

modificate pentru funcționarea produselor nemenționate la categoria 2. 
Nota 2:  2D002 nu supune controlului «produsele software» destinate produselor 

menționate în 2B002. A se vedea 2D001 și 2D003 pentru «produsele 
software» destinate produselor menționate la 2B002. 

Nota 3:  2D002 nu supune controlului «produsele software» exportate împreună 
cu, și necesarul minim pentru funcționarea produselor nemenționate la ca
tegoria 2. 

1.D.3. «Produse software» pentru orice combinație de dispozitive electronice sau sis
tem care permite unui (unor) asemenea dispozitiv(e) să funcționeze ca unitate 
de «control numeric» pentru mașini unelte, care este capabil să controleze mi
nimum cinci axe care pot fi coordonate simultan pentru «controlul profilării»; 
Note: 
1. «Produsul software» este supus controlului indiferent dacă este exportat se

parat sau dacă se găsește într-o unitate de «control numeric» sau în orice 
dispozitiv sau sistem electronic. 

2. Articolul 1.D.3. nu supune controlului «produsele software» special conce
pute sau modificate de fabricanții unității de control sau ai mașinii unealtă 
pentru a opera o mașină unealtă care nu este menționată la articolul 1. 
B.2. 

16.8.2016 
L 221/71 

Jurnalul O
ficial al U

niunii Europene 
RO

    



2D101 «Produse software» special concepute sau modificate pentru «utilizarea» echi
pamentelor menționate la 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 sau 
2B119-2B122. 
N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 9D004. 

1.D.1. «Produse software» special concepute sau modificate pentru «utilizarea» echi
pamentelor menționate la articolul 1.A.3., 1.B.1., 1.B.3., 1.B.5., 1.B.6.a., 1. 
B.6.b., 1.B.6.d. sau 1.B.7. 
Notă:  «Produsele software» special concepute sau modificate pentru sistemele 

menționate la articolul 1.B.3.d. includ «produse software» pentru măsu
rarea simultană a grosimii peretelui și a conturului. 

2D201 «Produse software» special concepute pentru «utilizarea» echipamentelor 
menționate la 2D204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 sau 2B227. 

1.D.1. «Produse software» special concepute sau modificate pentru «utilizarea» echi
pamentelor menționate la articolul 1.A.3., 1.B.1., 1.B.3., 1.B.5., 1.B.6.a., 1. 
B.6.b., 1.B.6.d. sau 1.B.7. 
Notă:  «Produsele software» special concepute sau modificate pentru sistemele 

menționate la articolul 1.B.3.d. include «produse software» pentru mă
surarea simultană a grosimii peretelui și a conturului. 

2D202 «Produse software» special concepute sau modificate pentru «dezvoltarea», 
«producția» sau «utilizarea» echipamentelor menționate la 2B201. 
Notă: 2D202 nu supune controlului «produsele software» pentru programarea pie

selor care generează coduri de «control numeric» dar nu permite utilizarea di
rectă a echipamentelor pentru prelucrarea diferitelor piese. 

1.D.2. «Produse software» special concepute sau modificate pentru «dezvoltarea», 
«producția» sau «utilizarea» echipamentelor menționate la articolul 2.B.2. 
Notă:  Articolul 1.D.2. nu supune controlului «produsele software» pentru 

programarea parțială a pieselor care generează coduri de «control nu
meric», dar nu permite utilizarea directă a echipamentelor pentru pre
lucrarea diferitelor piese.  

2E Tehnologie 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Lista de control a Grupului furnizorilor nucleari, astfel cum figurează în INFCIRC/254/Rev.9/Partea 2 

2E001 «Tehnologie», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru 
«dezvoltarea» echipamentelor «Tehnologie», în conformitate cu Nota generală 
privind tehnologia pentru «dezvoltarea» echipamentelor sau produselor 
«software» menționate la 2A, 2B sau 2D. 
Notă:  2E001 include «tehnologia» pentru integrarea sistemelor de sonde în mașinile 

de măsurat în coordonate specificate la 2B006.a. 

1.E.1 «Tehnologie», în conformitate cu controalele privind tehnologia pentru «dez
voltarea», «producerea» sau «utilizarea» echipamentelor, materialelor sau «pro
duselor software» menționate la articolele 1.A-1.D. 
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2E002 «Tehnologie», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru 
«producția» echipamentelor menționate la 2A sau 2B; 

1.E.1 «Tehnologie», în conformitate cu controalele privind tehnologia pentru «dez
voltarea», «producerea» sau «utilizarea» echipamentelor, materialelor sau «pro
duselor software» menționate la articolele 1.A-1.D. 

2E101 «Tehnologie», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru 
«utilizarea» echipamentelor sau «produselor software» menționate la catego
riile 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119, 2B122 sau 2D101. 

1.E.1 «Tehnologie», în conformitate cu controalele privind tehnologia pentru «dez
voltarea», «producerea» sau «utilizarea» echipamentelor, materialelor sau «pro
duselor software» menționate la articolele 1.A-1.D. 

2E201 «Tehnologie», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru 
«utilizarea» echipamentelor sau «produselor software» menționate la 2A225, 
2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b., 2B007.c., 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 
2B206, 2B207, 2B209, 2B225-2B233, 2D201 sau 2D202. 

1.E.1 «Tehnologie», în conformitate cu controalele privind tehnologia pentru «dez
voltarea», «producerea» sau «utilizarea» echipamentelor, materialelor sau «pro
duselor software» menționate la articolele 1.A-1.D.  

CATEGORIA 3 – PRODUSE ELECTRONICE 

3A Sisteme, echipamente și componente 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Lista de control a Grupului furnizorilor nucleari, astfel cum figurează în INFCIRC/254/Rev.9/Partea 2 

3A201 Componente electronice, altele decât cele menționate la 3A001, după cum 
urmează: 
a.  condensatoare având fiecare dintre următoarele serii de caracteristici:  

1. a.  tensiunea nominală mai mare de 1,4 kV; 
b.  capacitate de stocare a energiei mai mare de 10 J; 
c.  capacitate mai mare de 0,5 µF și 

d.  inductanța serială mai mică de 50 nH sau  

2. a.  tensiunea nominală mai mare de 750 V; 
b.  capacitate mai mare de 0,25 µF și 

c.  inductanța serială mai mică de 10 nH; 

6.A.4. Condensatori de descărcare în impuls având fiecare dintre următoarele serii 
de caracteristici: 
a.   1. tensiunea nominală mai mare de 1,4 kV;  

2. capacitate de stocare a energiei mai mare de 10 J;  
3. capacitate mai mare de 0,5 μF și  
4. inductanța serială mai mică de 50 nH sau 

b.   1. tensiunea nominală mai mare de 750 V;  
2. capacitate mai mare de 0,25 μF și  
3. inductanța serială mai mică de 10 nH; 

16.8.2016 
L 221/73 

Jurnalul O
ficial al U

niunii Europene 
RO

    



3A201 b.  electromagneți solenoidali superconductori care au toate caracteristicile 
următoare:  
1. capabili de a crea un câmp magnetic mai mare de 2 T;  
2. un raport L/D (lungime raportată la diametrul interior) mai mare de 

2;  
3. un diametru interior mai mare de 300 mm și  

4. un câmp magnetic uniform, mai mic de 1 % pe jumătate de centru 
din volumul interior. 

Notă:  3A201.b. nu supune controlului magneții special concepuți si exportați 
«ca părți ale» sistemelor medicale de formare a imaginii prin rezonanță 
magnetică nucleară (RMN). Mențiunea «ca părți ale» nu înseamnă ne
apărat că aceste produse fac parte fizic din același transport; asemenea 
elemente pot fi expediate separat din diferite surse, cu condiția ca docu
mentele de export aferente să specifice în mod clar faptul că sunt «ca părți 
ale»sistemelor medicale de formare a imaginii. 

3.A.4. electromagneți solenoidali superconductori care au toate caracteristicile urmă
toare: 
a.  sunt capabili să creeze un câmp magnetic mai mare de 2 T; 
b.  au un raport între lungime și diametrul interior mai mare de 2; 
c.  un diametru interior mai mare de 300 mm și 
d. un câmp magnetic uniform, cu mai bine de 1 %, pe 50 % din partea cen

trală a volumului interior. 
Notă:  Articolul 3.A.4. nu supune controlului magneții special concepuți și 

exportați «ca părți ale»sistemelor medicale de formare a imaginii prin 
rezonanță magnetică nucleară (RMN). 

N.B.:  «Ca părți ale» nu înseamnă neapărat că aceste produse fac parte fizic 
din același transport. 

Asemenea elemente pot fi expediate separat din diferite surse, cu condiția ca 
documentele de export aferente să includă în mod clar mențiunea «ca părți 
ale».     

3A201 c.  Generatoare de raze X sau acceleratoare de electroni care au oricare din 
următoarele caracteristici:  
1. a.  o energie la vârf a acceleratorului de electroni egală cu 500 keV 

sau mai mare, dar mai mică de 25 MeV și 

b.  o «cifră de merit» (K) de 0,25 sau mai mare sau  

2. a.  o energie la vârf a electronilor în acceleratorul de electroni de 25 
MeV sau mai mare și 

b.  o «putere la vârf» mai mare de 50 MW. 
Notă: 3A201.c. nu supune controlului acceleratoarele care sunt părți compo

nente ale dispozitivelor concepute pentru alte scopuri decât iradierea cu 
fascicule de electroni sau raze X (de exemplu, microscopie electronică), nici 
acele concepute pentru scopuri medicale:  

5.B.1. Generatoare de raze X sau acceleratoare de electroni care au oricare din ur
mătoarele caracteristici: 
a.   1. o energie la vârf a acceleratorului de electroni egală cu 500 keV sau 

mai mare, dar mai mică de 25 MeV și  
2. o cifră de merit (K) de 0,25 sau mai mare sau 

b.   1. o energie la vârf a electronilor în acceleratorul de electroni de 25 MeV 
sau mai mare și  

2. o putere la vârf mai mare de 50 MW. 
Notă:  Articolul 5.B.1. nu supune controlului acceleratoarele care sunt părți 

componente ale dispozitivelor concepute pentru alte scopuri decât ira
dierea cu fascicule de electroni sau raze X (de exemplu, microscopie 
electronică), nici ale acelora concepute pentru scopuri medicale. 

Note tehnice: 
1.  Cifra de merit (K) este definită astfel: K = 1,7 × 103 V2.65Q. V fiind energia 

la vârf a electronilor, exprimată în milioane de eV. În cazul în care durata 
impulsului fasciculului accelerat este mai mică sau egală cu 1 μs, atunci Q 
este sarcina totală accelerată exprimată în Coulombi. În cazul în care du
rata impulsului fasciculului accelerat este mai mare de 1 μs, atunci Q este 
sarcina totală accelerată în timp de 1 μs. Q este egală cu integrala lui i func
ție de t, într-un interval de timp mai mic de 1μs, sau durata unui impuls 
din fascicul [Q = ò idt], unde i reprezintă curentul fasciculului exprimat în 
amperi și t timpul exprimat în secunde.  
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Note tehnice:  
1. «Cifra de merit» (K) este definită astfel: 

K = 1,7 × 103V2.65Q 
V fiind energia la vârf a electronilor, exprimată în milioane de eV. 
În cazul în care durata impulsului fasciculului accelerat este mai mică sau 
egală cu 1 μs, atunci Q este sarcina totală accelerată exprimată în Coulombi. 
În cazul în care durata impulsului fasciculului accelerat este mai mare de 1 
μs, atunci Q este sarcina totală accelerată în timp de 1 μs. 
Q este egală cu integrala lui i funcție de t, într-un interval de timp mai mic 
de 1 μs, sau durata unui impuls din fascicul [Q = òidt], unde i reprezintă cu
rentul fasciculului exprimat în amperi și t timpul exprimat în secunde.  

2. «Putere la vârf» = (potențialul la vârf exprimat în volți) × (curentul la vârf al 
fasciculului exprimat în amperi). 

3. În mașini bazate pe incinte de accelerare cu microunde, durata impulsului fas
ciculului este mai mică de 1 μs sau este durata grupului de fascicule produs 
de un impuls al modulatorului de microunde.  

4. La mașinile bazate pe incinte de accelerare la microunde, curentul de vârf al 
fasciculului este egal cu curentul mediu pe durata unui grup de fascicule. 

2.  Putere la vârf = (potențialul la vârf exprimat în volți) × (curentul la vârf al 
fasciculului exprimat în amperi). 

3.  În mașini bazate pe incinte de accelerare cu microunde, durata impulsului 
fasciculului este mai mică de 1 μs sau este durata grupului de fascicule 
produs de un impuls al modulatorului de microunde. 

4.  La mașinile bazate pe incinte de accelerare la microunde, curentul de vârf 
al fasciculului este egal cu curentul mediu pe durata unui grup de fasci
cule.     

3A225 Schimbătoare de frecvență sau generatoare, altele decât cele menționate la 
0B001.b.13., utilizabile ca motoare cu frecvențe variabile sau fixe, având 
toate caracteristicile următoare: 
N.B. 1:  «Produs software» special conceput pentru a spori sau pentru a debloca 

performanțele unui schimbător de frecvență sau generator pentru a îndeplini 
caracteristicile menționate la 3A225 este specificat la 3D225. 

N.B. 2: «Tehnologia» sub formă de coduri sau chei pentru a spori sau debloca per
formanțele unui schimbător de frecvență sau generator pentru a îndeplini 
caracteristicile menționate la 3A225 este specificată la 3E225. 

a.  O ieșire polifazică ce poate furniza o putere de 40 VA sau mai mare; 
b.  Capabile să funcționeze la o frecvență de 600 Hz sau mai mare și 

c.  o precizie a reglajului frecvenței mai bună (mai mică) de 0,2 %.  

3.A.1 Schimbătoare de frecvență sau generatoare, utilizabile ca motoare cu frecvență 
variabilă sau frecvență fixă, având toate caracteristicile următoare: 
N.B.1:  Schimbătoarele de frecvență și generatoarele special concepute sau 

pregătite pentru procesul de centrifugare cu gaz sunt supuse controlu
lui în conformitate cu circulara de informare INFCIRC/254/Partea 1 
(astfel cum a fost modificată). 

N.B.2:  «Produsele software» special concepute pentru a spori sau a menține 
caracteristicile de performanță ale schimbătoarelor de frecvență sau ale 
generatoarelor pentru a întruni caracteristicile prezentate în conti
nuare sunt supuse controlului la articolele 3.D.2 și 3.D.3. 

a.  O ieșire polifazică ce furnizează o putere de 40 VA sau mai mare; 
b.  Capabile să funcționeze la o frecvență de 600 Hz sau mai mare și 
c.  controlul frecvenței mai bun (mai mic) de 0,2 %. 
Note: 
1.  Articolul 3.A.1. supune controlului schimbătoarele de frecvență destinate 

mașinilor industriale specifice și/sau bunurilor de consum (mașini unelte, 
vehicule etc.) numai în cazul în care schimbătoarele de frecvență pot în
truni caracteristicile sus-menționate atunci când sunt demontate și sub re
zerva Notei generale 3.  
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Notă:  3A225 nu supune controlului schimbătoarele de frecvență sau generatoarele 
dacă acestea au restricții legate de hardware, «software» sau «tehnologie» care 
le limitează performanțele la valori inferioare celor indicate mai sus, cu con
diția ca acestea să îndeplinească oricare din următoarele condiții: 
1.  ele trebuie returnate fabricantului inițial pentru a realiza îmbunătățirile 

sau pentru a elimina constrângerile; 
2.  necesită «software» de tipul celui specificat la 3D225 pentru a îmbunătăți 

sau a debloca performanțele în vederea îndeplinirii caracteristicilor men
ționate la 3A225 sau 

3.  necesită «tehnologie» sub formă de chei sau coduri astfel cum se specifică 
la 3E225 pentru a îmbunătăți sau a debloca performanțele în vederea în
deplinirii caracteristicilor menționate la 3A225. 

Note tehnice: 
1.  Schimbătoarele de frecvență menționate la 3A225 sunt cunoscute și sub numele 

de convertizoare sau invertoare. 
2.  Schimbătoarele de frecvență de la 3A225 pot fi comercializate ca generatoare, 

echipamente electronice de testare, alimentatoare de curent alternativ, comenzi cu 
motor cu viteză variabilă, variatoare de viteză (VSD) sau comenzi cu frecvență 
variabilă (VFD), comenzi cu frecvență reglabilă (AFDs) sau comenzi cu viteză 
reglabilă (ASDs). 

2. În scopul controlului la export, guvernul va stabili dacă un anume schim
bător de frecvență întrunește sau nu caracteristicile sus-menționate, ținând 
seama de restricțiile legate de hardware și produse software. 

Note tehnice: 
1.  Schimbătoarele de frecvență menționate la articolul 3.A.1. sunt cunoscute 

și sub numele de convertizoare sau invertoare. 
2.  Anumite echipamente comercializate pot avea caracteristicile menționate 

la articolul 3.A.1., ca de exemplu: generatoare, echipamente electronice de 
testare, alimentatoare de curent alternativ, comenzi cu motor cu viteză va
riabilă, variatoare de viteză (VSD) sau comenzi cu frecvență variabilă 
(VFD), comenzi cu frecvență reglabilă (AFDs) sau comenzi cu viteză regla
bilă (ASDs). 

3A226 Alimentatoare de înaltă putere în curent continuu, altele decât cele mențio
nate la 0B001.j.6, care au amândouă din caracteristicile următoare: 
a.  capabile să producă continuu, pe parcursul unei perioade de 8 ore, 

100 V sau mai mult, cu un curent de ieșire egal cu 500 A sau mai mare 
și 

b.  o stabilitate a curentului sau tensiunii mai bună de 0,1 % pe parcursul 
unei perioade de 8 ore. 

3.A.5. Surse de alimentare de înaltă putere în curent continuu care au ambele carac
teristici următoare: 
a.  capabile să producă în permanență, în timpul unei perioade de 8 ore, 

100 V sau mai mult, cu un curent de ieșire egal cu 500 A sau mai mare și 
b.  o stabilitate a curentului sau tensiunii mai bună de 0,1 % pe parcursul 

unei perioade de 8 ore. 

3A227 Alimentatoare de înaltă putere în curent continuu, altele decât cele mențio
nate la 0B001.j.5, care au amândouă din caracteristicile următoare: 
a.  capabile să producă continuu, pe parcursul unei perioade de 8 ore, 

20 kV sau mai mult, cu un curent de ieșire egal cu 1 A sau mai mare și 

b.  o stabilitate a curentului sau tensiunii mai bună de 0,1 % pe parcursul 
unei perioade de 8 ore. 

3.A.6. Alimentatoare de înaltă tensiune în curent continuu care au ambele caracte
ristici următoare: 
a.  capabile să producă în permanență, în timpul unei perioade de 8 ore, 

20 kV sau mai mult, cu un curent de ieșire egal cu 1 A sau mai mare și 
b.  o stabilitate a curentului sau tensiunii mai bună de 0,1 % pe parcursul 

unei perioade de 8 ore. 
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3A228 Dispozitive de comutare, după cum urmează: 
a.  tuburi cu catod rece, umplute sau nu cu gaz, care funcționează analog 

unui tub cu descărcare electrică, având toate caracteristicile următoare:  
1. conțin trei electrozi sau mai mulți;  
2. tensiunea anodică nominală la vârf de 2,5 kV sau mai mult;  
3. curentul anodic nominal de vârf de 100 A sau mai mare și  

4. temporizarea anodului de 10 μs sau mai mică; 
Notă:  3A228 include tuburile krytron cu gaz și tuburile sprytron sub vid. 

b. tuburi cu descărcare electrică, care au ambele din următoarele caracteris
tici:  
1. o temporizare a anodului de 15 μs sau mai mică și  

2. un curent nominal de vârf de 500 A sau mai mare; 
c.  module sau ansambluri cu o funcție de comutație rapidă, altele decât cele 

menționate la 3A001.g sau 3A001.h., având toate caracteristicile urmă
toare:  
1. tensiunea anodică nominală la vârf mai mare de 2 kV;  
2. curentul anodic nominal de vârf de 500 A sau mai mare și  

3. timp de pornire de 1 μs sau mai mic. 

6.A.3. Dispozitive de comutare, după cum urmează: 
a.  tuburi cu catod rece, umplute sau nu cu gaz, care funcționează ca un tub 

cu descărcare electrică, având toate caracteristicile următoare:  
1. conțin trei electrozi sau mai mulți;  
2. tensiunea anodică nominală la vârf de 2,5 kV sau mai mult;  
3. curentul anodic nominal de vârf de 100 A sau mai mare și  
4. temporizarea anodului de 10 μs sau mai mică; 
Notă: Articolul 6.A.3.a. include tuburile krytron cu gaz și tuburile spry

tron cu vid. 
b.  tuburi cu descărcare electrică, care au ambele caracteristici următoare:  

1. temporizarea anodului de 15 μs sau mai mică și  
2. un curent nominal de vârf de 500 A sau mai mare; 

c.  module sau ansambluri cu o funcție de comutație rapidă, care prezintă 
toate caracteristicile următoare:  
1. tensiunea anodică nominală la vârf mai mare de 2 kV;  
2. curentul anodic nominal de vârf de 500 A sau mai mare și  
3. timp de pornire de 1 μs sau mai mic.     

3A229 Generatoare de impulsuri de mare intensitate, după cum urmează: 
N.B.: A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILI

TARE. 
a. Seturi de aprindere pentru detonatoare (inițiatoare, firesets), inclusiv setu

rile de aprindere cu comandă electronică, propulsate prin explozie și pro
pulsate optic, altele decât cele menționate la 1A007.a., concepute pentru 
a acționa detonatoarele cu comandă multiplă menționate la 1A007.b.; 

b.  Generatoare de impulsuri electrice modulare (contactoare cu impulsuri) 
care au toate caracteristicile următoare:  
1. sunt concepute pentru utilizarea ca dispozitive portabile, mobile sau 

rigidizate;  
2. sunt capabile să furnizeze energia lor în mai puțin de 15 μs pe sarcini 

mai mici de 40 ohms;  

6.A.2. Seturi de aprindere și generatoare echivalente de impulsuri de mare intensi
tate, după cum urmează: 
a. Seturi de aprindere pentru detonatoare (inițiatoare, firesets), inclusiv setu

rile de aprindere cu comandă electronică, propulsate prin explozie și pro
pulsate optic, concepute pentru a acționa detonatoarele cu comandă multi
plă menționate la articolul 6.A.1. de mai sus; 

b.  Generatoare de impulsuri electrice modulare (contactoare cu impulsuri) 
care au toate caracteristicile următoare: 
1. sunt concepute pentru utilizarea ca dispozitive portabile, mobile sau ri

gidizate;  
2. sunt capabile să furnizeze energia lor în mai puțin de 15 μs pe sarcini 

mai mici de 40 ohms;  
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3. produc un curent de ieșire mai mare de 100 A;  
4. au dimensiuni mai mici de 30 cm;  
5. au masa mai mică de 30 kg și 

6. sunt concepute pentru funcționare într-un domeniu extins de tempe
raturi de la 223 K (-50 °C) la 373 K (100 °C) sau menționate ca fiind 
corespunzătoare pentru aplicații aerospațiale; 

Notă:  3A229.b. include dispozitivele de comandă a lămpilor cu xenon. 
c.  Microunități de aprindere care au toate caracteristicile următoare:  

1. au dimensiuni mai mici de 35 mm;  
2. o tensiune nominală egală cu 1 kV sau mai mare și  

3. capacitate egală sau mai mare de 100 nF.  

3. produc un curent de ieșire mai mare de 100 A;  
4. au dimensiuni mai mici de 30 cm;  
5. au masa mai mică de 30 kg și 
6. sunt concepute pentru funcționare într-un domeniu extins de tempera

turi de la 223 °K la 373 °K (de la – 50 °C la 100 °C) sau menționate ca 
fiind corespunzătoare pentru aplicații aerospațiale. 

c.  Microunități de aprindere care au toate caracteristicile următoare:  
1. au dimensiuni mai mici de 35 mm;  
2. o tensiune nominală egală cu 1 kV sau mai mare și  
3. capacitate egală sau mai mare de 100 nF. 

Notă:  Seturile de aprindere propulsate optic includ atât pe cele care utilizează 
inițiere cu laser, cât și pe cele cu încărcare cu laser. Seturile de aprin
dere propulsate prin explozie includ atât pe cele explozive feroelec
trice, cât și pe cele explozive feromagnetice. Articolul 6.A.2.b. include 
dispozitivele de comandă a lămpilor cu xenon. 

3A230 Generatoare de impulsuri de mare viteză și «capuri de impulsuri», având am
bele caracteristici următoare: 
a.  tensiune de ieșire mai mare de 6 V, la o sarcină rezistivă mai mică de 55 

ohmi și 

b.  «timpul de tranziție al impulsului» este mai mic de 500 ps. 
Note tehnice: 

1.  La 3A230, «timpul de tranziție al impulsului» este definit ca intervalul de timp 
între 10 % și 90 % din amplitudinea voltajului. 

2.  «Capurile de impulsuri» sunt impulsuri formând rețele concepute pentru a accepta 
o funcție de salt de tensiune și de a o transforma într-o varietate de forme de im
pulsuri care pot include tipuri rectangulare, triunghiulare, de salt, de impulsuri, 
exponențiale sau monociclu. «Capurile de impulsuri» pot constitui o parte inte
grantă a generatorului de impulsuri, ele pot fi un modul de branșat în dispozitiv 
sau un dispozitiv conectat extern. 

5.B.6. Generatoare de impulsuri de mare viteză și capuri de impulsuri aferente, care 
au ambele caracteristici următoare: 
a.  tensiune de ieșire mai mare de 6 V, la o sarcină rezistivă mai mică de 55 

ohmi și 
b.  «timpul de tranziție al impulsului» este mai mic de 500 ps. 
Note tehnice: 
1. La articolul 5.B.6.b. «timpul de tranziție al impulsului» este definit ca inter

valul de timp între 10 % și 90 % din amplitudinea voltajului. 
2.  Capurile de impulsuri sunt impulsuri formând rețele concepute pentru 

a accepta o funcție de salt de tensiune și de a o transforma într-o varietate 
de forme de impulsuri care pot include tipuri rectangulare, triunghiulare, 
de salt, de impulsuri, exponențiale sau monociclu. Capurile de impulsuri 
pot constitui o parte integrantă a generatorului de impulsuri, ele pot fi un 
modul de branșat în dispozitiv sau un dispozitiv conectat extern.     

3A231 Sisteme generatoare de neutroni, inclusiv tuburi, care au amândouă caracte
risticile următoare: 
a.  sunt concepute pentru a funcționa fără instalații de vid exterioare și 

b.  utilizează oricare din următoarele:  
1. accelerația electrostatică pentru inducerea unei reacții nucleare tritiu- 

deuteriu sau  

6.A.5. Sisteme generatoare de neutroni, inclusiv tuburi, care au amândouă caracteris
ticile următoare: 
a.  sunt concepute pentru a funcționa fără un sistem de vid exterior și 
b. 1. utilizează accelerația electrostatică pentru inducerea unei reacții nu

cleare tritiu-deuteriu sau  16.8.2016 
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2. accelerația electrostatică pentru inducerea unei reacții nucleare deute
riu-deuteriu și capabilă de o putere de 3 × 109 neutroni/s sau mai 
mare. 

2. utilizează accelerația electrostatică pentru inducerea unei reacții nu
cleare deuteriu-deuteriu și capabilă de o putere de 3 × 109 neutroni/s 
sau mai mare. 

3A232 Sisteme multipunct de inițiere, altele decât cele specificate la 1A007, după 
cum urmează: 
N.B.: A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILI

TARE. 
N.B.:  A se vedea 1A007.b. pentru detonatoare. 
a.  neutilizate; 
b.  Aranjamente care utilizează un detonator unic sau detonatoare multiple 

concepute pentru inițierea aproape simultană a unei suprafețe explozive 
mai mari de 5 000 mm2 de la un singur semnal de aprindere, cu un 
timp de propagare a inițierii pe toata suprafața mai mic de 2,5 µs. 

Notă:  3A232 nu include detonatoarele ce utilizează numai explozibili primari, 
cum este azida de plumb. 

6.A.1 Detonatoare și sisteme multipunct de inițiere, după cum urmează: 
a.  Detonatoare de explozie cu comandă electrică, după cum urmează:  

1. punte explozivă (EB);  
2. punte explozivă cu fir (EBW);  
3. percutor;  
4. inițiatori cu folie explozivă (EFI); 
(a se vedea 3A232) 

b.  Aranjamente care utilizează un detonator unic sau detonatoare multiple 
concepute pentru inițierea aproape simultană a unei suprafețe explozive 
mai mari de 5 000 mm2 de la un singur semnal de aprindere, cu un timp 
de propagare a inițierii pe toata suprafața mai mică de 2,5 μs. 

Notă Articolul 6.A.1. nu supune controlului detonatoarele care utilizează nu
mai explozibili primari, cum este azida de plumb. 

Notă tehnică: 
La articolul 6.A.1., detonatoarele de interes utilizează toate un mic conductor 
electric (punte, fire de rezistență calibrate ale unei punți, folie) care se vapori
zează exploziv atunci când sunt traversate de un impuls electric rapid de 
mare intensitate. La detonatoarele fără percutor, conductorul exploziv inițiază 
o detonație chimică în materialul de contact puternic exploziv, cum este 
PETN (tetranitrat de pentaeritritol). La detonatoarele cu percutor, vaporizarea 
explozivă a conductorului electric acționează un percutor de-a lungul unui in
terstițiu și impactul percutorului pe un exploziv inițiază o detonație chimică. 
În unele proiecte, percutorul este acționat de o forță magnetică. Expresia deto
nator cu folie explozivă se poate referi la un detonator EB sau la un detonator 
de tipul cu percutor. De asemenea, termenul inițiator este uneori utilizat în 
locul termenului detonator. 
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3A233 Spectrometre de masă, altele decât cele menționate la 0B002.g., capabile să 
măsoare ioni cu masa atomică de 230 de unități atomice de masă sau mai 
mare și cu o rezoluție mai bună de 2 părți la 230 și sursele lor de ioni, 
după cum urmează: 
a.  spectrometre de masă cu plasmă asociate cu cuplaj inductiv (ICP/MS); 
b.  spectrometre de masă cu descărcare luminiscentă (GDMS); 
c.  spectrometre de masă cu ionizare termică (TIMS); 
d.  spectrometre de masă cu bombardament de electroni, având următoarele 

două caracteristici:  
1. un sistem de admisie cu fascicul molecular care injectează un fascicul 

colimat de molecule analizate într-o zonă a sursei de ioni unde mole
culele sunt ionizate de un fascicul de electroni și  

2. una sau mai multe «capcane de frig» care pot fi răcite la o temperatură 
de 193 K (-80 °C); 

e.  neutilizate; 
f. spectrometre de masă echipate cu o sursă de ioni microfluoriană conce

pută pentru a fi utilizată cu actinide sau fluoruri de actinide. 
Note tehnice: 
1. Spectrometrele de masă cu bombardament de electroni de la 3A233.d. sunt cu

noscute, de asemenea, sub denumirea de spectrometre de masă cu impact electro
nic sau spectrometre de masă cu ionizare. 

2.  La 3A233.d.2., o «capcană de frig» este un dispozitiv care capturează moleculele 
de gaz prin condensarea sau înghețarea acestora pe suprafețe reci. În sensul celor 
menționate la 3A233.d.2., o pompă de vid criogenică cu heliu gazos cu buclă 
închisă nu este o «capcană de frig». 

3.B.6. Spectrometre de masă capabile să măsoare ioni cu masa atomică de 230 uni
tăți atomice de masă sau mai mare și cu o rezoluție mai bună de 2 părți la 
230 și sursele lor de ioni, după cum urmează: 
N.B.:  Spectrometrele de masă special concepute sau pregătite pentru a analiza 

eșantioanele online de hexafluorură de uraniu sunt supuse controlului 
în temeiul circularei de informare INFCIRC/254/Partea 1 (astfel cum 
a fost modificată). 

a.  spectrometre de masă cu plasmă asociate cu cuplaj inductiv (ICP/MS); 
b.  spectrometre de masă cu descărcare luminiscentă (GDMS); 
c.  spectrometre de masă cu ionizare termică (TIMS); 
d. spectrometre de masă cu bombardament de electroni, având ambele carac

teristici următoare:  
1. un sistem de admisie cu fascicul molecular care injectează un fascicul 

colimat de molecule analizate într-o zonă a sursei de ioni unde molecu
lele sunt ionizate de un fascicul de electroni și  

2. una sau mai multe capcane de frig care pot fi răcite la o temperatură 
de 193 K (-80 °C) sau mai mică, în scopul de a captura moleculele de 
analizat care nu sunt ionizate de fasciculul de electroni; 

e. Spectrometre de masă echipate cu o sursă de ioni microfluoriană conce
pută pentru a fi utilizată pentru actinide sau fluoruri de actinide. 

3A234 Ghid de unde tip bandă pentru a furniza o cale cu inductanță redusă către 
detonatoare, cu următoarele caracteristici: 
a.  tensiunea nominală mai mare de 2 kV și 

b.  inductanța mai mică de 20 nH. 

6.A.6. Ghid de unde tip bandă pentru a furniza o cale cu inductanță redusă către de
tonatoare, cu următoarele caracteristici: 
a.  tensiunea nominală mai mare de 2 kV și 
b.  inductanța mai mică de 20 nH. 
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3D Produse software 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Lista de control a Grupului furnizorilor nucleari, astfel cum figurează în INFCIRC/254/Rev.9/Partea 2 

3D002 «Produse software» special concepute pentru «utilizarea» echipamentelor 
menționate la 3B001.a. până la f., 3B002 sau 3A225. 

3.D.1. «Produse software» special concepute pentru «utilizarea» echipamentelor men
ționate la articolul 3.A.1., 3.B.3 sau 3.B.4. 

3D225 «Produse software» special concepute pentru a îmbunătăți sau a debloca per
formanțele schimbătoarelor de frecvență sau generatoarelor în vederea înde
plinirii caracteristicilor menționate la 3A225. 

3.D.3. «Produse software» special concepute pentru a spori sau a menține caracteris
ticile de performanță ale echipamentului supus controlului la articolul 3.A.1.  

3E Tehnologie 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Lista de control a Grupului furnizorilor nucleari, astfel cum figurează în INFCIRC/254/Rev.9/Partea 2 

3E001 «Tehnologie», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru 
«dezvoltarea» produselor menționate la 3A, 3B sau 3C; 
Nota 1: 3E001 nu supune controlului «tehnologia» pentru «producția» de echipa

mente sau componente menționate în 3A003. 
Nota 2:  3E001 și 3E002 nu supune controlului «tehnologia» pentru «dezvoltarea» 

sau «producția» de circuite integrate menționate în 3A001.a.3. la 
3A001.a.12., care au toate următoarele: 
a.  utilizează «tehnologie» de 0,130 μm sau mai mare și 
b. încorporează structuri multistrat cu trei sau mai puține straturi meta

lice. 

3.E.1 «Tehnologie», în conformitate cu controalele privind tehnologia pentru «dez
voltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor, materialelor sau «produ
selor software» menționate la punctele 3.A-3.D. 

3E201 «Tehnologie», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru 
«utilizarea» echipamentelor menționate de la 3A001.e.2, 3A001.e.3, 3A001. 
g, 3A201, 3A225 până la 3A234. 

3.E.1 «Tehnologie», în conformitate cu controalele privind tehnologia pentru «dez
voltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor, materialelor sau «produ
selor software» menționate la punctele 3.A-3.D. 

3E225 «Tehnologie», sub formă de chei sau coduri pentru a îmbunătăți sau a de
bloca performanțele schimbătoarelor de frecvență sau generatoarelor în ve
derea îndeplinirii caracteristicilor menționate la 3A225. 

3.E.1 «Tehnologie», în conformitate cu controalele privind tehnologia pentru «dez
voltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor, materialelor sau «produ
selor software» menționate la punctele 3.A-3.D.  
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CATEGORIA 6 – SENZORI ȘI LASERE 

6A Sisteme, echipamente și componente 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Lista de control a Grupului furnizorilor nucleari, astfel cum figurează în INFCIRC/254/Rev.9/Partea 2 

6A005 «Lasere», altele decât cele menționate la 0B001.g.5 sau 0B001.h.6, echipa
mente și componente optice, după cum urmează: 
N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 6A205. 
Nota 1: «Laserele» în impulsuri includ «laserele» care funcționează în undă conti

nuă (CW) cu impulsuri suprapuse. 
Nota 2: «Laserele» cu excimeri, cu semiconductori, chimice, cu CO, cu CO2 și «lase

rele» cu sticlă dopată cu neodim cu «impulsuri nerepetitive» sunt mențio
nate numai la 6A005.d. 

Notă tehnică: 
Mențiunea «cu impulsuri nerepetitive» se referă fie la «laserele» care produc un impuls 
cu ieșire unică, fie la cele care au un interval mai mare de un minut între impulsuri.  

Nota 3:  005 include «laserele» cu fibre. 
Nota 4:  Statutul de control al «laserelor» care utilizează conversia de frecvențe 

(adică schimbarea lungimii de undă), altfel decât prin pomparea unui «la
ser» de către un alt «laser» se determină aplicând parametrii de control și 
la ieșirea laserului sursă și la ieșirea optică cu frecvența convertită. 

Nota 5:  6A005 nu supune controlului următoarele «lasere»: 
a.  cu rubin, cu o energie de ieșire mai mică de 20 J; 
b.  cu azot; 
c.  cu kripton. 

Notă tehnică: 
La 6A005, «randamentul la priză» este definit ca fiind raportul dintre puterea de ie
șire a «laserului» (sau «puterea de ieșire medie») și puterea electrică de intrare totală, 
necesară pentru funcționarea «laserului», inclusiv sursa de alimentare/condiționarea 
și condiționarea termică/schimbătorul de căldură. 
a. lasere «neacordabile» care funcționează în undă continuă (CW), având ori

care dintre următoarele caracteristici:  
1. lungime de undă la ieșire mai mică de 150 nm și putere de ieșire care 

depășește 1 W;  

3.A.2 N. B.  A se vedea, de asemenea, în legătură cu 6A205 
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2. lungime de undă de ieșire de 150 nm sau mai mare, dar care nu depă
șește 510 nm și putere de ieșire care depășește 30 W; 
Notă:  6A005.a.2 nu supune controlului «laserele» cu argon care au o putere 

de ieșire egală cu 50 W sau mai mică.  
3. lungime de undă de ieșire care depășește 510 nm, dar nu depășește 

540 nm și oricare din următoarele caracteristici: 
a.  ieșire monomod transversală și putere de ieșire ce depășește 50 W 

sau 

b.  ieșire multimod transversală și putere de ieșire ce depășește 150 W; 
4. lungime de undă de ieșire de 540 nm sau mai mare, dar care nu depă

șește 800 nm și putere de ieșire care depășește 30 W;  
5. lungime de undă de ieșire care depășește 800 nm, dar nu depășește 

975 nm și oricare din următoarele caracteristici: 
a.  ieșire monomod transversală și putere de ieșire ce depășește 50 W 

sau 

b.  ieșire multimod transversală și putere de ieșire ce depășește 80 W;  
6. lungime de undă de ieșire care depășește 975 nm, dar nu depășește 

1 150 nm și oricare din următoarele caracteristici: 
a.  ieșire monomod transversală și putere de ieșire care depășește 

200 W sau 

b. ieșire multimod transversală și oricare dintre caracteristicile urmă
toare:  
1. «Randament la priză» care depășește 18 % și putere de ieșire 

care depășește 500 W sau  

2. putere de ieșire care depășește 2 kW; 
Nota 1:  6A005.a.6.b. nu supune controlului laserele de uz industrial 

multimod transversale cu o putere de ieșire care depășește 2 kW, 
dar mai mică de 6 kW cu o masă totală mai mare de 
1 200 kg. În sensul prezentei note, masa totală include toate 
componentele necesare pentru funcționarea «laserului», de exem
plu, sursa de alimentare a acestuia, schimbătorul de căldură, 
dar exclude elementele optice externe necesare pentru condiționa
rea fasciculului și/sau furnizarea acestuia.  
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Nota 2:  6A005.a.6.b. nu supune controlului «laserele» de uz industrial 
multimod transversale având oricare dintre caracteristicile urmă
toare: 
a. O putere de ieșire care depășește 500 W, dar care nu depă

șește 1 kW, și având toate caracteristicile următoare: 
1.  produsul parametrilor de fascicul (BPP) depășește 0,7 

mm•mrad și 
2.  «luminozitatea» nu depășește 1 024 W/( mm•mrad)2; 

b.  O putere de ieșire care depășește 1 kW, dar care nu depășește 
1,6 kW, și având un BPP care depășește 1,25 mm•mrad; 

c. O putere de ieșire care depășește 1,6 kW, dar care nu depă
șește 2,5 kW, și având un BPP care depășește 
1,7 mm•mrad; 

d. O putere de ieșire care depășește 2,5 kW, dar care nu depă
șește 3,3 kW, și având un BPP care depășește 
2,5 mm•mrad; 

e. O putere de ieșire care depășește 3,3 kW, dar care nu depă
șește 4 kW, și având un BPP care depășește 3,5 mm•mrad; 

f. O putere de ieșire care depășește 4 kW, dar care nu depă
șește 5 kW, și având un BPP care depășește 5 mm•mrad; 

g. O putere de ieșire care depășește 5 kW, dar care nu depă
șește 6 kW, și având un BPP care depășește 7,2 mm•mrad; 

h. O putere de ieșire care depășește 6 kW, dar care nu depă
șește 8 kW, și având un BPP care depășește 12 mm•mrad 
sau 

i.  O putere de ieșire care depășește 8 kW, dar care nu depășește 
10 kW, și având un BPP care depășește 24 mm•mrad; 
Notă tehnică: 
În sensul 6A005.a.6.b. Nota 2.a., «luminozitatea» este defi
nită ca puterea de ieșire a «laserului» împărțită la produsul 
parametrilor de fascicul la pătrat (BPP), adică (putere de ie
șire)/BPP2.  16.8.2016 
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7. lungime de undă la ieșire care depășește 1 150 nm, dar nu depășește 
1 555 nm și oricare din următoarele caracteristici: 
a.  ieșire monomod transversală și putere de ieșire care depășește 

50 W sau 

b.  ieșire multimod transversală și putere de ieșire care depășește 
80 W sau  

8. lungime de undă la ieșire care depășește 1 555 nm și putere de ieșire 
care depășește 1 W; 

b. «lasere în impulsuri» care nu sunt «acordabile» și care au oricare dintre ca
racteristicile următoare: 
1. lungime de undă la ieșire mai mică de 150 nm și oricare din următoa

rele caracteristici: 
a.  energie de ieșire care depășește 50 mJ/impuls și «putere la vârf» 

care depășește 1 W sau 

b.  «putere medie de ieșire» care depășește 1 W; 
2. lungime de undă la ieșire de 150 nm sau mai mare, dar care nu depă

șește 510 nm, și oricare dintre caracteristicile următoare: 
a.  energie de ieșire care depășește 1,5 J/impuls și «putere la vârf» care 

depășește 30 W sau 

b.  «putere medie de ieșire» care depășește 30 W; 
Notă:  6A005.b.2.b nu supune controlului «laserele» cu argon care au 

o «putere medie de ieșire» egală cu 50 W sau mai mică.  
3. lungime de undă la ieșire ce depășește 510 nm, dar nu depășește 

540 nm și oricare dintre caracteristicile următoare: 
a. ieșire monomod transversală și oricare dintre caracteristicile urmă

toare:  
1. energie de ieșire care depășește 1,5 J/impuls și «putere la vârf» 

care depășește 50 W sau  

2. «putere medie de ieșire» care depășește 50 W sau 

b. ieșire multimod transversală și oricare dintre caracteristicile urmă
toare:  
1. energie de ieșire care depășește 1,5 J/impuls și «putere la vârf» 

care depășește 150 W sau  

2. «putere medie de ieșire» care depășește 150 W;  

3.A.2. a.  Lasere cu vapori de cupru având ambele caracteristici următoare:  
1. funcționează la lungimi de undă cuprinse între 500 nm și 600 nm și  
2. au o putere medie de ieșire egală cu 30 W sau mai mare; 
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4. lungime de undă de ieșire care depășește 540 nm, dar nu depășește 
800 nm și oricare din următoarele caracteristici: 
a. «durata impulsului» mai mică de 1 ps și oricare dintre caracteristi

cile următoare:  
1. energie de ieșire care depășește 0,005 J/impuls și «putere la 

vârf» care depășește 5 GW sau  

2. «putere medie de ieșire» care depășește 20 W sau 

b. «durata impulsului» egală cu 1 ps sau mai mare și oricare dintre ca
racteristicile următoare:  
1. energie de ieșire care depășește 1,5 J/impuls și «putere la vârf» 

care depășește 30 W sau  

2. «putere medie de ieșire» care depășește 30 W;  
5. lungime de undă de ieșire care depășește 800 nm, dar nu depășește 

975 nm și oricare din următoarele caracteristici: 
a. «durata impulsului» mai mică de 1 ps și oricare dintre caracteristi

cile următoare:  
1. energie de ieșire care depășește 0,005 J/impuls și «putere la 

vârf» care depășește 5 GW sau 

2. ieșire monomod transversală și «putere medie de ieșire» care de
pășește 20 W; 

b.  «durata impulsului» egală cu 1 ps sau mai mare, dar nedepășind 1 
µs și oricare dintre caracteristicile următoare:  
1. energie de ieșire care depășește 0,5 J/impuls și «putere la vârf» 

care depășește 50 W; 
2. ieșire monomod transversală și «putere medie de ieșire» care de

pășește 20 W sau 

3. ieșire multimod transversală și «putere medie de ieșire» care de
pășește 50 W sau 

c.  «durata impulsului» depășește 1 µs și oricare dintre caracteristicile 
următoare:  
1. energie de ieșire care depășește 2 J/impuls și «putere la vârf» 

care depășește 50 W; 
2. ieșire monomod transversală și «putere medie de ieșire» care de

pășește 50 W sau  16.8.2016 
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3. ieșire multimod transversală și «putere medie de ieșire» care de
pășește 80 W;  

6. lungime de undă de ieșire care depășește 975 nm, dar nu depășește 
1 150 nm și oricare din următoarele caracteristici: 
a. «durata impulsului» mai mică de 1 ps și oricare dintre caracteristi

cile următoare:  
1. «putere la vârf» de ieșire care depășește 2 GW/impuls;  
2. «putere medie de ieșire» care depășește 10 W sau  

3. energie de ieșire care depășește 0,002 J/impuls; 
b.  «durata impulsului» egală cu 1 ps sau mai mare, dar nedepășind 1 

ns și oricare dintre caracteristicile următoare:  
1. «putere la vârf» de ieșire care depășește 5 GW/impuls;  
2. «putere medie de ieșire» care depășește 10 W sau  

3. energie de ieșire care depășește 0,1 J/impuls; 
c.  «durata impulsului» egală cu 1 ns sau mai mare, dar nedepășind 1 

µs și oricare dintre caracteristicile următoare: 
1. ieșire monomod transversală și oricare dintre caracteristicile ur

mătoare: 
a.  «Putere la vârf» care depășește 100 MW; 
b. «Putere medie de ieșire» care depășește 20 W, a cărei frec

vență maximă de repetiție a impulsurilor este limitată, din 
concepție, la o valoare egală cu 1 kHz sau mai mică; 

c.  «Randament la priză» care depășește 12 %, «putere medie de 
ieșire» care depășește 100 W și care este capabilă să funcțio
neze la o frecvență de repetiție a impulsurilor mai mare de 
1 kHz; 

d. «Putere medie de ieșire» care depășește 150 W și care este ca
pabilă să funcționeze la o frecvență de repetiție a impulsurilor 
mai mare de 1 kHz sau 

e.  Energie de ieșire care depășește 2 J/impuls sau 

2. ieșire multimod transversală și oricare dintre caracteristicile ur
mătoare: 
a.  «Putere la vârf» care depășește 400 MW; 
b.  «Randament la priză» care depășește 18 % și «putere medie 

de ieșire» care depășește 500 W;  

16.8.2016 
L 221/87 

Jurnalul O
ficial al U

niunii Europene 
RO

    



c.  «putere medie de ieșire» care depășește 2 kW sau 

d.  Energie de ieșire care depășește 4 J/impuls sau 

d.  «durata impulsului» depășește 1 µs și oricare dintre caracteristicile 
următoare: 
1. ieșire monomod transversală și oricare dintre caracteristicile ur

mătoare: 
a.  «putere la vârf» care depășește 500 kW; 
b.  «randament la priză» care depășește 12 % și «putere medie 

de ieșire» care depășește 100 W sau 

c.  «putere medie de ieșire» care depășește 150 W sau 

2. ieșire multimod transversală și oricare dintre caracteristicile ur
mătoare: 
a.  «putere la vârf» care depășește 1 MW; 
b.  «randament la priză» care depășește 18 % și «putere medie 

de ieșire» care depășește 500 W sau 

c.  «putere medie de ieșire» care depășește 2 kW;  
7. lungime de undă la ieșire ce depășește 1 150 nm, dar nu depășește 

1 555 nm și oricare dintre caracteristicile următoare: 
a. «durata impulsului» nu depășește 1 µs și oricare dintre caracteristi

cile următoare:  
1. energie de ieșire care depășește 0,5 J/impuls și «putere la vârf» 

care depășește 50 W; 
2. ieșire monomod transversală și «putere medie de ieșire» care de

pășește 20 W sau 

3. ieșire multimod transversală și «putere medie de ieșire» care de
pășește 50 W sau 

b.  «durata impulsului» depășește 1 µs și oricare dintre caracteristicile 
următoare:  
1. energie de ieșire care depășește 2 J/impuls și «putere la vârf» 

care depășește 50 W; 
2. ieșire monomod transversală și «putere medie de ieșire» care de

pășește 50 W sau 

3. ieșire multimod transversală și «putere medie de ieșire» care de
pășește 80 W sau  
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8. lungime de undă de ieșire ce depășește 1 555 nm și oricare dintre ca
racteristicile următoare: 
a.  energie de ieșire care depășește 100 mJ/impuls și «putere la vârf» 

care depășește 1 W sau 

b.  «putere medie de ieșire» care depășește 1 W; 
c.  «lasere» «acordabile» având oricare dintre caracteristicile următoare: 

1. lungime de undă la ieșire mai mică de 600 nm și oricare dintre carac
teristicile următoare: 
a.  energie de ieșire care depășește 50 mJ/impuls și «putere la vârf» 

care depășește 1 W sau 

b.  Putere medie la ieșire sau CW care depășește 1 W; 
Notă:  6A005.c.1 nu supune controlului laserele cu coloranți sau alți laseri 

cu lichid, care au ieșire multimod și o lungime de undă de 150 nm 
sau mai mare, dar care nu depășește 600 nm, și au toate caracteristi
cile următoare: 
1.  energie de ieșire mai mică de 1,5 J pe impuls sau o «putere la 

vârf» mai mică de 20 W și 
2.  putere de ieșire medie sau CW mai mică de 20 W. 

2. lungime de undă la ieșire de 600 nm sau mai mare, dar care nu depă
șește 1 400 nm și oricare din următoarele caracteristici: 
a.  energie de ieșire care depășește 1 J/impuls și «putere la vârf» care 

depășește 20 W sau 

b.  putere medie la ieșire sau CW care depășește 20 W sau 

3. lungime de undă de ieșire ce depășește 1 400 nm și oricare dintre ca
racteristicile următoare: 
a.  energie de ieșire care depășește 50 mJ/impuls și «putere la vârf» 

care depășește 1 W sau 

b.  putere medie la ieșire sau CW care depășește 1 W; 
d.  alte «lasere», nemenționate la 6A005.a., 6A005.b. sau 6A005.c., după 

cum urmează:  
1. «lasere» cu semiconductori, după cum urmează: 

Nota 1: 1.«Lasere» cu semiconductori, după cum urmează: 6A005.b. in
clude «laserele» cu semiconductori cu conectoare optice de ieșire (de 
exemplu, dispozitive pentru fibre optice).  

16.8.2016 
L 221/89 

Jurnalul O
ficial al U

niunii Europene 
RO

    



Nota 2: Statutul de control al «laserelor» cu semiconductori special conce
pute pentru alte echipamente este determinat de statutul de control 
al acelor echipamente. 

a.  «lasere» cu semiconductori monomod transversal individual, având 
oricare dintre următoarele caracteristici:  
1. lungime de undă mai mică sau egală cu 1 510 nm și putere 

medie de ieșire sau CW, care depășește 1,5 W sau 

2. lungime de undă mai mare de 1 510 nm și putere medie de ie
șire sau CW, care depășește 500 mW; 

b.  «lasere» cu semiconductori monomod transversal individual, având 
oricare dintre următoarele caracteristici: 
1. lungime de undă mai mică de 1 400 nm și putere medie de ie

șire sau CW, care depășește 15 W;  
2. lungime de undă egală cu 1 400 nm sau mai mare și mai mică 

de 1 900 nm și putere medie de ieșire sau CW, care depășește 
2,5 W sau  

3. lungime de undă egală cu 1 900 nm sau mai mare și putere 
medie de ieșire sau CW, care depășește 1 W; 

c.  «bare» «laser» cu semiconductori individuali, având oricare dintre 
caracteristicile următoare: 
1. lungime de undă mai mică de 1 400 nm și putere medie de ie

șire sau CW, care depășește 100 W;  
2. lungime de undă egală cu 1 400 nm sau mai mare și mai mică 

de 1 900 nm și putere medie de ieșire sau CW, care depășește 
25 W sau  

3. lungime de undă egală cu 1 900 nm sau mai mare și putere 
medie de ieșire sau CW, care depășește 10 W; 

d. «seturi de rețele» formate din «lasere» cu semiconductori (rețele bi
dimensionale) având oricare dintre caracteristicile următoare:  
1. lungime de undă mai mică de 1 400 nm și având oricare din 

următoarele caracteristici: 
a.  putere de ieșire totală medie sau CW mai mică de 3 kW și 

având «densitatea puterii» de ieșire medii sau CW mai mare 
de 500 W/cm2;  
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b. putere de ieșire totală medie sau CW egală cu sau care depă
șește 3 kW, însă mai mică sau egală cu 5 kW și având «den
sitatea puterii» de ieșire medii sau CW mai mare de 350 W/ 
cm2; 

c.  putere de ieșire totală medie sau CW care depășește 5 kW; 
d.  «densitatea puterii» maxime în impuls care depășește 

2 500 W/cm2 sau 

e. putere de ieșire totală medie sau CW caracterizată de coe
rență spațială, mai mare de 150 W;  

2. lungime de undă mai mare de sau egală cu 1 400 nm, însă mai 
mică de 1 900 nm și având oricare din următoarele caracteris
tici: 
a.  putere de ieșire totală medie sau CW mai mică de 250 W și 

«densitatea puterii» de ieșire medie sau CW mai mare 
de 150 W/cm2; 

b. putere de ieșire totală medie sau CW egală cu sau care depă
șește 250 W, însă mai mică sau egală cu 500 W și având 
«densitatea puterii» de ieșire medii sau CW mai mare 
de 50 W/cm2; 

c.  putere de ieșire totală medie sau CW care depășește 500 W; 
d.  «densitatea puterii» maxime în impuls care depășește 500 W/ 

cm2 sau 

e. putere de ieșire totală medie sau CW caracterizată de coe
rență spațială, care depășește 15 W;  

3. lungime de undă mai mare de sau egală cu 1 900 nm și având 
oricare din următoarele caracteristici: 
a.  «densitatea puterii» de ieșire medii sau CW mai mare 

de 50 W/cm2; 
b.  putere de ieșire medie sau CW mai mare de 10 W sau 

c. putere de ieșire totală medie sau CW caracterizată de coe
rență spațială, care depășește 1,5 W sau  
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4. cel puțin o «bară» «laser» menționată la 6A005.d.1.c.; 
Notă tehnică: 
În sensul 6A005.d.1.d., «densitatea puterii» înseamnă puterea totală de 
ieșire a «laserului» împărțită la suprafața de emisie a «setului de rețele». 

e.  «seturi de rețele» formate din «lasere» cu semiconductori, în afara 
celor menționate la 6A005.d.1.d., având toate caracteristicile urmă
toare:  
1. special concepute sau modificate pentru a fi combinate cu alte 

«seturi de rețele» în vederea formării unui «set de rețele» mai 
mare și  

2. conexiuni integrate, utilizate atât pentru dispozitive electronice, 
cât și pentru răcire; 
Nota 1: «Seturile de rețele», rezultate din combinarea «seturilor de re

țele» formate din «lasere» cu semiconductori menționate la 
6A005.d.1.e., care nu sunt concepute pentru a fi ulterior 
combinate sau modificate, sunt specificate la 6A005.d.1.d. 

Nota 2: «Seturile de rețele», rezultate din combinarea «seturilor de re
țele» formate din «lasere» cu semiconductori menționate la 
6A005.d.1.e., care sunt concepute pentru a fi ulterior com
binate sau modificate, sunt specificate la 6A005.d.1.e. 

Nota 3:  6A005.d.1.e. nu supune controlului ansamblurile modulare 
de «bare» individuale concepute pentru a fi transformate în 
seturi de rețele liniare puse cap la cap. 

Note tehnice: 
1.  «Laserele» cu semiconductori se numesc în mod obișnuit diode «laser». 
2.  O «bară» (numită de asemenea «bară» «laser» cu semiconductori, «bară» 

diodă «laser» sau «bară» diodă) este formată din mai multe «lasere» cu se
miconductori într-o rețea unidimensională. 

3.  Un «set de rețele» este format din mai multe «bare» care alcătuiesc o rețea 
bidimensională de «lasere» cu semiconductori. 

2. «lasere» cu monoxid de carbon (CO), care au oricare dintre caracteris
ticile următoare: 
a.  energie de ieșire care depășește 2 J/impuls și «putere la vârf» care 

depășește 5 kW sau  
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b.  putere medie la ieșire sau CW care depășește 5 kW;  
3. «lasere» cu dioxid de carbon (CO2), având oricare dintre caracteristicile 

următoare: 
a.  putere de ieșire CW care depășește 15 kW; 
b.  ieșire în impulsuri cu «durata impulsului» de peste 10 µs și oricare 

dintre caracteristicile următoare:  
1. «putere medie de ieșire» care depășește 10 kW sau  

2. «putere la vârf» care depășește 100 kW sau 

c.  ieșire în impulsuri cu «durata impulsului» egală cu 10 µs sau mai 
mică și oricare dintre caracteristicile următoare:  
1. energie în impulsuri care depășește 5 J/impuls sau  

2. «putere medie de ieșire» care depășește 2,5 kW; 

4.  «lasere» cu excimeri, având oricare din următoarele caracteristici: 
a.  lungime de undă la ieșire care nu depășește 150 nm și oricare din 

următoarele caracteristici:  
1. energie de ieșire care depășește 50 mJ/impuls sau  

2. «putere medie de ieșire» care depășește 1 W; 
b.  lungime de undă la ieșire ce depășește 150 nm, dar nu depășește 

190 nm și oricare dintre caracteristicile următoare:  
1. energie de ieșire care depășește 1,5 J/impuls sau  

2. «putere medie de ieșire» care depășește 120 W; 
c.  lungime de undă la ieșire ce depășește 190 nm, dar nu depășește 

360 nm și oricare dintre caracteristicile următoare:  
1. energie de ieșire care depășește 10 J/impuls sau  

2. «putere medie de ieșire» care depășește 500 W sau 

d.  lungime de undă de ieșire ce depășește 360 nm și oricare dintre 
caracteristicile următoare:  
1. energie de ieșire care depășește 1,5 J/impuls sau  

2. «putere medie de ieșire» care depășește 30 W; 
N.B.: Pentru «laserele» cu excimeri special concepute pentru echipamente li

tografice, a se vedea 3B001.  

3.A.2. h. Lasere cu excimeri (XeF, XeCl, KrF) în impulsuri, având toate caracteristi
cile următoare:  
1. funcționează la lungimi de undă cuprinse între 240 nm și 360 nm;  
2. au o rată de repetiție mai mare de 250 Hz și  
3. au o putere medie de ieșire mai mare de 500 W; 
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5.  «lasere» chimice, după cum urmează: 
a.  «lasere» cu acid fluorhidric (HF); 
b.  «lasere» cu fluorură de deuteriu (DF); 
c.  «lasere» cu transfer, după cum urmează:  

1. «lasere» oxigen-iod (O2-I);  
2. «lasere» cu fluorură de deuteriu – bioxid de carbon (DF-CO2); 

6.  sticlă dopată cu neodim «cu impulsuri nerepetitive»: «lasere» cu sticlă 
având oricare dintre caracteristicile următoare: 
a.  «durata impulsului» nu depășește 1 µs și energia de ieșire este de 

peste 50 J pe impuls sau 

b.  «durata impulsului» depășește 1 µs și energia de ieșire este de peste 
100 J pe impuls; 

Notă:  Mențiunea «cu impulsuri nerepetitive» se referă fie la «laserele» care 
produc un impuls cu ieșire unică, fie la cele care au un interval mai 
mare de un minut între impulsuri. 

e.  componente, după cum urmează:  
1. oglinzi răcite, fie cu «răcire activă», fie cu răcire prin tuburi termice; 

Notă tehnică: 
«Răcirea activă» este o tehnică de răcire pentru componente optice care folo
sește trecerea unor fluide pe sub suprafața componentelor optice (valoare no
minală mai mică de 1 mm sub suprafața optică) în scopul îndepărtării căldu
rii.  

2. oglinzi optice sau componente optice ori electro-optice transmisive 
sau parțial transmisive, altele decât combinatorii de fibre conice fuzio
nate și rețelele dieelectrice multistrat (MLD), special concepute pentru 
a fi utilizate cu «laserele» menționate; 
Notă:  Combinatorii de fibre și rețelele dieelectrice multistrat (MLD) sunt 

menționate la 6A005.e.3.  
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3. componente de fibre laser, după cum urmează: 
a.  combinatori de fibre conice fuzionate multimod-multimod, având 

toate caracteristicile următoare:  
1. o pierdere de inserție mai bună (mai mică) sau egală cu 0,3 dB, 

menținută la o putere de ieșire totală nominală medie sau CW 
(cu excepția puterii de ieșire transmisă prin miezul monomod, 
dacă există) de peste 1 000 W și  

2. numărul fibrelor de intrare este egal cu 3 sau mai mare; 
b.  combinatori de fibre conice fuzionate unimod-multimod, având 

toate caracteristicile următoare:  
1. o pierdere de inserție mai bună (mai mică) sau egală cu 0,5 dB, 

menținută la o putere de ieșire totală nominală medie sau CW 
de peste 4 600 W;  

2. numărul fibrelor de intrare este egal cu 3 sau mai mare și  

3. care au oricare din următoarele caracteristici: 
a. un produs al parametrilor de fascicul (BPP) măsurat la capă

tul de ieșire care nu depășește 1,5 mm mrad în condițiile în 
care numărul de fibre de intrare este mai mic sau egal cu 5 
sau 

b.  un produs al BPP măsurat la capătul de ieșire ce nu depășește 
2,5 mm mrad în condițiile în care numărul de fibre de in
trare este mai mare de 5; 

c. rețele electrice multistrat (MLD) având toate caracteristicile urmă
toare: 
1. concepute pentru combinarea spectrală sau coerentă a fasciculu

lui de 5 sau mai multe fibre laser și  

2. pragul leziunilor cauzate de laser (LIDT) CW este mai mare sau 
egal cu 10 kW/cm2. 

f.  echipamente optice, după cum urmează: 
N.B.:  În ceea ce privește elementele optice cu deschidere comună, capabile să 

funcționeze în aplicațiile cu «lasere de putere ultraînaltă» («SHPL»), a se 
vedea Lista produselor militare.  
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1. echipamente de măsură a frontului de undă dinamic (fază) capabile să 
analizeze cel puțin 50 de poziții în frontul de undă al unui fascicul și 
oricare dintre caracteristicile următoare: 
a.  Viteze de cadre egale cu 100 Hz sau mai mari și discriminare de 

fază de cel puțin 5 % din lungimea de undă a fasciculului sau 

b.  Viteze de cadre egale cu 1 000 Hz sau mai mari și discriminare de 
fază de cel puțin 20 % din lungimea de undă a fasciculului;  

2. echipamente de diagnostic cu «laser» capabile să măsoare erorile de 
poziționare unghiulară a fasciculului în sistemul «SHPL» egale cu 10 
µrad sau mai mici; 

3. echipamente și componente optice, special concepute pentru un sis
tem «SHPL» cu rețea fazată pentru combinarea coerentă a fasciculului 
cu o precizie de λ/10 la lungimea de undă prevăzută sau 0,1 µm, va
loarea reținută fiind cea mai mică; 

4. telescoape de proiecție special concepute pentru a fi utilizate cu sis
teme «SHPL». 

g. «echipamente de detecție acustică cu laser»având toate caracteristicile ur
mătoare:  
1. puterea de ieșire a laserului CW egală cu 20 mW sau mai mare;  
2. stabilitatea frecvenței laserului egală cu 10 MHz sau mai bună (mai 

mică);  
3. lungimea de undă a laserului egală sau mai mare de 1 000 nm, dar 

care nu depășește 2 000 nm;  
4. rezoluția sistemului optic mai bună (mai mică) de 1 nm și  

5. semnalul optic la rata de zgomot egală cu 103 sau mai mare. 
Notă tehnică: 
«Echipamentul de detecție acustică cu laser» este menționat uneori ca un microfon 
laser sau microfon de detecție cu flux de particule. 

6A202 Tuburi fotomultiplicatoare având ambele caracteristici următoare: 
a.  suprafața fotocatodului mai mare de 20 cm2 și 

b.  timpul de creștere a impulsului anodic mai mic de 1 ns. 

5.A.1 Tuburi fotomultiplicatoare având ambele caracteristici următoare: 
a.  suprafața fotocatodului mai mare de 20 cm2 și 
b.  Timpul de creștere a impulsului anodic mai mic de 1 ns. 
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6A203 Camere și componente, altele decât cele menționate la 6A003, după cum ur
mează: 
N.B. 1:  «Produsele software» special concepute pentru a îmbunătăți sau a debloca 

performanțele unei camere sau ale unui dispozitiv de formare a imaginii în 
scopul îndeplinirii caracteristicilor menționate la 6A203.a., 6A203.b. 
sau 6A203.c. sunt specificate la 6D203. 

N.B. 2:  «Tehnologia» sub formă de coduri sau chei menită să îmbunătățească sau 
să deblocheze performanțele unei camere sau ale unui dispozitiv de formare 
a imaginii în scopul îndeplinirii caracteristicilor menționate la 6A203.a., 
6A203.b. sau 6A203.c. este specificată la 6E203. 

Notă: 
6A203.a. – 6A203.c. nu supune controlului camerele sau dispozitivele de 
formare a imaginii în cazul în care acestea au constrângeri legate de hard
ware, «software» sau «tehnologie» care le limitează performanțele la un nivel 
inferior celui specificat mai sus, cu condiția de a îndeplini oricare dintre ur
mătoarele condiții: 
1. ele trebuie returnate fabricantului inițial pentru a realiza îmbunătățirile sau pen

tru a elimina constrângerile; 
2.  necesită «software» de tipul celui specificat la 6D203 pentru a îmbunătăți sau 

a debloca performanțele în vederea îndeplinirii caracteristicilor menționate la 
6A203sau 

3.  acestea trebuie echipate cu «tehnologie», sub formă de chei sau coduri, astfel cum 
este specificat la 6D203 pentru a îmbunătăți sau debloca performanțele în sco
pul îndeplinirii caracteristicilor menționate la 6A203. 

5.B.3. Camere de mare viteză și dispozitive de imagistică și componente ale aces
tora, după cum urmează: 
N.B.: «Produsele software» special concepute pentru a spori sau a menține ca

racteristicile de performanță ale camerelor sau ale dispozitivelor de ima
gistică pentru a îndeplini caracteristicile de mai jos sunt supuse contro
lului la articolele 5.D.1 și 5.D.2. 

6A203 a. camere cu posibilitatea măsurării în timp a intensității impulsului lumi
nos și componente special concepute pentru acestea, după cum urmează: 
1. camere cu posibilitatea măsurării în timp a intensității impulsului lu

minos cu o viteză de scriere mai mare de 0,5 mm/μs;  
2. camere electronice cu baleiaj capabile de o rezoluție temporală de 50 

ns sau mai puțin;  
3. tuburi de măsurare în timp a intensității impulsului luminos pentru 

camerele menționate la 6A203.a.2.;  
4. module de extensie special concepute pentru a fi utilizate împreună 

cu camerele cu posibilitatea măsurării în timp a intensității impulsului 
luminos cu structuri modulare și care permit specificațiile de perfor
manță menționate la 6A203.a.1. sau 6A203.a.2.;  

5. unități electronice de sincronizare, ansambluri rotative compuse din 
turbine, oglinzi și rulmenți, special concepute pentru camerele men
ționate la 6A203.a.1.; 

5.B.3.a a.  Camere de luat vederi cu baleiaj și componente special concepute pentru 
acestea, după cum urmează: 
1. camere cu posibilitatea măsurării în timp a intensității impulsului lumi

nos cu o viteză de scriere mai mare de 0,5 mm/μs;  
2. camere electronice cu baleiaj capabile de o rezoluție temporală de 50 

ns sau mai puțin;  
3. Tuburi cu baleiaj pentru camerele menționate la articolul 5.B.3.a.2.;  
4. Module de extensie, concepute special pentru a fi utilizate împreună cu 

camerele de luat vederi cu baleiaj cu structuri modulare și care permit 
specificațiile de performanță de la articolul 5.B.3.a.1 sau de la articolul 
5.B.3.a.2.;  

5. Unitățile electronice de sincronizare și ansamblurile rotative cum sunt 
turbinele, oglinzile și rulmenții, special concepute pentru camerele 
menționate la articolul 5.B.3.a.1. 
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6A203 b.  camere cu imagini secvențiale și componente special concepute pentru 
acestea, după cum urmează:  
1. camere cu imagini secvențiale cu viteze de înregistrare mai mari de 

225 000 cadre/secundă; 
2. camere cu imagine secvențială capabile de un timp de expunere pen

tru un cadru de 50 ns sau mai mic;  
3. tuburi pentru imagine secvențială și dispozitive semiconductoare de 

formare a imaginii cu un timp de captare rapidă a imaginii (obturare) 
de 50 ns sau mai mic, special concepute pentru camerele menționate 
la 6A203.b.1 sau 6A203.b.2.;  

4. module de extensie special concepute pentru a fi utilizate împreună 
cu camerele cu imagini secvențiale care au structuri modulare și care 
permit specificațiile de performanță menționate la 6A203.b.1 sau 
6A203.b.2.;  

5. unități electronice de sincronizare, ansambluri rotative compuse din 
turbine, oglinzi și rulmenți, special concepute pentru camerele men
ționate la 6A203.b.1 sau 6A203.b.2.; 

Notă tehnică: 
La 6A203.b., camerele cadru cu cadru de mare vitează pot fi utilizate în mod indi
vidual pentru a furniza o imagine unică a unui eveniment dinamic sau mai multe 
astfel de camere pot fi combinate într-un sistem de declanșare secvențială pentru 
a furniza mai multe imagini ale unui eveniment. 

5.B.3.b b.  Camere cu imagini secvențiale și componente special concepute pentru 
acestea, după cum urmează:  
1. camere cu imagini secvențiale cu viteze de înregistrare mai mari de 

225 000 cadre/secundă;  
2. camere cu imagine secvențială capabile de un timp de expunere pentru 

un cadru de 50 ns sau mai mic;  
3. Tuburi integrate și dispozitive semiconductoare de formare a imaginii 

cu un timp de rezoluție (obturare) de 50 ns sau mai mic, special conce
pute pentru camerele menționate la articolul 5.B.3.b.1 sau la articolul 5. 
B.3.b.2.;  

4. Module de extensie, concepute special pentru a fi utilizate împreună cu 
camerele cu imagine secvențială cu structuri modulare și care permit 
specificațiile de performanță de la articolul 5.B.3.a.1 sau de la articolul 
5.B.3.a.2.;  

5. Unitățile electronice de sincronizare și ansamblurile rotative cum sunt 
turbinele, oglinzile și rulmenții, special concepute pentru camerele 
menționate la articolul 5.B.3.b.1 sau la articolul 5.B.3.b.2.     

6A203 c. camere cu semiconductori sau cu tuburi electronice și componente spe
cial concepute pentru acestea, după cum urmează:  
1. camere cu semiconductori sau cu tuburi electronice cu un timp de 

captare rapidă a imaginii (obturare) de 50 ns sau mai mic; 
2. dispozitive semiconductoare de formare a imaginii și tuburi amplifica

toare de imagine cu un timp de captare rapidă a imaginii (obturare) de 
50 ns sau mai mic, special concepute pentru camerele menționate la 
6A203.c.1.;  

3. dispozitive obturatoare electro-optice (cu celule Kerr sau Pockel) cu un 
timp de captare rapidă a imaginii (obturare) de 50 ns sau mai mic;  

5.B.3.c c.  Camere cu semiconductori sau cu tuburi electronice și componente special 
concepute pentru acestea, după cum urmează: 
1. camere cu semiconductori sau cu tuburi electronice cu un timp de cap

tare rapidă a imaginii (obturare) de 50 ns sau mai mic; 
2. Dispozitive semiconductoare de formare a imaginii cu un timp de rezo

luție (obturare) de 50 ns sau mai mic, special concepute pentru came
rele menționate la articolul 5.B.3.c.1.;  

3. dispozitive obturatoare electro-optice (cu celule Kerr sau Pockel) cu un 
timp de captare rapidă a imaginii (obturare) de 50 ns sau mai mic;  
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4. module de extensie special concepute pentru a fi utilizate împreună cu 
camere care au structuri modulare și care permit specificațiile de per
formanță menționate la 6A203.c.1.  

4. module de extensie, concepute special pentru a fi utilizate împreună cu 
camerele având structuri modulare și care permit specificațiile de per
formanță de la articolul 5.B.3.c.1. 

Notă tehnică: 
Camerele rapide cadru cu cadru pot fi utilizate în mod individual pentru a prezenta 
o imagine unică a unui eveniment dinamic sau mai multe astfel de camere pot fi 
combinate într-un sistem de declanșare secvențială pentru a obține mai multe imagini 
ale unui eveniment. 

6A203 d.  camere TV rezistente la radiații sau lentilele acestora, special concepute 
sau adaptate să suporte iradieri la doze totale de radiații mai mari de 50 
× 103 Gy(siliciu) [5 × 106 radiani (siliciu)] fără ca funcționarea să fie afec
tată. 

Notă tehnică: 
Termenul Gy (siliciu) se referă la energia în Jouli/kilogram absorbită de o probă de 
siliciu neecranată atunci când este expusă la radiație ionizantă. 

1.A.2. camere TV rezistente la radiații sau lentilele acestora, special concepute sau 
adaptate să suporte iradieri la doze totale de radiații mai mari de 50 × 104 

Gy(siliciu) fără ca funcționarea să fie afectată. 
Notă tehnică: 
Termenul Gy (siliciu) se referă la energia în jouli per kilogram absorbită de o probă 
de siliciu neecranată atunci când este expusă la radiație ionizantă. 

6A205 «Lasere», amplificatoare «laser» și oscilatoare, altele decât cele menționate 
la 0B001.g.5, 0B001.h.6 și 6A005; după cum urmează: 
N.B.:  Pentru lasere cu vapori de cupru, a se vedea 6A005.b. 

3.A.2. Lasere, amplificatoare laser și oscilatoare, după cum urmează: 
N. B.  A se vedea, de asemenea, în legătură cu 6A005 

6A205 a.  «Lasere» cu ioni de argon având ambele din următoarele caracteristici:  
1. funcționează la lungimi de undă cuprinse între 400 nm și 515 nm și  

2. au o putere medie de ieșire mai mare de 40 W; 

3.A.2.b lasere cu ioni de argon având ambele caracteristici următoare:  
1. funcționează la lungimi de undă cuprinse între 400 nm și 515 nm și  
2. au o putere medie de ieșire mai mare de 40 W; 

6A205 b.  oscilatoare laser cu coloranți monomod, acordabile în impulsuri, având 
toate caracteristicile următoare:  
1. funcționează la lungimi de undă cuprinse între 300 nm și 800 nm;  
2. au o putere medie de ieșire mai mare de 1 W;  
3. au o rată de repetiție mai mare de 1 kHz și  

4. au o durată a impulsului mai mică de 100 ns; 

3.A.2.d oscilatoare laser cu coloranți monomod, acordabile în impulsuri, având toate 
caracteristicile următoare:  
1. funcționează la lungimi de undă cuprinse între 300 nm și 800 nm;  
2. au o putere medie de ieșire mai mare de 1 W;  
3. au o rată de repetiție mai mare de 1 kHz și  
4. au o durată a impulsului mai mică de 100 ns; 
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6A205 c.  oscilatoare și amplificatoare laser cu coloranți, acordabile în impulsuri, 
având toate caracteristicile următoare:  
1. funcționează la lungimi de undă cuprinse între 300 nm și 800 nm;  
2. au o putere medie de ieșire mai mare de 30 W;  
3. au o rată de repetiție mai mare de 1 kHz și  

4. au o durată a impulsului mai mică de 100 ns; 
Notă:  6A205.c. nu supune controlului oscilatoarele monomod. 

3.A.2.e oscilatoare și amplificatoare laser în impulsuri cu coloranți și acordabile, 
având toate caracteristicile următoare:  
1. funcționează la lungimi de undă cuprinse între 300 nm și 800 nm;  
2. au o putere medie de ieșire mai mare de 30 W;  
3. au o rată de repetiție mai mare de 1 kHz și  
4. au o durată a impulsului mai mică de 100 ns; 
Notă:  Articolul 3.A.2.e. nu supune controlului oscilatoarele cu un singur 

mod de oscilație. 

6A205 d. «Lasere» cu dioxid de carbon în impulsuri, având toate caracteristicile ur
mătoare:  
1. funcționează la lungimi de undă cuprinse între 9 000 nm și 

11 000 nm;  
2. au o rată de repetiție mai mare de 250 Hz;  
3. au o putere medie de ieșire mai mare de 500 W și  

4. au o durată a impulsului mai mică de 200 ns; 

3.A.2.g lasere cu bioxid de carbon în impulsuri, având toate caracteristicile urmă
toare:  
1. funcționează la lungimi de undă cuprinse între 9 000 nm și 11 000 nm;  
2. au o rată de repetiție mai mare de 250 Hz;  
3. au o putere medie de ieșire mai mare de 500 W și  
4. au o durată a impulsului mai mică de 200 ns; 
Notă:  Articolul 3.A.2.g. nu supune controlului laserele industriale cu CO2 cu 

o putere mai mare (de obicei 1 până la 5 kW) utilizate în aplicații pre
cum tăiere și sudură deoarece aceste lasere sunt fie lasere cu undă con
tinuă, fie cu impulsuri, durata impulsului fiind mai mare de 200 ns. 

6A205 e. comutatoare Raman cu parahidrogen concepute să funcționeze la o lun
gime de undă de ieșire de 16 µm și la o rată de repetiție mai mare de 
250 Hz; 

3.A.2.i. comutatoare Raman cu parahidrogen concepute să funcționeze la o lungime 
de undă de ieșire de 16 mm și la o rată de repetiție mai mare de 250 Hz; 

6A205 f.  «Lasere» dopate cu neodim (altele decât cele cu sticlă), cu o lungime de 
undă la ieșire ce depășește 1 000 nm dar nu depășește 1 100 nm, având 
oricare din caracteristicile care urmează: 
1. lasere declanșate (Q-switch) cu excitație în impuls, cu durata impulsu

lui egală cu sau 1 ns mai mare și având oricare din următoarele carac
teristici: 
a. o ieșire monomod transversală cu o putere medie de ieșire care de

pășește 40 W sau 
b. o ieșire multimod transversală cu o putere medie la ieșire ce depă

șește 50 W sau 
2. utilizează dublarea frecvenței pentru a obține o lungime de undă la ie

șire între 500 și 550 nm cu o putere medie de ieșire mai mare de 
40 W; 

3.A.2.c. Lasere dopate cu neodim (altele decât cele cu sticlă), cu o lungime de undă la 
ieșire ce depășește 1 000 nm dar nu depășește 1 100 nm, având oricare din
tre caracteristicile următoare:  
1. lasere declanșate (Q-switch) cu excitație în impuls, cu durata impulsului 

egală sau mai mare de 1 ns și având oricare din următoarele caracteristici: 
a.  o ieșire momod transversală cu o putere medie de ieșire care depășește 

40 W sau 
b. o ieșire multimod transversală cu o putere medie de ieșire care depă

șește 50 W; 
sau  

2. utilizează dublarea frecvenței pentru a produce o lungime de undă la ieșire 
cuprinsă între 500 și 550 nm cu o putere medie de ieșire de peste 40 W; 
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6A205 g.  lasere cu bioxid de carbon în impulsuri, altele decât cele menționate la 
6A005.d.2., având toate caracteristicile următoare:  
1. funcționează la lungimi de undă cuprinse între 5 000 nm și 

6 000 nm;  
2. au o rată de repetiție mai mare de 250 Hz;  
3. au o putere medie de ieșire mai mare de 200 W și  

4. au o durată a impulsului mai mică de 200 ns. 

3.A.2.j «Lasere» cu monoxid de carbon în impulsuri, care au toate caracteristicile ur
mătoare:  
1. funcționează la lungimi de undă cuprinse între 5 000 nm și 6 000 nm;  
2. au o rată de repetiție mai mare de 250 Hz;  
3. au o putere medie de ieșire mai mare de 200 W și  
4. au o durată a impulsului mai mică de 200 ns; 
Notă:  Articolul 3.A.2.j. nu supune controlului laserele industriale cu CO2 cu 

o putere mai mare (de obicei 1 până la 5 kW) utilizate în aplicații pre
cum tăiere și sudură deoarece aceste lasere sunt fie lasere cu undă con
tinuă, fie cu impulsuri, durata impulsului fiind mai mare de 200 ns. 

6A225 Interferometre de viteză pentru măsurarea vitezelor mai mari de 1 km/s pe 
durata unui interval de timp mai mic de 10 microsecunde. 
Notă: 6A225 include interferometre de viteză cum ar fi VISAR (sisteme interfero

metrice de viteză pentru orice reflector) și DLI (interferometre laser cu efect 
Doppler) și PDV (aparate de măsurare a vitezei undelor fotonice de tip Dop
pler), de asemenea cunoscute ca Het-V (aparate de măsurare a vitezei prin 
heterodină). 

5.B.5.a Instrumentație specializată pentru experimente hidrodinamice după cum ur
mează: 
a.  Interferometre de viteză pentru măsurarea vitezelor mai mari de 1 km/s pe 

durata unui interval de timp mai mic de 10 ms; 

6A226 Senzori de presiune, după cum urmează: 
a.  traductoare de presiune a șocurilor capabile să măsoare presiuni mai 

mari de 10 GPa, inclusiv cele confecționate din manganin, yterbiu și bi
fluorură de poliviniliden (PVBF, PVF2); 

b.  traductoare de presiune cu cuarț pentru presiuni mai mari de 10 GPa. 

5.B.5.b. b.  Traductoare de presiune a șocurilor capabile să măsoare presiuni mai mari 
de 10 GPa, inclusiv confecționate din manganin, yterbiu și fluorură de po
liviniliden (PVBF, PVF2); 

5.B.5.c. c.  Traductoare de presiune cu cuarț pentru presiuni mai mari de 10 GPa. 
Notă: Articolul 5.B.5.a. include interferometre de viteză cum sunt VISAR (sis

teme interferometrice de viteză pentru orice reflector) și DLI (interfero
metre laser cu efect Doppler) și PDV (Aparate de măsurare a vitezei un
delor fotonice, tip Doppler) de asemenea cunoscute ca Het-V (Aparate 
de măsurare a vitezei prin heterodină).  

6D Produse software 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Lista de control a Grupului furnizorilor nucleari, astfel cum figurează în INFCIRC/254/Rev.9/Partea 2 

6D203 «Produse software» special concepute pentru a îmbunătăți sau a debloca per
formanțele unor camere sau dispozitive de formare a imaginii în vederea în
deplinirii caracteristicilor menționate la 6A203.a. – 6A203.c. 

5.D.2. «Produse software» sau chei/coduri de criptare special concepute pentru 
a spori sau a menține caracteristicile de performanță ale echipamentului su
pus controlului la articolul 5.B.3.  
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6E Tehnologie 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Lista de control a Grupului furnizorilor nucleari, astfel cum figurează în INFCIRC/254/Rev.9/Partea 2 

6E201 «Tehnologie», în conformitate cu Nota Generală privind tehnologia pentru 
«utilizarea» echipamentelor menționate la categoriile: 6A003, 6A005.a.2., 
6A005.b.2., 6A005.b.3., 6A005.b.4., 6A005.b.6., 6A005.c.2., 6A005.d.3.c., 
6A005.d.4.c., 6A202, 6A203, 6A205, 6A225 sau 6A226. 

5.D.1. «Tehnologie», în conformitate cu controalele privind tehnologia pentru «dez
voltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor, materialelor sau «produ
selor software» menționate la punctele 5.A-5.D. 

6E203 «Tehnologie», sub formă de coduri sau chei, menită să îmbunătățească sau să 
deblocheze performanțele camerelor sau ale dispozitivelor de formare a ima
ginii pentru a îndeplini caracteristicile menționate la 6A203a.-6A203.c. 

5.D.1. «Tehnologie», în conformitate cu controalele privind tehnologia pentru «dez
voltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor, materialelor sau «produ
selor software» menționate la punctele 5.A-5.D.”   
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ANEXA II 

„ANEXA III 

CATEGORIA 1 – MATERIALE SPECIALE ȘI ECHIPAMENTE CONEXE 

1 A Sisteme, echipamente și componente 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Regimul de control al tehnologiei rachetelor (M.TCR): anexa referitoare la echipamente, produse software 
și tehnologie 

1A002 Structuri sau produse laminate «compozite», având oricare din următoarele 
caracteristici: 

a.  conțin o «matrice» organică și sunt fabricate din materiale menționate la 
1C010.c., 1C010.d. sau 1C010.e. sau 

b.  conțin o «matrice» din metal sau carbon și sunt fabricate din oricare din 
următoarele: 

1. «materiale fibroase sau filamentare», având toate caracteristicile urmă
toare: 

a.  un «modul specific» care depășește 10,15 × 106 m și 

b.  o «rezistență specifică la rupere» care depășește 17,7 × 104 m sau  

2. materiale menționate la1C010.c. 

Nota 1:  1A002 nu supune controlului structuri sau produse laminate compozite 
fabricate din «materiale fibroase sau filamentare» din carbon impregnate 
cu rășini epoxidice, utilizate la repararea structurilor sau produselor lami
nate pentru «aeronave civile» și având toate caracteristicile următoare: 

a.  o suprafață care nu depășește 1 m2; 

b.  o lungime care nu depășește 2,5 m și 

c.  o lățime care depășește 15 mm. 

Nota 2:  1A002 nu supune controlului produse semifabricate, special concepute 
pentru scopuri pur civile după cum urmează: 

a.  produse pentru sport; 

b.  industria de automobile; 

c.  industria de mașini unelte;  

M6A1 Structuri compozite, laminate și produse realizate din acestea, special conce
pute pentru a fi utilizate în sistemele menționate la 1.A., 19.A.1. sau 19.A.2. 
și în subsistemele menționate la 2.A. sau 20.A. 
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d.  aplicațiile medicale. 

Nota 3: 1A002.b.1 nu supune controlului produse semifabricate care conțin ma
xim două dimensiuni de filamente împletite și care sunt special concepute 
pentru următoarele aplicații: 

a. cuptoare pentru tratamentul termic al metalelor utilizate pentru reve
nire; 

b.  echipamente de producere a cristalelor de silicon. 

Nota 4:  1A002 nu supune controlului produse finite, special concepute pentru 
o aplicație specifică.  

1A102 Componente carbon-carbon pirolizate și reimpregnate, concepute pentru ve
hiculele de lansare spațială menționate la 9A004 sau pentru rachete de son
dare menționate la 9A104. 

M6A2 Componente pirolizate resaturate (de exemplu carbon-carbon) având toate ca
racteristicile următoare: a. concepute pentru sisteme de rachetă și b. utilizabile 
în sistemele menționate la 1.A. sau 19.A.1.  

1 B Echipamente de testare, inspecție si producție 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Regimul de control al tehnologiei rachetelor (M.TCR): anexa referitoare la echipamente, produse software 
și tehnologie 

1B001 Echipamente pentru producția sau inspectarea structurilor sau a produselor 
laminate «compozite» menționate la 1A002 sau a «materialelor fibroase sau 
filamentare» menționate la 1C010, precum și componente și accesorii spe
cial concepute pentru acestea, după cum urmează: 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1B101 ȘI 1B201.   

a.  mașini pentru înfășurarea filamentelor, ale căror mișcări de poziționare, 
înfășurare și răsucire a fibrelor sunt coordonate și programate în trei sau 
mai multe axe de «servopoziționare primară», special concepute pentru 
fabricarea structurilor «compozite» sau produselor laminate «compozite» 
din «materiale fibroase sau filamentare». 

M6B1a mașini pentru înfășurarea filamentelor sau «mașini pentru dispunerea cabluri
lor de filamente», ale căror mișcări de poziționare, înfășurare și răsucire a fi
brelor pot fi coordonate și programate în trei sau mai mult de trei axe, conce
pute pentru fabricarea structurilor compozite sau a produselor laminate com
pozite din materiale fibroase sau filamentare, precum și comenzile de progra
mare și de control 

b. «mașini pentru aranjarea benzilor», ale căror mișcări de așezare și pozițio
nare a benzilor sunt coordonate și programate în cinci sau mai multe axe 
de «servopoziționare primară», special concepute pentru fabricarea struc
turilor «compozite» ale celulelor aeronavelor sau «rachetelor»;  

M6B1b «Mașini pentru aranjarea benzilor», ale căror mișcări de poziționare și așezare 
a benzilor sunt coordonate și programate în două sau mai multe axe, conce
pute pentru realizarea structurilor compozite pentru celulele vehiculelor ae
riene și rachetelor;  
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Notă: La 1B001.b, «rachetă» se referă la sistemele de rachete complete și la sis
temele de vehicule aeriene fără pilot. 

Notă tehnică: 

În sensul 1B001.b., «mașinile pentru aranjarea benzilor» au capacitatea de 
a așeza una sau mai multe «benzi de filamente» având o lățime mai mare de 
25 mm și mai mică sau egală cu 305 mm, și să oprească și să repornească cur
sele individuale ale «benzilor de filamente» pe parcursul procesului de aranjare.  

Notă: În sensul celor menționate la 6.B.1.a și 6.B.1.b., se aplică următoarele defini
ții: 

1.  O «bandă de filamente» este o singură lățime continuă de bandă, cablu 
sau fibre impregnate integral sau parțial cu rășină. Benzile de filamente 
impregnate integral sau parțial cu rășină le includ și pe cele acoperite cu 
pudră uscată ca ținte în vederea încălzirii. 

2. «Mașini pentru dispunerea cablurilor de filamente» și «mașini pentru aran
jarea benzilor» înseamnă mașini care efectuează procese similare care utili
zează un cap comandat digital pentru a așeza una sau mai multe «benzi 
de filamente» pe o matriță pentru a crea o parte sau o structură. Aceste 
mașini au capacitatea să oprească și să repornească cursele individuale ale 
«benzilor de filamente» pe parcursul procesului de aranjare. 

3. «Mașinile pentru dispunerea cablurilor de filamente» au capacitatea de a po
ziționa una sau mai multe «benzi de filamente» având o lățime mai mică 
sau egală cu 25,4 mm. Această dimensiune se referă la lățimea minimă 
a materialului care poate fi plasat pe utilaj, indiferent de capacitatea supe
rioară a acestuia. 

4.  «Mașinile pentru aranjarea benzilor» au capacitatea de a poziționa una sau 
mai multe «benzi de filamente» având o lățime mai mică sau egală cu 
304,8 mm, dar nu pot plasa «benzi de filamente» având o lățime mai 
mică sau egală cu 25,4 mm. Această dimensiune se referă la lățimea mi
nimă a materialului care poate fi plasat pe utilaj, indiferent de capacitatea 
superioară a acestuia.  

c. mașini de țesut multidirecționale și multidimensionale sau mașini de în
trețesere, inclusiv adaptori și truse de scule, special concepute sau modifi
cate pentru țeserea, întrețeserea sau împletirea fibrelor pentru structurile 
«compozite»; 

Notă tehnică: 

În sensul celor menționate la 1B001.c., tehnica de întrețesere include și tricota
rea.  

M6B1c Mașini de țesut multidirecționale și multidimensionale sau mașini de întrețe
sere, inclusiv adaptori și truse de scule destinate modificărilor pentru țeserea, 
întrețeserea sau împletirea fibrelor, pentru fabricarea structurilor compozite; 

Notă:  6.B.1.c. nu supune controlului mașinile textile nemodificate pentru utilizările 
finale menționate. 

d.  echipamente special concepute sau adaptate pentru producția fibrelor de 
armare, după cum urmează:  

Echipamente concepute sau modificate pentru «producția» de «materiale fi
broase sau filamentare», după cum urmează: 

1.  echipamente pentru transformarea fibrelor polimerice (de exemplu 
poliacrilonitril, mătase artificială, gudron sau policarbosilan) în fibre 
de carbon sau fibre de carbură de siliciu, inclusiv echipamente speciale 
pentru tensionarea fibrei pe durata încălzirii; 

M6B1d1 1. echipamente pentru transformarea fibrelor polimerice (de exemplu, polia
crilonitrilice, mătase artificială sau policarbosilanice), inclusiv dispozitivul 
special pentru tensionarea firului în timpul încălzirii; 
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2. echipamente pentru depunerea chimică din stare de vapori a elemente
lor sau compușilor pe substraturi filamentare încălzite, în vederea fa
bricării fibrelor de carbură de siliciu; 

M6B1d2 2.  echipamente pentru depunerea din stare de vapori a elementelor sau 
a compușilor pe substraturi filamentare încălzite; 

3.  echipamente pentru strunjirea pe cale umedă a ceramicilor refractare 
(de exemplu, oxidul de aluminiu); 

M6B1d3 3. echipamente pentru filare pe cale umedă a ceramicilor refractare (de exem
plu, oxidul de aluminiu) 

4. echipamente pentru transformarea prin tratament termic a aluminiu
lui conținând fibre din materiale precursoare în fibre de alumină;  

e.  echipamente pentru producerea preimpregnatelor menționate la 1C010.e 
prin metoda topirii la temperaturi înalte; 

f. echipamente de verificare nedistructivă, concepute special pentru mate
rialele «compozite», după cum urmează:  
1. sisteme de tomografie cu raze X pentru examinarea defectelor în trei 

dimensiuni; 

2. mașini de testare cu ultrasunete cu comandă numerică ale căror miș
cări de poziționare a transmițătorilor sau receptorilor sunt coordonate 
și programate simultan în patru sau mai multe axe pentru a urmări 
profilurile tridimensionale ale componentei verificate; 

g.  «mașini pentru dispunerea cablurilor de filamente», ale căror mișcări de 
așezare și poziționare a cablurilor sunt coordonate și programate în două 
sau mai multe axe de «servopoziționare primară», special concepute pen
tru fabricarea structurilor «compozite» ale celulelor aeronavelor sau «ra
chetelor». 

Notă tehnică: 

În sensul 1B001.g., «mașinile pentru dispunerea cablurilor de filamente» au ca
pacitatea de a poziționa una sau mai multe «benzi de filamente» având o lățime 
mai mică sau egală cu 25 mm, și să oprească și să repornească cursele indivi
duale ale «benzilor de filamente» pe parcursul procesului de dispunere. 

Notă tehnică: 

1.  În sensul celor menționate la 1B001, axele de «servopoziționare primară», 
controlează, sub coordonarea unui program de calculator, poziția efectorului 
final (extremitatea) în spațiu față de piesa de lucru, cu orientarea și direcția 
corectă pentru a obține procesul dorit. 

2.  În sensul 1B001., o «bandă de filamente» este o singură lățime continuă de 
bandă, cablu sau fibre impregnate integral sau parțial cu rășină. 

M6B1e Echipamente concepute sau adaptate pentru tratamentul suprafeței fibrelor 
sau pentru realizarea preimpregnatelor și a semifabricatelor, inclusiv role, în
tinzători, echipamente de acoperire, echipamente de tăiere și matrițe clicker. 

Notă:  Exemple de componente și accesorii pentru mașinile menționate la 6.B.1. sunt 
modele, mandrine, matrițe, montaje și scule ce servesc la eboșarea, coacerea, 
conservarea, turnarea, sinterizarea sau la îmbinarea structurilor compozite, 
a laminatelor și a produselor realizate din acestea 
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1B002 Echipamente pentru producerea aliajelor metalice, a pulberilor de aliaje me
talice sau a materialelor aliate special concepute pentru evitarea contaminării 
și pentru utilizarea în unul din procesele menționate la 1C002.c.2. 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1B102. 

M4B3d «Echipamente de producție» de pulbere metalică utilizabile pentru «producția», 
în mediu controlat, de materiale sferice, sferoidale sau atomizate menționate 
la 4.C.2.c., 4.C.2.d. sau 4.C.2.e. Notă: 4.B.3.d. include: a. generatoare de 
plasmă (cu arc electric de înaltă frecvență) utilizate pentru obținerea pulberi
lor metalice sferice sau pulverizate într-un mediu de apă-argon; b. echipa
mente cu impuls electric utilizabile pentru obținerea pulberilor metalice sfe
rice sau pulverizate într-un mediu de apă-argon; c. echipament utilizat pentru 
«producția» pulberilor sferice de aluminiu prin pulverizare a topiturii într-un 
mediu inert (de exemplu, azot). 

Note: 

1.  Singurele amestecătoare discontinue, amestecătoare continue utilizabile 
pentru combustibili solizi sau constituenții lor menționați la 4.C. și mori 
cu energie hidraulică menționate la 4.B. sunt cele menționate la 4.B.3. 

2.  Tipurile de «echipamente de producție» de pulbere metalică care nu sunt 
menționate la 4.B.3.d. trebuie evaluate în conformitate cu 4.B.2. 

1B101 Echipamente, altele decât cele specificate în 1B001, pentru «producerea» 
compozitelor structurale, după cum urmează și componente și accesorii spe
cial concepute în acest scop: 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1B201. 

Notă:  Printre componentele și accesoriile menționate la 1B101 se numără 
modele, mandrine, matrițe, montaje și scule ce servesc la eboșarea, 
coacerea, conservarea, turnarea, sinterizarea sau la îmbinarea structu
rilor compozite, a laminatelor și a produselor realizate din acestea.   

a. mașini pentru înfășurarea filamentelor sau mașini pentru prelucrarea fi
brelor compozite, ale căror mișcări de poziționare, înfășurare și răsucire 
a fibrelor pot fi coordonate și programate în trei sau mai mult de trei 
axe, concepute pentru fabricarea structurilor compozite sau a produselor 
laminate compozite din materiale fibroase sau filamentare, precum și co
menzile de programare și de control; 

M6B1a mașini pentru înfășurarea filamentelor sau mașini pentru prelucrarea fibrelor 
compozite, ale căror mișcări de poziționare, înfășurare și răsucire a fibrelor 
pot fi coordonate și programate în trei sau mai mult de trei axe, concepute 
pentru fabricarea structurilor compozite sau a produselor laminate compozite 
din materiale fibroase sau filamentare, precum și comenzile de programare și 
de control. 

b. mașini pentru aranjarea benzilor, ale căror mișcări de poziționare și așe
zare a benzilor și foilor sunt coordonate și programate în două sau mai 
multe axe, concepute pentru realizarea structurilor compozite pentru ce
lulele vehiculelor aeriene și «rachetelor»; 

M6B1b «Mașini pentru aranjarea benzilor», ale căror mișcări de poziționare și așezare 
a benzilor sunt coordonate și programate în două sau mai multe axe, conce
pute pentru realizarea structurilor compozite pentru celulele vehiculelor ae
riene și rachetelor;  
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Notă: 

În sensul celor menționate la 6.B.1.a și 6.B.1.b., se aplică următoarele definiții: 

1.  O «bandă de filamente» este o singură lățime continuă de bandă, cablu sau fibre 
impregnate integral sau parțial cu rășină. Benzile de filamente impregnate integral 
sau parțial cu rășină le includ și pe cele acoperite cu pudră uscată ca ținte în vede
rea încălzirii. 

2.  «Mașini pentru dispunerea cablurilor de filamente» și «mașini pentru aranjarea 
benzilor» înseamnă mașini care efectuează procese similare care utilizează un cap 
comandat digital pentru a așeza una sau mai multe «benzi de filamente» pe o ma
triță pentru a crea o parte sau o structură. Aceste mașini au capacitatea să 
oprească și să repornească cursele individuale ale «benzilor de filamente» pe parcur
sul procesului de aranjare. 

3.  «Mașinile pentru dispunerea cablurilor de filamente» au capacitatea de a poziționa 
una sau mai multe «benzi de filamente» având o lățime mai mică sau egală cu 
25,4 mm. Această dimensiune se referă la lățimea minimă a materialului care 
poate fi plasat pe utilaj, indiferent de capacitatea superioară a acestuia. 

4.  «Mașinile pentru aranjarea benzilor» au capacitatea de a poziționa una sau mai 
multe «benzi de filamente» având o lățime mai mică sau egală cu 304,8 mm, dar 
nu pot plasa «benzi de filamente» având o lățime mai mică sau egală cu 
25,4 mm. Această dimensiune se referă la lățimea minimă a materialului care 
poate fi plasat pe utilaj, indiferent de capacitatea superioară a acestuia. 

c.  echipamente concepute sau modificate pentru «producția» de «materiale 
fibroase sau filamentare», după cum urmează:  
1. echipamente pentru transformarea fibrelor polimerice (de exemplu, 

poliacrilonitrilice, mătase artificială sau policarbosilanice), inclusiv dis
pozitivul special pentru tensionarea firului în timpul încălzirii;  

2. echipamente pentru depunerea din stare de vapori a elementelor sau 
a compușilor pe substraturi filamentare încălzite;  

3. echipamente pentru strunjirea pe cale umedă a ceramicilor refractare 
(de exemplu, oxidul de aluminiu); 

M6B1d echipamente concepute sau modificate pentru «producția» de «materiale fi
broase sau filamentare», după cum urmează: 

1. echipamente pentru transformarea fibrelor polimerice (de exemplu, polia
crilonitrilice, mătase artificială sau policarbosilanice), inclusiv dispozitivul 
special pentru tensionarea firului în timpul încălzirii;  

2. echipamente pentru depunerea din stare de vapori a elementelor sau 
a compușilor pe substraturi filamentare încălzite;  

3. echipamente pentru strunjirea pe cale umedă a ceramicilor refractare (de 
exemplu, oxidul de aluminiu);  

d. echipamente concepute sau adaptate pentru tratamentul suprafeței fibre
lor sau pentru realizarea preimpregnatelor și a semifabricatelor mențio
nate la 9C110. 
Notă:  1B101.d. include role, întinzători, echipamente de acoperire, echipamente 

de tăiere și matrițe clicker.  

M6B1e Echipamente concepute sau adaptate pentru tratamentul suprafeței fibrelor 
sau pentru realizarea preimpregnatelor și a semifabricatelor, inclusiv role, în
tinzători, echipamente de acoperire, echipamente de tăiere și matrițe clicker. 

Notă:  Exemple de componente și accesorii pentru mașinile menționate la 6.B.1. sunt 
modele, mandrine, matrițe, montaje și scule ce servesc la eboșarea, coacerea, 
conservarea, turnarea, sinterizarea sau la îmbinarea structurilor compozite, 
a laminatelor și a produselor realizate din acestea 
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1B102 «Echipamente pentru producția» de pulbere metalică, altele decât cele men
ționate la 1B002 și componentele acestora, după cum urmează: 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1B1151.b. 

a. «Echipamente de producție» de pulbere metalică utilizabile pentru «pro
ducția», în mediu controlat, de materiale sferice, sferoidale sau atomizate 
menționate la 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1., 1C111.a.2. sau Lista pro
duselor militare. 

b.  Componente special concepute pentru «echipamentele pentru producție» 
menționate la 1B002 sau 1B102.a. 

Notă:  1B102 include: 

a. Generatoare de plasmă (cu arc electric de înaltă frecvență) folosite pen
tru obținerea pulberilor metalice sferice sau pulverizate într-un mediu 
de apă-argon; 

b. Echipament cu impuls electric utilizat pentru obținerea pulberilor me
talice sferice sau pulverizate într-un mediu de apă-argon; 

c.  Echipament utilizat pentru «producția» pulberilor sferice de aluminiu 
prin pulverizare a topiturii într-un mediu inert (de exemplu, azot).  

M4B3d «Echipamente de producție» de pulbere metalică utilizabile pentru «producția», 
în mediu controlat, de materiale sferice, sferoidale sau atomizate menționate 
la 4.C.2.c., 4.C.2.d. sau 4.C.2.e. 

Notă:  4.B.3.d. include: 

a.  Generatoare de plasmă (cu arc electric de înaltă frecvență) folosite pentru 
obținerea pulberilor metalice sferice sau pulverizate într-un mediu de apă- 
argon; 

b.  Echipament cu impuls electric utilizat pentru obținerea pulberilor metalice 
sferice sau pulverizate într-un mediu de apă-argon; 

c.  Echipament utilizat pentru «producția» pulberilor sferice de aluminiu prin 
pulverizare a topiturii într-un mediu inert (de exemplu, azot). 

Note: 

1.  Singurele amestecătoare discontinue, amestecătoare continue utilizabile pentru 
combustibili solizi sau constituenții lor menționați la 4.C. și mori cu energie hi
draulică menționate la 4.B. sunt cele menționate la 4.B.3. 

2. Tipurile de «echipamente de producție» de pulbere metalică care nu sunt mențio
nate la 4.B.3.d. trebuie evaluate în conformitate cu 4.B.2. 

1B115 Echipamente, altele decât cele menționate la 1B002 sau 1B102, pentru «pro
ducția» de combustibili de propulsie sau a constituenților lor și componen
tele special concepute pentru acestea, după cum urmează:   

a.  «echipamente de producție», pentru «producția», manipularea și verificarea 
în vederea recepției a combustibililor de propulsie lichizi sau a constituen
ților lor menționați în 1C011.a, 1C011.b. și 1C111 sau în Lista produse
lor militare; 

M4B1 «Echipamente de producție» și componente special concepute pentru acestea, 
pentru «producția», manipularea sau verificarea în vederea recepției a combus
tibililor lichizi sau a constituenților lor menționați la 4.C. 

b.  «echipament de producție» pentru «producția», manipularea, amestecarea, 
conservarea, turnarea, presarea, extrudarea, prelucrarea sau verificarea în 
vederea recepției a combustibililor de propulsie solizi sau a constituenților 
lor menționați în 1C011.a., 1C011.b., 1C111 sau în Lista produselor mi
litare.  

M4B2 «Echipamente de producție», altele decât cele descrise la 4.B.3., și componente 
special concepute pentru acestea, pentru producția, manipularea, amestecarea, 
conservarea, turnarea, presarea, extrudarea, prelucrarea sau verificarea în ve
derea recepției a combustibililor solizi sau a constituenților lor menționați la 
4.C. 

16.8.2016 
L 221/109 

Jurnalul O
ficial al U

niunii Europene 
RO

    



Notă:  1B115.b. nu supune controlului amestecătoare prin dozare (discontinue), 
amestecătoare continue sau mori cu energie hidraulică. Pentru controlul 
amestecătoarelor prin dozare, amestecătoarelor continue și morilor cu 
energie hidraulică, a se vedea 1B117, 1B118 și 1B119. 

Nota 1:  Pentru echipamentele special concepute pentru producția de produse 
militare, a se vedea Lista produselor militare. 

Nota 2: 1B115 nu supune controlului echipamentele pentru «producția», mani
pularea și testarea carburii de bor.  

1B116 Ajutaje special concepute pentru fabricarea materialelor provenite din piro
liză care se realizează după un tipar, o mandrină, o matriță sau alt suport 
pornind de la precursori gazoși care se descompun la o temperatură cu
prinsă între 1 573 K (1 300 °C) și 3 173 K (2 900 °C) și la o presiune cu
prinsă între 130 Pa și 20 kPa. 

M6B2 Ajutaje special concepute pentru procesele menționate la 6.E.3. 

1B117 Amestecătoare discontinue capabile de amestecare sub vid în intervalul de la 
0 la 13,326 kPa și la care temperatura din cuvă poate fi controlată, precum 
și componentele special concepute pentru acestea având toate caracteristicile 
următoare: 

a.  o capacitate volumetrică totală de 110 litri sau mai mare și 

b.  cel puțin un «braț de amestecare/malaxare» montat excentric. 

Notă:  În 1B117.b, termenul de «braț de amestecare/malaxare» nu se referă la 
deaglomeratori sau arborii port-cuțite. 

M4B3a Amestecătoare discontinue capabile de amestecare sub vid în intervalul de la 
0 la 13,326 kPa și la care temperatura din cuvă poate fi controlată, având 
toate caracteristicile următoare:  

1. o capacitate volumetrică totală de 110 litri sau mai mare și  

2. cel puțin un braț de «braț de amestecare/malaxare» montat excentric; 

Notă:  La articolul 4.B.3.a.2., termenul de «braț de amestecare/malaxare» nu se 
referă la deaglomeratori sau arborii port-cuțite. 

1B118 Amestecătoare continue capabile de amestecare sub vid în intervalul de la 0 
la 13,326 kPa și la care temperatura din cuvă poate fi controlată, precum și 
componentele special concepute pentru acestea având oricare din următoa
rele caracteristici: 

a.  două sau mai multe brațe de amestecare/malaxare sau 

b.  un singur ax de rotație care oscilează și cu dinți/pini de amestecare atât 
pe arbore, cât și în interiorul cuvei. 

M4B3b Amestecătoare continue capabile de amestecare sub vid în intervalul de la 0 
la 13,326 kPa și la care temperatura din cuvă poate fi controlată, având ori
care dintre caracteristicile următoare:  

1. două sau mai multe brațe de amestecare/malaxare sau 

2. un singur ax de rotație care oscilează și cu dinți/pini de amestecare pe ar
bore, precum și în interiorul cuvei. 

1B119 Mori cu energie hidraulică utilizate pentru măcinarea sau sfărâmarea sub
stanțelor menționate la 1C011.a, 1C011.b, 1C111 sau în Lista produselor 
militare și componente special concepute pentru acestea. 

M4B3c Mori cu energie hidraulică utilizabile pentru măcinarea sau sfărâmarea sub
stanțelor menționate la 4.C  
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1C Materiale 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Regimul de control al tehnologiei rachetelor (M.TCR): anexa referitoare la echipamente, produse software 
și tehnologie 

1C001 Materiale special concepute pentru a fi utilizate ca absorbanți de unde elec
tromagnetice sau polimeri cu conductivitate intrinsecă, după cum urmează: 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1C101. 

a.  materiale pentru absorbția frecvențelor care depășesc 2 × 108 Hz, dar 
mai mici de 3 × 1012 Hz; 

Nota 1:  1C001.a. nu supune controlului: 

a.  absorbanți de tip fir de păr realizați din fibre naturale sau sintetice, 
cu încărcătură nemagnetică, pentru a asigura absorbția; 

b.  absorbanți fără pierderi magnetice și a căror suprafață incidentă are 
o formă neplană, care include piramide, conuri, prisme, suprafețe 
spiralate; 

c.  absorbanți plani, având toate caracteristicile următoare: 

1.  fabricați din oricare din următoarele: 

a.  materiale plastice spongioase (flexibile sau neflexibile) cu 
conținut de carbon sau materiale organice, inclusiv lianți, 
care produc mai mult de 5 % ecou față de valoarea de ecou 
a metalului, într-o bandă care depășește ± 15 % din frec
vența centrală a energiei incidente și care nu sunt capabile să 
reziste la temperaturi ce depășesc 450 K (177 °C) sau 

b.  materiale ceramice care produc mai mult de 20 % ecou față 
de valoarea de ecou a metalului, într-o bandă care depășește 
± 15 % față de frecvența centrală a energiei incidente și care 
nu sunt capabile să reziste la temperaturi ce depășesc 800 K 
(527 °C); 

Notă tehnică: 

Mostrele pentru testul de absorbție pentru 1C001.a. Notă: 1. 
c.1. ar trebui să fie un pătrat cu latura de cel puțin 5 lungimi 
de undă ale frecvenței centrale și plasat într-un câmp la distanță 
față de elementul radiant.  

M17C1 Materiale care servesc la reducerea elementelor observabile, de exemplu, refle
xia radar, semnalele ultraviolete/ infraroșii și semnăturile acustice [respectiv, 
tehnologia invizibilă (stealth)], pentru aplicațiile utilizabile pentru sistemele 
menționate la 1.A. sau 19.A. sau pentru subsistemele menționate la 2.A. 

Note: 

1. 17.C.1. include materiale structurale și acoperiri (inclusiv vopsele), special conce
pute pentru reflexia redusă sau adaptată sau pentru emisia în benzile de mi
crounde, în infraroșu sau în ultraviolet ale spectrului electromagnetic. 

2.  17.C.1. nu supune controlului acoperirile (inclusiv vopselele), atunci când acestea 
sunt utilizate special pentru controlul termic al sateliților. 
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2.  cu rezistența de rupere la întindere mai mică de 7 × 106 N/m2 

și 

3.  cu rezistența la compresiune mai mică de 14 × 106 N/m2; 

d. absorbanți plani fabricați din ferită sinterizată, având toate caracte
risticile următoare: 

1.  o greutate specifică ce depășește 4,4 și 

2.  o temperatură maximă de lucru de 548 K (275 °C). 

Nota 2:  Niciuna din prevederile Notei 1 din 1C001.a. nu exceptează de la 
control materialele magnetice care asigură absorbția atunci când sunt 
conținute în vopsea. 

b.  Materiale pentru absorbția frecvențelor care depășesc 1,5 × 1014 Hz, dar 
mai mici de 3,7 × 1014 Hz și opace la lumina vizibilă; 

Notă:  1C001.b. nu supune controlului materialele, special concepute sau create 
pentru oricare dintre următoarele aplicații: 

a.  marcarea cu laser a polimerilor sau 

b.  sudarea pe bază de laser a polimerilor. 

c.  Materiale polimerice cu conductibilitate intrinsecă, cu o «conductibilitate 
electrică globală» mai mare de 10 000 S/m (Siemens/m) sau cu o «rezisti
vitate (de suprafață)» mai mică de 100 ohmi /unitate de suprafață, bazate 
pe oricare din următorii polimeri:  

1. polianilină;  

2. polipirol;  

3. politiofen;  

4. poli fenilen-vinilen sau  

5. poli tienilen-vinilen. 

Notă:  1C001.c. nu supune controlului materialele în formă lichidă. 

Notă tehnică: 

«Conductibilitatea electrică de volum» și «rezistivitatea (de suprafață)» se deter
mină conform ASTM D-257 sau standardelor naționale echivalente.  

1C007 Materiale pe bază ceramică, materiale ceramice «noncompozite», materiale 
«compozite» cu «matrice» ceramică și materiale precursoare, după cum ur
mează: 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1C107. 

M6C5 Materiale compozite ceramice (cu constanta dielectrică mai mică de 6 la frec
vențe cuprinse între 100 MHz și 100 GHz) pentru radomurile de rachetă uti
lizabile în sistemele menționate la 1.A. sau 19.A.1. 16.8.2016 
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a. materiale pe bază de boruri simple sau complexe de titan, având impuri
tăți metalice totale, exclusiv adaosuri intenționate, mai mici de 
5 000 ppm, dimensiunea medie a particulelor egală sau mai mică de 
5 µm și maximum 10 % din particule mai mari de 10 µm; 

b. materiale ceramice «noncompozite» în stare brută sau semifabricată, com
puse din boruri de titan cu o densitate de 98 % sau mai mare din densi
tatea teoretică; 

Notă:  1C007.b. nu supune controlului materialele abrazive. 

c.  materiale «compozite» ceramică-ceramică cu «matrice» din sticlă sau oxid 
și armate cu fibre, având toate caracteristicile următoare:  

1. fabricate din oricare din următoarele materiale: 

a.  Si-N; 

b.  Si-C; 

c.  Si-Al-O-N sau 

d.  Si-O-N și  

2. o «rezistență specifică la rupere» care depășește 12,7 × 103 m; 

d. materiale «compozite» ceramică-ceramică cu sau fără o fază metalică con
tinuă, care conțin particule, filamente sau fibre, în care «matricea» este 
formată din carburi sau nitruri de siliciu, zirconiu sau bor; 

e.  materiale precursoare (adică materiale polimerice sau metalo-organice cu 
scopuri speciale) pentru producerea oricărei sau oricăror faze ale materia
lelor menționate la 1C007.c., după cum urmează:  

1. polidiorganosilani (pentru producerea carburii de siliciu);  

2. polisilazani (pentru producerea nitrurii de siliciu);  

3. policarbosilazani (pentru producerea ceramicilor cu componente de 
siliciu, carbon și azot); 

f.  materialele «compozite» ceramică-ceramică cu un oxid sau cu «matrice» 
de sticlă armată cu fibre continue din oricare din următoarele sisteme:  

1. Al2O3 (CAS 1344-28-1) sau  

2. Si-C-N. 

Notă:  3C007.f. nu supune controlului «compozite» care conțin fibre din aceste 
sisteme cu rezistență de rupere la întindere mai mică de 700 MPa la 
1 273 K (1 000 °C) sau fibre cu rezistența la fluaj mai mare de 1 % 
deformare la fluaj la o sarcină de 100 MPa și 1 273 K (1 000 °C) pen
tru 100 de ore. 

M6C6 Materiale cu carbură de siliciu, după cum urmează: 

a.  blocuri brute uzinabile din ceramici nearse armate cu carbură de siliciu, 
utilizabile pentru scuturile de protecție utilizabile în sistemele menționate 
la 1.A. sau 19.A.1.; 

materiale compozite din ceramică armate cu carbură de siliciu, utilizabile 
pentru scuturile de protecție, pentru vehiculele de reintrare, pentru voletu
rile de ajutaj, utilizabile în sistemele menționate la 1.A. sau 19.A.1. 
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1C010 «Materiale fibroase sau filamentare», după cum urmează: 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1C210 ȘI 9C110. 

a.  «materiale fibroase sau filamentare» organice, având toate caracteristicile 
următoare:  

1. «modul specific» ce depășește 12,7 × 106 m și  

2. «rezistență specifică la rupere» care depășește 23,5 × 104 m; 

Notă:  1C010.a. nu supune controlului polietilenă. 

b.  «materiale fibroase sau filamentare» din carbon având toate caracteristicile 
următoare:  

1. «modul specific» ce depășește 14,65 × 106 m și  

2. «rezistență specifică la rupere» care depășește 26,82 × 104 m; 

Notă:  1C010.b. nu supune controlului: 

a.  «materialele fibroase sau filamentare» pentru repararea structurilor sau 
laminatelor pentru «aeronave civile», având toate caracteristicile urmă
toare: 

1.  o suprafață care nu depășește 1 m2; 

2.  o lungime care nu depășește 2,5 m și 

3.  o lățime care depășește 15 mm. 

b. «materiale fibroase sau filamentare» pe bază de carbon debitate, sfărâ
mate sau tăiate în mod mecanic cu o lungime de 25,0 mm sau mai 
mică. 

c. «materiale fibroase sau filamentare» anorganice, având toate caracteristi
cile următoare:  

1. «modul specific» ce depășește 2,54 × 106 m și 

2. o temperatură de topire, înmuiere, descompunere sau sublimare ce de
pășește 1 922 K (1 649 °C) în mediu inert; 

Notă:  1C010.c. nu supune controlului: 

a.  fibrele de alumină policristaline, discontinue, multifazice, sub formă de 
fibre tăiate sau cu matrice neregulată care conțin 3 % în greutate sau 
mai mult siliciu, cu un «modul specific» mai mic de 10 × 106 m; 

b.  fibrele din molibden și aliaj de molibden; 

c.  fibrele de bor;    
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d. fibrele ceramice discontinue care au punctul de topire, înmuiere, des
compunere sau sublimare mai mic de 2 043 K (1 770 °C) în mediu 
inert. 

Note tehnice: 

1. Pentru a calcula «rezistența specifică de rupere la întindere», «modulul speci
fic» sau greutatea specifică a «materialelor fibroase sau filamentare» de la 
1C010.a., 1C010.b. sau 1C010.c., rezistența de rupere la întindere și mo
dulul ar trebui determinate utilizând metoda A descrisă în 
ISO 10618 (2004) sau standardele naționale echivalente. 

2.  Evaluarea «rezistenței specifice de rupere la întindere», a «modulului specific» 
sau a greutății specifice a «materialelor fibroase sau filamentare» care nu sunt 
unidirecționale (de exemplu, țesături, pâsle și împletituri) de la 1C010. tre
buie să se bazeze pe proprietățile mecanice ale monofilamentelor unidirecțio
nale constituente (de exemplu, «monofilamente», «toroane», «mănunchiuri», 
«meșe») înainte de transformarea în «materiale fibroase sau filamentare» care 
nu sunt unidirecționale. 

d. «materiale fibroase sau filamentare», având oricare din următoarele carac
teristici:  

1. compuse din oricare din următoarele: 

a.  polieterimide menționate la 1C008.a. sau 

b.  Materiale menționate de la 1C008.b. la 1C008.f. sau  

2. compuse din materiale menționate la 1C010.d.1.a. sau 1C010.d.1.b. 
și «amestecate» cu alte fibre menționate la 1C010.a, 1C010.b. sau 
1C010.c.; 

e. «materiale fibroase sau filamentare» impregnate integral sau parțial cu ră
șină sau gudron (preimpregnate), «materiale fibroase sau filamentare» aco
perite cu metal sau carbon (semifabricate) sau «semifabricate din fibre de 
carbon» având toate caracteristicile următoare:  

1. care au oricare din următoarele caracteristici: 

a.  «materiale fibroase sau filamentare» anorganice menționate la 
1C010.c. sau 

b. «materiale fibroase sau filamentare» organice sau pe bază de car
bon, având toate caracteristicile următoare:  

1. «modul specific» ce depășește 10,15 × 106 m și  

2. «rezistență specifică la rupere» care depășește 17,7 × 104 m și  

M6C1 Fibre preimpregnate cu rășini și semifabricate din fibre cu acoperire metalică 
pentru produsele menționate la 6.A.1., cu o matrice organică sau metalică 
constituită din armături fibroase sau filamentare cu o rezistență specifică la 
tracțiune mai mare de 7,62 × 104 m și un modul specific mai mare de 3,18 
× 106 m. 

Notă: 6. C.1. nu se referă decât la fibrele preimpregnate cu rășină a căror tempera
tură de tranziție vitroasă (Tg), determinată conform ASTM D4065 sau stan
dardelor naționale echivalente, este mai mare de 145 °C după polimerizare.  
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2. care au oricare din următoarele caracteristici: 

a.  rășina sau gudronul menționate la 1C008 sau 1C009.b.; 

b.  o «temperatură de tranziție vitroasă la analiză mecanică dinamică 
(DMA Tg)» egală cu 453 K (180 °C) sau mai mare și având o rășină 
fenolică sau 

c.  o «temperatură de tranziție vitroasă la analiză mecanică dinamică 
(DMA Tg)» egală cu 505 K (232 °C) sau mai mare și având o rășină 
sau un gudron nemenționat la 1C008 sau 1C009.b., și care nu este 
o rășină fenolică; 

Nota 1: «Materiale fibroase sau filamentare» acoperite cu metal sau carbon (se
mifabricate) sau semifabricatele din fibre de carbon, neimpregnate cu 
rășină sau gudron sunt desemnate prin «materialele fibroase sau fila
mentare» de la 1C010.a., 1C010.b. sau 1C010.c. 

Nota 2:  1C010.e. nu supune controlului: 

a. «materialele fibroase sau filamentare» pe bază de carbon, impreg
nate cu rășină epoxidică «matrice» (preimpregnate) pentru repararea 
structurilor sau laminatelor pentru «aeronave civile», având toate ca
racteristicile următoare; 

1.  o suprafață care nu depășește 1 m2; 

2.  o lungime care nu depășește 2,5 m și 

3.  o lățime care depășește 15 mm. 

b. «materiale fibroase sau filamentare» pe bază de carbon, debitate, to
cate sau tăiate în mod mecanic, impregnate integral sau parțial cu 
rășină sau gudron altele decât cele specificate la 1C008 sau 
1C009.b cu o lungime de 25,0 mm sau mai mică. 

Notă tehnică: 

«Temperatura de tranziție vitroasă la analiză mecanică dinamică (DMA Tg)» 
pentru materialele menționate la 1C010.e se determină utilizând metoda descrisă 
în ASTM D 7028-07 sau standardele naționale echivalente, pe un specimen de 
test uscat. În cazul materialelor termorezistente, gradul de întărire a unui speci
men de test uscat este de minim 90 %, astfel cum este definit de ASTM E 
2160-04 sau de standardele naționale echivalente.  

Note tehnice: 

1.  La articolul 6.C.1. «rezistența specifică la rupere» este rezistența maximă la rupere 
exprimată în N/m2 împărțit la greutatea specifică exprimată în N/m3, măsurată 
la temperatura de (296 ± 2) K [(23 ± 2) °C] și la umiditatea relativă de (50 ± 
5) %. 

2.  La articolul 6.C.1. «modul specific» este modulul lui Young exprimat în N/m2, 
împărțit la greutatea specifică exprimată în N/m3 măsurată la temperatura de 
(296 ± 2) K [(23 ± 2) °C] și la umiditatea relativă de (50 ± 5) %.     
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1C011 Metale și compuși, după cum urmează: 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1C111.   

a. metale cu particule de dimensiuni mai mici de 60 µm, fie sferice, atomi
zate, sferoidale, fulgi sau praf, fabricate din materiale care conțin 99 % 
sau mai mult zirconiu, magneziu și aliaje ale acestora; 

Notă tehnică: 

Conținutul natural de hafniu în zirconiu (în general cuprins între 2 % și 7 %) se 
calculează prin conținutul de zirconiu.  

Notă: Metalele sau aliajele menționate la 1C011.a. sunt supuse controlului in
diferent dacă metalele sau aliajele sunt sau nu sunt capsulate în aluminiu, 
magneziu, zirconiu sau beriliu. 

M4C2d pulberi metalice din oricare din metalele următoarele: zirconiu (CAS 7440- 
67-7), beriliu (CAS 7440-41-7), magneziu (CAS 7439-95-4) sau aliaje ale 
acestor metale, în cazul în care cel puțin 90 % din totalul particulelor în vo
lum sau în greutate este compus din particule cu dimensiuni mai mici de 
60 μm (determinate prin tehnici de măsurare precum utilizarea unei site, di
fracția cu laser sau scanare optică), fie sferice, atomizate, sferoidale, fulgi sau 
praf, care conțin 97 %, în greutate, sau mai mult din oricare din metalele sus- 
menționate; 

Notă: Într-o distribuție multimodală a particulelor (de exemplu, amestecuri de dife
rite dimensiuni ale granulațiilor) în care unul sau mai multe moduri sunt su
puse controlului, întregul amestec de pulberi este supus controlului. 

Notă tehnică: 

Conținutul natural de hafniu (CAS 7440-58-6) în zirconiu (în general cuprins între 
2 % și 7 %) se calculează prin conținutul de zirconiu.  

b.  borul sau aliaje de bor, cu o dimensiune a particulei de 60 µm sau mai 
mică, după cum urmează:  

1. bor cu o puritate de 85 % în greutate sau mai mare;  

2. aliaje de bor cu un conținut de bor de 85 % în greutate, sau mai 
mare; 

Notă:  Metalele sau aliajele menționate la 1C011.b. sunt supuse controlului 
chiar și în cazul în care metalele sau aliajele sunt sau nu sunt capsulate 
în aluminiu, magneziu, zirconiu sau beriliu. 

c.  nitrat de guanidină (CAS 506-93-4); 

d.  nitroguanidină (NQ) (CAS 556-88-7). 

N.B.:  A se vedea, de asemenea, Lista produselor militare pentru pulberi metalice 
amestecate cu alte substanțe pentru a forma un amestec realizat pentru sco
puri militare. 

M4C2e Metale sub formă de pulberi de bor (CAS 7440-42-8) sau aliaje de bor, cu un 
conținut de bor de 85 % în greutate, sau mai mult, în cazul în care cel puțin 
90 % din totalul particulelor, în volum sau în greutate, este compus din parti
cule cu dimensiuni mai mici de 60 μm (determinate prin tehnici de măsurare 
precum utilizarea unei site, difracția cu laser sau scanare optică), fie sferice, 
atomizate, sferoidale, fulgi sau praf; 

Notă: Într-o distribuție multimodală a particulelor (de exemplu, amestecuri de dife
rite dimensiuni ale granulațiilor) în care unul sau mai multe moduri sunt su
puse controlului, întregul amestec de pulberi este supus controlului. 
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1C101 Materiale și dispozitive care servesc la reducerea elementelor observabile, de 
exemplu, a reflexiei radar, a semnalelor ultraviolete/infraroșii și acustice, al
tele decât cele menționate la 1C001, utilizabile la «rachet», subsisteme de «ra
chete» sau vehicule aeriene fără pilot menționate la 9A012.a. sau 9A112.a. 

Nota 1:  1C101 cuprinde: 

a. materiale de structură și căptușeli special concepute pentru reducerea re
flexiei radar; 

b.  căptușeli, inclusiv vopsele de acoperire, special concepute pentru a reduce 
sau adapta reflexia sau emisia în benzile de microunde, în infraroșu 
sau în ultraviolet ale spectrului electromagnetic. 

Nota 2:  1C101 nu cuprinde căptușelile special utilizate pentru izolația termică 
a sateliților. 

Notă tehnică: 

La 1C101 «rachete» înseamnă sisteme complete de rachete și sisteme de vehicule ae
riene fără pilot având o rază de acțiune ce depășește 300 km.  

M17A1 Dispozitive care servesc la reducerea elementelor observabile, de exemplu, re
flexia radar, semnalele ultraviolete/ infraroșii și semnăturile acustice [respectiv, 
tehnologia invizibilă (stealth)], pentru aplicațiile utilizabile pentru sistemele 
menționate la 1.A. sau 19.A. sau pentru subsistemele menționate la 2.A. sau 
20.A. 

M17C1 Materiale care servesc la reducerea elementelor observabile, de exemplu, refle
xia radar, semnalele ultraviolete/ infraroșii și semnăturile acustice [respectiv, 
tehnologia invizibilă (stealth)], pentru aplicațiile utilizabile pentru sistemele 
menționate la 1.A. sau 19.A. sau pentru subsistemele menționate la 2.A. 

Note: 

1. 17.C.1. include materiale structurale și acoperiri (inclusiv vopsele), special conce
pute pentru reflexia redusă sau adaptată sau pentru emisia în benzile de mi
crounde, în infraroșu sau în ultraviolet ale spectrului electromagnetic. 

2.  17.C.1. nu supune controlului acoperirile (inclusiv vopselele), atunci când acestea 
sunt utilizate special pentru controlul termic al sateliților. 

1C102 Materiale carbon-carbon reimpregnate și pirolizate concepute pentru vehi
cule de lansare spațială menționate la 9A004 sau pentru rachete de sondare 
menționate la 9A104. 

M6C2 Materiale pirolizate resaturate (de exemplu carbon-carbon) având toate carac
teristicile următoare: a. Concepute pentru sisteme de rachetă și b. Utilizabile 
în sistemele menționate la 1.A. sau 19.A.1. 

1C107 Grafit și materiale ceramice, altele decât cele menționate la 1C007, după 
cum urmează:   

a.  grafit cu granulație fină cu o densitate egală cu 1,72 g/cm3 sau mai mare, 
măsurată la 288 K (15 °C) și care au dimensiunea grăuntelui de 100 μm 
sau mai mică, utilizabil pentru ajutajele rachetelor și scuturile de protecție 
ale vehiculelor de reintrare, care poate fi prelucrat pentru a obține oricare 
din următoarele produse: 
1. cilindri care au un diametru egal cu sau mai mare de 120 mm și o lun

gime de 50 mm sau mai mare; 

2. tuburi care au un diametru interior de 65 mm sau mai mare, o gro
sime a peretelui de 25 mm sau mai mare și o lungime de 50 mm sau 
mai mare sau  

3. blocuri care au dimensiuni egale sau mai mari de 120 mm × 120 mm 
× 50 mm; 

N.B.:  A se vedea, de asemenea, 0C004.  

M6C3 Grafit cu granulație fină cu o densitate egală cu 1,72 g/cm3 sau mai mare, 
măsurată la 15 °C, și care are dimensiunea grăuntelui de 100 × 10-6 m (100 
μm) sau mai mică, utilizabil pentru ajutajele rachetelor și scuturile de protec
ție ale vehiculelor de reintrare, care poate fi prelucrat pentru a obține oricare 
din următoarele produse: 

a.  cilindri care au un diametru egal cu sau mai mare de 120 mm și o lungime 
de 50 mm sau mai mare; 

b.  tuburi care au un diametru interior de 65 mm sau mai mare, o grosime 
a peretelui de 25 mm sau mai mare și o lungime de 50 mm sau mai mare 
sau 

c.  blocuri care au dimensiuni egale sau mai mari de 120 mm × 120 mm × 
50 mm 
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b.  grafit pirolitic sau fibros ranforsat, folosit pentru ajutajele rachetelor și 
scuturile de protecție ale vehiculelor de reintrare utilizate la «rachete», ve
hicule de lansare spațială menționate la 9A004 sau la rachetele de son
dare menționate la 9A104; 
N.B.:  A se vedea, de asemenea, 0C004.  

M6C4 Grafit pirolitic sau fibros ranforsat, utilizabil pentru ajutajele rachetelor și scu
turile de protecție ale vehiculelor de reintrare, utilizabil în cadrul sistemelor 
menționate la 1.A. sau 19.A.1. 

c.  materiale compozite ceramice (cu constanta dielectrică mai mică de 6 la 
orice frecvență cuprinsă între 100 MHz și 100 GHz) pentru radomurile 
utilizate la «rachete», vehiculele de lansare spațială menționate la 9A004 
sau rachetele de sondare menționate la 9A104; 

M6C5 Materiale compozite ceramice (cu constanta dielectrică mai mică de 6 la frec
vențe cuprinse între 100 MHz și 100 GHz) pentru radomurile de rachetă uti
lizabile în sistemele menționate la 1.A. sau 19.A.1. 

d. blocuri brute uzinabile din ceramici nearse ranforsate cu carbură de sili
ciu, utilizabile pentru scuturile de protecție ale «rachetelor», vehiculelor 
de lansare spațială menționate la 9A004 sau rachetelor de sondare men
ționate la 9A104; 

M6C6a Blocuri brute uzinabile din ceramici nearse armate cu carbură de siliciu, utili
zabile pentru scuturile de protecție utilizabile în sistemele menționate la 1.A. 
sau 19.A.1.; 

e.  materiale compozite ceramice ranforsate cu carbură de siliciu, utilizabile 
pentru scuturile de protecție, vehicule de reintrare, și flapsuri anterioare 
utilizabile la «rachete», vehiculele de lansare spațială menționate la 9A004 
sau la rachetele de sondare menționate la 9A104; 

M6C6b Materiale compozite din ceramică armate cu carbură de siliciu, utilizabile pen
tru scuturile de protecție, pentru vehiculele de reintrare, pentru voleturile de 
ajutaj, utilizabile în sistemele menționate la 1.A. sau 19.A.1. 

1C111 Combustibili de propulsie și compușii lor chimici, alții decât cei menționați 
în 1C011, după cum urmează: 

a.  substanțe de propulsie:    

1. pudră sferică sau sferoidală de aluminiu, alta decât cea supusă controlului 
prin Lista produselor militare, care are particule cu dimensiuni mai mici 
de 200 µm și cu un conținut de aluminiu de 97 % în greutate sau mai 
mare, în cazul în care cel puțin 10 % din greutatea totală este fabricată 
din particule mai mici de 63 µm conform standardului ISO 2591- 
1:1988 sau standardelor naționale echivalente; 

Notă tehnică: 

Dimensiunea particulei de 63µm (ISO R-565) corespunde dimensiunii unei site 
cu ochi de 250 (Tyler) sau ochi de 230 (ASTM E-11).   

2. pulberi metalice, altele decât cele menționate în Lista produselor militare, 
după cum urmează: 

M4C2c Pudră sferică sau sferoidală de aluminiu (CAS 7429-90-5) care are particule 
cu dimensiuni mai mici de 200 × 10-6 m (200 μm) și cu un conținut de alu
miniu de 97 % în greutate sau mai mare, în cazul în care cel puțin 10 % din 
greutatea totală este fabricată din particule mai mici de 63 μm conform stan
dardului ISO 2591-1:1988 sau standardelor naționale echivalente; 

Notă tehnică: 

Dimensiunea particulei de 63 µm (ISO R-565) corespunde dimensiunii unei site cu 
ochi de 250 (Tyler) sau ochi de 230 (standardul ASTM E-11).  
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a.  Pulberi metalice de zirconiu, beriliu sau magneziu, sau aliaje ale acestor 
metale, în cazul în care cel puțin 90 % din totalul particulelor în volum 
sau în greutate este compus din particule cu dimensiuni mai mici de 
60 µm (determinate prin tehnici de măsurare precum utilizarea unei site, 
difracția cu laser sau scanare optică), fie sferice, atomizate, sferoidale, fulgi 
sau praf, care conțin 97 %, în greutate, sau mai mult din oricare din ur
mătoarele elemente:  
1. zirconiu;  

2. beriliu sau  

3. magneziu; 

Notă tehnică: 

Conținutul natural de hafniu în zirconiu (în general cuprins între 2 % și 7 %) se 
calculează prin conținutul de zirconiu.  

M4C2d pulberi metalice din oricare din metalele următoarele: zirconiu (CAS 7440- 
67-7), beriliu (CAS 7440-41-7), magneziu (CAS 7439-95-4) sau aliaje ale 
acestor metale, în cazul în care cel puțin 90 % din totalul particulelor în vo
lum sau în greutate este compus din particule cu dimensiuni mai mici de 
60 μm (determinate prin tehnici de măsurare precum utilizarea unei site, di
fracția cu laser sau scanare optică), fie sferice, atomizate, sferoidale, fulgi sau 
praf, care conțin 97 %, în greutate, sau mai mult din oricare din metalele sus- 
menționate; 

Notă: Într-o distribuție multimodală a particulelor (de exemplu, amestecuri de dife
rite dimensiuni ale granulațiilor) în care unul sau mai multe moduri sunt su
puse controlului, întregul amestec de pulberi este supus controlului. 

Notă tehnică: 

Conținutul natural de hafniu (CAS 7440-58-6) în zirconiu (în general cuprins între 
2 % și 7 %) se calculează prin conținutul de zirconiu.  

b.  metale sub formă de pulberi de bor sau aliaje de bor, cu un conținut de 
bor de 85 % în greutate, sau mai mult, în cazul în care cel puțin 90 % 
din totalul particulelor, în volum sau în greutate este compus din parti
cule cu dimensiuni mai mici de 60 µm (determinate prin tehnici de mă
surare precum utilizarea unei site, difracția cu laser sau scanare optică), 
fie sferice, atomizate, sferoidale, fulgi sau praf; 
Notă: 1C111a.2.a. și 111a.2.b. controlează amestecuri de pulberi cu o distribu

ție multimodală a particulelor (de exemplu, amestecuri de diferite dimen
siuni ale granulațiilor) în cazul în care unul sau mai multe moduri sunt 
controlate.  

M4C2e Metale sub formă de pulberi de bor (CAS 7440-42-8) sau aliaje de bor, cu un 
conținut de bor de 85 % în greutate, sau mai mult, în cazul în care cel puțin 
90 % din totalul particulelor, în volum sau în greutate, este compus din parti
cule cu dimensiuni mai mici de 60 μm (determinate prin tehnici de măsurare 
precum utilizarea unei site, difracția cu laser sau scanare optică), fie sferice, 
atomizate, sferoidale, fulgi sau praf 

Notă: Într-o distribuție multimodală a particulelor (de exemplu, amestecuri de dife
rite dimensiuni ale granulațiilor) în care unul sau mai multe moduri sunt su
puse controlului, întregul amestec de pulberi este supus controlului. 

3.  oxidanți utilizați la combustibilul lichid pentru motoarele de rachetă, 
după cum urmează: 
a.  rioxid de azot (CAS 10544-73-7); 

b.  dioxid de azot (CAS 10102-44-0)/tetraoxid de azot (CAS 10544-72- 
6); 

c.  pentaoxid de azot (CAS 10102-03-1); 

d.  amestecuri de oxizi de azot (MON);  

M4C4a oxidanți utilizați la combustibilul lichid pentru motoarele de rachetă, după 
cum urmează:  

1. trioxid de azot (CAS 10544-73-7)  

2. dioxid de azot (CAS 10102-44-0)/tetraoxid de azot (CAS 10544-72-6)  

3. pentaoxid de azot (CAS 10102-03-1);  

4. amestecuri de oxizi de azot (MON);  16.8.2016 
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Notă tehnică: 

Amestecurile de oxizi de azot (MON) sunt soluții de oxid de azot (NO) în 
tetraoxid de azot/dioxid de azot (N2O4/NO2) care pot fi utilizate în sistemele 
de rachete. Există grade de compoziție care pot fi notate ca MONi sau MO
Nij, unde i și j sunt numere întregi care reprezintă procentajul de oxid de 
azot în amestec (de exemplu MON3 conține 3 % oxid de azot, MON25 
conține 25 % oxid de azot. Limita superioară este MON40, 40 % în greu
tate).  

e.  A SE VEDEA LISTA PRODUSELOR MILITARE PENTRU acid azotic 
roșu fumans inhibat (IRFNA); 

f. A SE VEDEA LISTA PRODUSELOR MILITARE ȘI 1C238 pentru com
puși alcătuiți din fluor și dintr-unul sau mai mulți alți halogeni, oxigen 
sau azot; 

Notă tehnică: 

Amestecurile de oxizi de azot (MON) sunt soluții de oxid de azot (NO) în 
tetraoxid de azot/dioxid de azot (N2O4/NO2) care pot fi utilizate în siste
mele de rachete. Există grade de compoziție care pot fi notate ca MONi 
sau MONij, unde i și j sunt numere întregi care reprezintă procentajul de 
oxid de azot în amestec (de exemplu MON3 conține 3 % oxid de azot, 
MON25 conține 25 % oxid de azot. Limita superioară este MON40, 40 % 
în greutate).   

5. Acid azotic fumans roșu inhibat (IRFNA) (CAS 8007-58-7); 

6. Compuși alcătuiți din fluor și dintr-unul sau mai mulți alți halogeni, oxi
gen sau azot; 

Notă:  Articolul 4.C.4.a.6. nu supune controlului trifluorura de azot (NF3) (CAS 
7783-542) în stare gazoasă deoarece nu poate fi utilizată pentru rachete. 

4.  derivați ai hidrazinei, după cum urmează: 
N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE.  

a.  trimetilhidrazină (CAS 1741-01-1); 

b.  tetrametilhidrazină (CAS 6415-12-9); 

c.  N,N dialilhidrazina (CAS 5164-11-4); 

d.  alilhidrazina (CAS 7422-78-8); 

e.  etilen dihidrazină; 

f.  dinitrat de monometilhidrazină; 

g.  nitrat de dimetilhidrazină asimetrică; 

h.  azidă de hidraziniu (CAS 14546-44-2); 

i.  azidă de dimetilhidraziniu; 

j.  dinitrat de hidraziniu (CAS 13464-98-7); 

k.  acid diimidooxalic de dihidrazină (CAS 3457-37-2); 

l.  nitrat de 2-hidroxietilhidrazină (HEHN); 

m.  a se vedea Lista produselor militare pentru perclorat de hidraziniu;  

M4C2b derivați ai hidrazinei, după cum urmează:  

1. monometilhidrazină (MMH) (CAS 60-34-4);  

2. dimetilhidrazină nesimetrică (UDMH) (CAS 57-14-7);  

3. mononitrat de hidrazină (CAS 13464-97-6);  

4. trimetilhidrazină (CAS 1741-01-1);  

5. tetrametilhidrazină (CAS 6415-12-9);  

6. N,N dialilhidrazina (CAS 5164-11-4);  

7. alilhidrazina (CAS 7422-78-8);  

8. etilen dihidrazină (CAS 6068-98-0);  

9. dinitrat de monometilhidrazină;  

10. nitrat de dimetilhidrazină asimetrică;  

11. azidă de hidraziniu (CAS 14546-44-2); 

12. azidă de 1,1-dimetilhidraziniu (CAS 227955-52-4) /azidă de 1,2-dimetil
hidraziniu (CAS 299177-50-7);  

13. dinitrat de hidraziniu (CAS 13464-98-7);  

14. acid diimidooxalic de dihidrazină (CAS 3457-37-2);  

15. nitrat de 2-hidroxietilhidrazină (HEHN);  
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n.  diperclorat de hidraziniu (CAS 13812-39-0); 

o.  nitrat de metilhidrazină (MHN) (CAS 29674-96-2); 

p.  nitrat de dietilhidrazină (DEHN); 

q.  nitrat de 3,6-dihidrazino-tetrazină (nitrat de 1,4-dihidrazină) (DHTN);  

16. perclorat de hidraziniu (CAS 27978-54-7);  

17. diperclorat de hidraziniu (CAS 13812-39-0);  

18. nitrat de metilhidrazină (MHN) (CAS 29674-96-2);  

19. nitrat de 1,1-dietilhidrazină (DEHN)/nitrat de 1,2-dietilhidrazină (DEHN) 
(CAS 363453-17-2);  

20. nitrat de 3,6-dihidrazină-tetrazină (DHTN); 

Notă tehnică: 

Nitratul de 3,6-dihidrazină-tetrazină este denumit și nitrat de 1,4-dihidrazină.  

5.  materiale cu o mare densitate de energie, altele decât cele menționate în 
Lista produselor militare, utilizabile la «rachete» sau la vehiculele aeriene 
fără pilot menționate la 9A012 sau 9A112.a.; 
a.  combustibil mixt care încorporează atât combustibili solizi, cât și 

combustibili lichizi, cum ar fi pasta de bor, cu o densitate de energie 
bazată pe masă de 40 × 106 J/kg sau mai mare; 

b. Alți combustibili cu o mare densitate de energie și aditivi pentru com
bustibili (de exemplu, cuban, soluții ionice, JP-10), cu o densitate de 
energie bazată pe volum de 37,5 × 109 J/m3 sau mai mare, măsurată 
la 20 °C și la o presiune de o atmosferă (101,325 kPa); 

Notă:  1C111.a.5.b. nu supune controlului combustibilii fosili rafinați și 
biocombustibilii produși pe bază de legume, incluzând combustibilii 
pentru motoare certificați pentru utilizare în aviația civilă, cu excepția 
cazurilor în care aceștia au fost concepuți în mod special pentru «ra
chete» sau vehicule aeriene fără pilot menționate la 9A012 sau 
9A112.a.  

Notă tehnică: 

La 1C111.a.5. «rachetă» înseamnă sisteme complete de rachete și sisteme de ve
hicule aeriene fără pilot care pot avea o rază de acțiune ce depășește 300 km.  

M4C2f Materiale cu o mare densitate de energie, utilizabile în sistemele menționate la 
1.A. sau 19.A., după cum urmează: 

1. combustibili micști, care încorporează atât combustibili solizi, cât și com
bustibili lichizi, cum ar fi pasta de bor, cu o densitate de energie bazată pe 
masă de 40 × 106 J/kg sau mai mare; 

2. alți combustibili cu o mare densitate de energie și aditivi pentru combusti
bili (de exemplu, cuban, soluții ionice, JP-10), cu o densitate de energie ba
zată pe volum de 37,5 × 109 J/m3 sau mai mare, măsurată la 20 C și la 
o presiune de o atmosferă (101,325 kPa); 

Notă:  Articolul 4.C.2.f.2. nu supune controlului combustibilii fosili rafinați și 
biocombustibilii produși pe bază de legume, incluzând combustibilii pentru 
motoare certificați pentru utilizare în aviația civilă, cu excepția cazurilor în 
care aceștia au fost concepuți în mod special pentru sistemele menționate la 
1.A. sau 19.A. 

6.  combustibili de înlocuire pe bază de hidrazină, după cum urmează: 
a.  2-dimetilaminoetilazidă (DMAZ) (CAS 86147-04-8); 

M4C2g combustibili de înlocuire pe bază de hidrazină, după cum urmează: 1. 2-di
metilaminoetilazidă (DMAZ) (CAS 86147-04-8). 
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b.  substanțe polimerice:  
1. carboxipolibutadiena (inclusiv polibutadienă cu carboxil terminal) 

(CTPB);  

2. hidroxipolibutadiena (inclusiv polibutadienă cu hidroxil terminal) 
(HTPB), alta decât cea supusă controlului prin Lista produselor mili
tare;  

3. acid polibutadien-acrilic (PBAA);  

4. acid acrilonitril polibutadien-acrilic(PBAN);  

5. politetrahidrofuran polietilenglicol (TPEG); 

Notă tehnică: 

Politetrahidrofuran polietilenglicol (TPEG) este un copolimer de polibutan 
1,4-diol (CAS 110-63-4) și de polietilenglicol (PEG) (CAS 25322-68-3).   

6. nitrat de poliglicidil (PGN sau poli-GLYN) (CAS 27814-48-8). 

M4C5 Substanțe polimerice, după cum urmează: 

a. polibutadienă cu grupare carboxi terminală (inclusiv polibutadienă cu car
boxil terminal) (CTPB); 

b. polibutadienă cu grupare hidroxi terminală (inclusiv polibutadienă cu hi
droxil terminal) (HTPB); 

c.  glicidilazidă polimer (GAP); 

d.  acid polibutadien-acrilic (PBAA); 

e.  acid acrilonitril polibutadien-acrilic (PBAN) (CAS 25265-19-4 / CAS 
68891-50-9); 

f.  politetrahidrofuran polietilenglicol (TPEG). 

Notă tehnică: 

Politetrahidrofuran polietilenglicol (TPEG) este un copolimer de polibutan 
1,4-diol (CAS 110-63-4) și de polietilenglicol (PEG) (CAS 25322-68-3).  

g.  nitrat de poliglicidil (PGN sau poli-GLYN) (CAS 27814-48-8) 

c.  Alți aditivi și agenți pentru propulsie:   

1.  A SE VEDEA LISTA PRODUSELOR MILITARE PENTRU 
Carborani, decarborani, pentaborani și derivați ai acestora; 

M4C6c1 Carborani, decarborani, pentaborani și derivați ai acestora 

2.  dinitrat de trietlienglicol(TEGDN) (CAS 111-22-8); M4C6d1 dinitrat de trietlienglicol(TEGDN) (CAS 111-22-8); 

3.  2-Nitrodifenilamina (CAS 119-75-5); M4C6e1 2-Nitrodifenilamina (CAS 119-75-5); 

4.  trimetiloletan trinitrat (TMETN) (CAS 3032-55-1); M4C6d2 trimetiloletan trinitrat (TMETN) (CAS 3032-55-1); 

5.  dinitrat de dietilenglicol (DEGDN) (CAS 693-21-0); M4C6d4 dinitrat de dietilenglicol (DEGDN) (CAS 693-21-0) 

6.  derivați de ferocen, după cum urmează: 
a.  a se vedea Lista produselor militare pentru catocen; 

b.  a se vedea Lista produselor militare pentru etil ferocen; 

c.  a se vedea Lista produselor militare pentru propil ferocen; 

d.  a se vedea Lista produselor militare pentru n-butil ferocen;  

M4C6c2 Derivați de ferocen, după cum urmează: 

a.  Catocen (CAS 37206-42-1); 

b.  Etil ferocen (CAS 1273-89-8); 

c.  Propil ferocen; 

d.  N-butil ferocen (CAS 31904-29-7); 

e.  Pentil ferocen (CAS 1274–00–6); 

f.  etil ferocen (CAS 125861-17-8); 

g.  Diciclohexil ferocen;  
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e.  a se vedea Lista produselor militare pentru propil ferocen; 

f.  a se vedea Lista produselor militare pentru diciclopentil ferocen; 

g.  a se vedea Lista produselor militare pentru diciclohexil ferocen; 

h.  a se vedea Lista produselor militare pentru dietil ferocen; 

i.  a se vedea Lista produselor militare pentru dipropil ferocen; 

j.  a se vedea Lista produselor militare pentru dibutil ferocen; 

k.  a se vedea Lista produselor militare pentru dihexil ferocen; 

l. a se vedea Lista produselor militare pentru acetil ferocen / 1,1'-dia
cetil ferocen; 

m. a se vedea Lista produselor militare pentru acizii carboxilici ai fe
rocenului; 

n.  a se vedea Lista produselor militare pentru butacen; 

o.  alți derivați ai ferocenului utilizabili ca modificatori ai vitezei de 
ardere a combustibililor pentru rachete, alții decât cei menționați 
în Lista produselor militare. 

Notă: 1C111.c.6.o. nu supune controlului derivații ferocenului care con
țin o grupare funcțională aromatică de șase atomi de carbon ata
șată moleculei de ferocen.  

h.  Dietil ferocen (CAS 1273-97-8); 

i.  Dipropil ferocen; 

j.  Dibutil ferocen (CAS 1274-08-4); 

k.  Dihexil ferocen (CAS 93894-59-8); 

l.  Acetil ferocen (CAS 1271-55-2)/1,1′-diacetil ferocen (CAS 1273-94-5); 

m.  Acid ferocen carboxilic (CAS 1271-42-7)/acid 1,1′-ferocendicarboxilic 
(CAS 1293-87-4); 

n.  Butacen (CAS 125856-62-4); 

o.  Alți derivați ai ferocenului utilizabili ca modificatori ai vitezei de ardere 
a combustibililor de propulsie pentru rachete; 

Notă: Articolul 4.C.6.c.2.o nu supune controlului derivații ferocenului care con
țin un grup funcțional aromatic de șase atomi de carbon atașat moleculei 
de ferocen.  

7.  4,5 diazometil-2-metil-1,2,3-triazol (iso-DAMTR), altele decât cele 
menționate în Lista produselor militare. 

Notă: Pentru combustibili de propulsie și compușii lor chimici care nu figu
rează în 1C111, a se vedea Lista produselor militare. 

M4C6d5 4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazol (iso- DAMTR); 
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1C116 Oțeluri maraging folosite la «rachete», având toate caracteristicile următoare: 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1C216. 

M6C8 Oțeluri maraging, utilizabile în sistemele menționate la 1.A. sau 19.A.1., 
având toate caracteristicile următoare: 

a.  Rezistență maximă la tracțiune, măsurată la 20 °C, egală cu sau mai mare 
de:  

1. 0,9 GPa în etapa de recoacere în soluție sau  

2. 1,5GPa în etapa de precipitare în scopul durificării și 

b.  oricare din următoarele forme:  

1. foi, plăci sau tuburi, cu o grosime a peretelui sau plăcii egală cu 
5,0 mm sau mai mică sau  

2. configurații tubulare cu o grosime a peretelui egală cu 50 mm sau mai 
mică și cu un diametru interior egal cu 270 mm sau mai mare. 

Notă tehnică: 

Oțelurile maraging sunt aliaje pe bază de fier: 

a.  caracterizate în general printr-un conținut mare de nichel și un conținut scăzut de 
carbon și prin utilizarea elementelor de substituție sau de precipitare, pentru a pro
duce întărirea și creșterea durității aliajului și îmbătrânirea și 

b. sunt supuse unor cicluri de tratamente termice pentru a facilita procesul de trans
formare martensitică (etapa de recoacere în soluție) și ulterior de călire (etapa de 
precipitare în scopul durificării). 

1C117 Materiale pentru fabricarea componentelor de «rachete», după cum urmează: 

a.  wolfram și aliaje sub formă granulată cu un conținut de wolfram de 
97 % din greutate sau mai mult și cu o dimensiune a particulei de 50 × 
10-6 m (50 µm) sau mai puțin; 

b.  molibden și aliaje sub formă granulată cu un conținut de wolfram de 
97 % din greutate sau mai mult și cu o dimensiune a particulei de 50 × 
10-6 m (50 µm) sau mai mică; 

c. materiale din wolfram formă solidă având toate caracteristicile urmă
toare:  

1. oricare dintre următoarele compoziții de materiale: 

a.  wolfram și aliaje care conțin minimum 97 % din greutate wolfram; 

b.  wolfram infiltrat cu cupru conținând 80 % din greutate sau mai 
mult wolfram sau 

c.  wolfram infiltrat cu argint conținând 80 % din greutate sau mai 
mult wolfram și  

M6C7 Materiale pentru fabricarea componentelor de rachetă în sistemele menționate 
la 1.A., 19.A.1. sau 19.A.2, după cum urmează: 

a.  wolfram și aliaje sub formă granulată cu un conținut de wolfram de 97 % 
din greutate sau mai mult și cu o dimensiune a particulei de 50 × 10-6 m 
(50 µm) sau mai puțin; 

b.  molibden și aliaje sub formă granulată cu un conținut de wolfram de 
97 % din greutate sau mai mult și cu o dimensiune a particulei de 50 × 
10-6 m (50 µm) sau mai mică; 

c. Materiale din wolfram în formă solidă având toate caracteristicile urmă
toare: 

1. oricare dintre următoarele compoziții de materiale: i. Wolfram și alia
jele acestuia, care conțin cel puțin 97 % din greutate wolfram; ii. wol
fram infiltrat cu cupru conținând 80 % din greutate sau mai mult wol
fram sau iii. wolfram infiltrat cu argint, care conține cel puțin 80 % din 
greutate wolfram și  
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2. putând fi prelucrate pentru a obține oricare dintre următoarele pro
duse: 

a.  cilindri care au un diametru egal cu sau mai mare de 120 mm și 
o lungime de 50 mm sau mai mare; 

b. tuburi care au un diametru interior de 65 mm sau mai mare, o gro
sime a peretelui de 25 mm sau mai mare și o lungime de 50 mm 
sau mai mare sau 

c.  blocuri care au dimensiunea 120 mm × 120 mm × 50 mm sau 
mai mare. 

Notă tehnică: 

La 1C117 «rachetă» înseamnă sisteme complete de rachete și sisteme de vehicule ae
riene fără pilot care pot avea o rază de acțiune ce depășește 300 km.  

2. putând fi prelucrate pentru a obține oricare dintre următoarele pro
duse: i. Cilindri care au un diametru de 120 mm sau mai mare și o lun
gime de 50 mm sau mai mare; ii. Tuburi care au un diametru interior 
de 65 mm sau mai mare, o grosime a peretelui de 25 mm sau mai 
mare și o lungime de 50 mm sau mai mare sau iii. blocuri care au di
mensiuni egale sau mai mari de 120 mm × 120 mm × 50 mm 

1C118 Oțel inoxidabil duplex stabilizat cu titan (Ti-DSS), având toate caracteristicile 
următoare: 

a.  care au toate caracteristicile următoare:  

1. un conținut de 17,0–23,0 % în greutate crom și 4,5-7,0 % în greutate 
nichel;  

2. un conținut de titan mai mare de 0,1 % în greutate și 

3. o structură fero-austenitică (numită, de asemenea, microstructură bifa
zică) din care cel puțin 10 % din volum este austenită (conform 
ASTM E-1181–87 sau standardelor naționale echivalente) și 

b.  având oricare din formele următoare:  

1. lingouri sau bare care au o dimensiune de 100 mm sau mai mare 
a oricărei dimensiuni;  

2. foi care au o lățime de 600 mm sau mai mare și o grosime de 3 mm 
sau mai mică sau 

3. tuburi care au un diametru exterior de 600 mm sau mai mare și o gro
sime a peretelui de 3mm sau mai mică. 

M6C9 Oțel inoxidabil duplex stabilizat cu titan (Ti-DSS), utilizabil în sistemele men
ționate la 1.A. sau 19.A.1. și având toate caracteristicile următoare: 

a.  având toate caracteristicile următoare:  

1. un conținut de 17,0–23,0 % în greutate crom și 4,5-7,0 % în greutate 
nichel;  

2. un conținut de titan mai mare de 0,1 % în greutate și  

3. o microstructură fero-austenitică (numită de asemenea microstructură 
bifazică) din care cel puțin 10 % din volum este austenită (conform 
ASTM E-1181-87 sau standardelor naționale echivalente) și 

b.  oricare din următoarele forme: 

1. lingouri sau bare care au o dimensiune de 100 mm sau mai mare a ori
cărei dimensiuni;  

2. foi care au o lățime de 600 mm sau mai mare și o grosime de 3 mm 
sau mai mică sau 

3. tuburi care au un diametru exterior de 600 mm sau mai mare și o gro
sime a peretelui de 3 mm sau mai mică. 

1C238 Trifluorură de clor (ClF3). M4C4a6 Compuși alcătuiți din fluor și dintr-unul sau mai mulți alți halogeni, oxigen 
sau azot; 

Notă:  Articolul 4.C.4.a.6. nu supune controlului trifluorura de azot (NF3) 
(CAS 7783-542) în stare gazoasă deoarece nu poate fi utilizată pentru 
rachete.  
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1D Produse software 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Regimul de control al tehnologiei rachetelor (M.TCR): anexa referitoare la echipamente, produse software 
și tehnologie 

1D001 «Produse software» special concepute sau modificate pentru «dezvoltarea», 
«producția» sau «utilizarea» echipamentelor menționate la categoriile 1B001- 
1B003. 

M6D1 «Produse software» special concepute sau modificate pentru exploatarea sau 
întreținerea echipamentelor menționate la 6.B.1. 

1D101 «Produse software» special concepute sau modificate pentru funcționarea sau 
întreținerea produselor menționate la 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 
1B118 sau 1B119. 

M4D1 «Produse software» special concepute sau modificate pentru exploatarea sau 
întreținerea echipamentelor menționate la 4.B. pentru «producția» și manipu
larea materialelor menționate la 4.C. 

M6D1 «Produse software» special concepute sau modificate pentru exploatarea sau 
întreținerea echipamentelor menționate la 6.B.1. 

1D103 «Produse software» special concepute pentru analiza parametrilor greu ob
servabili precum reflexia radar, semnalele în infraroșu/ultraviolet și semna
lele acustice. 

M17D1 «Produse software» special concepute pentru reducerea elementelor observa
bile, de exemplu, reflexia radar, semnalele ultraviolete/ infraroșii și semnătu
rile acustice [respectiv, tehnologia invizibilă (stealth)], pentru aplicațiile utili
zabile pentru sistemele menționate la 1.A. sau 19.A. sau pentru subsistemele 
menționate la 2.A. 

Notă: 17.D.1. include «produse software» special concepute pentru analiza re
ducerii semnăturii.  

1E Tehnologie 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Regimul de control al tehnologiei rachetelor (M.TCR): anexa referitoare la echipamente, produse software 
și tehnologie 

1E001 «Tehnologie», în conformitate cu nota generală privind tehnologia pentru 
«dezvoltarea» sau «producția» echipamentelor sau materialelor menționate în 
1A001.b., 1A001.c., 1A002 to 1A005, 1A006.b., 1A007, 1B sau 1C. 

M «Tehnologie», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia, pentru 
«dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor sau «produselor 
software» menționate la 1.A., 1.B. sau 1.D. 
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1E101 «tehnologie», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru 
«utilizarea» produselor menționate la 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, de la 
1B115 la 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, de la 1C111 la 1C118, 1D101 
sau 1D103. 

M «Tehnologie», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia, pentru 
«dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor sau «produselor 
software» menționate la 1.A., 1.B. sau 1.D. 

1E102 «tehnologie», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru 
«dezvoltarea» produselor software menționate la 1D001, 1D101 sau 1D103. 

M6E1 «Tehnologie», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia, pentru 
«dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor, materialelor sau 
«produselor software» menționate la 6.A., 6.B., 6.C. sau 6.D. 

M17E1 «Tehnologie», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia, pentru 
«dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor, materialelor sau 
«produselor software» menționate la 17.A., 17.B., 17.C. sau 17.D. 

Notă:  17.E.1. include baze de date special concepute pentru analiza reducerii 
semnăturii 

1E103 [M6E2] «tehnologie» pentru reglarea temperaturii, a presiunii sau a atmosferei 
din autoclave sau din hidroclave utilizate pentru «producția» de «compozite» 
sau de «compozite» parțial procesate. 

M6E2 «Date tehnice» (inclusiv condiții de procesare) și proceduri pentru reglarea 
temperaturii, a presiunii sau a atmosferei din autoclave sau din hidroclave 
atunci când sunt utilizate pentru producția de compozite sau de compozite 
parțial procesate, utilizabile pentru echipamentele sau materialele menționate 
la 6.A. sau 6.C. 

1E104 «tehnologie» pentru «producția» materialelor obținute prin piroliză formate 
pe o matriță, mandrină sau în orice alt suport rezultate din precursorii ga
zoși care se descompun între 1 573 K (1 300 °C) și 3 173 K (2 900 °C) și 
la o presiune între 130 Pa și 20 kPa. 

Notă: 1E104 cuprinde «tehnologia» pentru obținerea compoziției precursorilor ga
zoși, schemele și parametrii de comandă ai debitelor și ai proceselor. 

M6E1   
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CATEGORIA 2 – PRELUCRAREA MATERIALELOR 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Regimul de control al tehnologiei rachetelor (M.TCR): anexa referitoare la echipamente, produse software 
și tehnologie 

2A001 Lagăre antifricțiune și sisteme de lagăre, după cum urmează, și componente 
pentru acestea: 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 2A101. 

Notă:  2A001 nu supune controlului bilele cu toleranțe de gradul 5 sau inferioare 
menționate de fabricant în conformitate cu ISO 3290. 

a.  Rulmenți cu bile și rulmenți cu role masive, care au toate toleranțele 
menționate de fabricant în conformitate cu ISO 492 clasa de toleranțe 4 
(sau standarde naționale echivalente) sau mai bune și care au ambele 
inele și elementele de rulare (ISO 5593) realizate din monel sau beriliu. 

Notă:  2A001.a. nu supune controlului rulmenții cu role conice.  

b.  neutilizate; 

c. sisteme de lagăre magnetice active care utilizează oricare dintre următoa
rele:  

1. materiale cu densități de flux de 2,0 T sau mai mari și rezistența la 
curgere mai mare de 414 MPa;  

2. polarizoare omopolare 3D total electromagnetice concepute pentru 
actuatoare (servomotoare) sau  

3. senzori de poziție pentru temperaturi înalte [450 K (177 °C) sau mai 
mari]. 

M3A7 Rulmenți radiali cu bile care au toate toleranțele menționate în conformitate 
cu ISO 492 clasa de toleranțe 2 (sau standardul ANSI/ABMA Std 20 clasa de 
toleranțe ABEC-9 sau alte standarde naționale echivalente) sau mai bune și 
care au toate caracteristicile următoare: 

a)  diametrul interior al inelului interior între 12 și 50 mm; 

b)  diametrul exterior al inelului exterior între 25 și 100 mm și 

c)  o lățime între 10 și 20 mm. 

2A101 Rulmenți radiali cu bile, alte tipuri decât cele menționate la 2A001, care au 
toate toleranțele menționate în conformitate cu ISO 492, clasa de toleranțe 
2 (sau cu standardul ANSI/ABMA 20, clasa de toleranțe ABEC-9 sau cu alte 
standarde naționale echivalente) sau mai bune, și care au toate caracteristicile 
următoare: 

a.  un diametru interior cuprins între 12 mm și 50 mm; 

b.  un diametru exterior cuprins între 25 mm și 100 mm și 

c.  o lățime cuprinsă între 10 mm și 20 mm. 

M3A7 Rulmenți radiali cu bile care au toate toleranțele menționate în conformitate 
cu ISO 492 clasa de toleranțe 2 (sau standardul ANSI/ABMA Std 20 clasa de 
toleranțe ABEC-9 sau alte standarde naționale echivalente) sau mai bune și 
care au toate caracteristicile următoare: 

a)  diametrul interior al inelului interior între 12 și 50 mm; 

b)  diametrul exterior al inelului exterior între 25 și 100 mm și 

c)  o lățime între 10 și 20 mm. 
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2B004 «Prese izostatice» la cald care au toate caracteristicile următoare și compo
nente și accesorii special concepute pentru acestea: 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 2B104 și 2B204. 

a.  un mediu termic controlat în cavitatea închisă și o cavitate cameră cu un 
diametru interior de 406 mm sau mai mare și 

b.  care au oricare din următoarele caracteristici:  

1. o presiune de lucru maximă care depășește 207 MPa;  

2. un mediu termic controlat care depășește 1 773 K (1 500 °C) sau 

3. o instalație de impregnare cu hidrocarburi și de îndepărtare a produse
lor gazoase rezultate din degradare. 

Notă tehnică: 

Dimensiunea interioară a camerei este aceea în care se realizează atât temperatura, 
cât și presiunea de lucru și nu include dispozitivele de prindere. Această dimensiune 
va fi cea mai mică valoare fie față de diametrul interior al camerei de presiune, fie 
față de diametrul interior al camerei izolate a cuptorului, în funcție de care dintre 
cele două camere este localizată în interiorul celeilalte.  

N.B.:  Pentru ștanțe, matrițe, poansoane și ansambluri de scule, special concepute, 
a se vedea 1B003, 9B009 și Lista produselor militare. 

M6B3 Prese izostatice care au toate caracteristicile următoare: 

a)  presiune de lucru maximă de 69 MPa sau mai mare; 

b)  sunt concepute pentru a atinge și menține un mediu termic controlat de 
600 °C sau mai mare și 

c)  au o cameră cu un diametru interior de 254 mm sau mai mare. 

2B009 Mașini de deformare prin rotație și mașini de deformare continuă care, con
form specificației tehnice a fabricantului, pot fi echipate cu unități de «con
trol numeric» sau de control prin calculator, care au toate caracteristicile ur
mătoare: 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 2B109 ȘI 2B209. 

a.  trei sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru «controlul 
profilării»și 

b.  o forță de roluire mai mare de 60 kN. 

Notă tehnică: 

În sensul celor menționate la 2B009, mașinile care combină funcția de deformare 
continuă cu cea de deformare prin rotație sunt considerate drept mașini de deformare 
continuă.  

M3B3 Mașini de deformare continuă și componente special concepute pentru aces
tea, care: 

a)  în concordanță cu specificațiile tehnice ale fabricantului, pot fi echipate cu 
unități de control numeric sau control prin calculator, chiar în cazul în 
care la livrare nu sunt echipate cu acestea și 

b)  au mai mult de două axe care pot fi coordonate simultan pentru controlul 
profilării. 

Notă:  Acest articol nu include mașinile care nu sunt utilizabile în «producția» de 
componente și echipamente pentru propulsie (de exemplu, carcase de motor) 
destinate sistemelor menționate la 1.A. 

Notă tehnică: 

Mașinile care combină funcția de deformare prin rotație cu cea de deformare continuă 
sunt considerate, în sensul acestui articol, drept mașini de deformare continuă.  16.8.2016 

L 221/130 
Jurnalul O

ficial al U
niunii Europene 

RO
    



2B104 «Prese izostatice», altele decât cele menționate la 2B004, care au toate carac
teristicile următoare: 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 2B204. 

a.  presiunea maximă de lucru de 69 MPa sau mai mare; 

b.  sunt concepute pentru a atinge și menține un mediu termic controlat de 
873 K (600 °C) sau mai mare și 

c.  au o cameră cu un diametru interior de 254 mm sau mai mare. 

M6B3 Prese izostatice care au toate caracteristicile următoare: 

a)  presiune de lucru maximă de 69 MPa sau mai mare; 

b)  sunt concepute pentru a atinge și menține un mediu termic controlat de 
600 °C sau mai mare și 

c)  au o cameră cu un diametru interior de 254 mm sau mai mare. 

2B105 Cuptoare pentru depunerea chimică din stare de vapori (CVD), altele decât 
cele menționate la 2B005.a., concepute sau modificate pentru compactarea 
materialelor compozite carbon-carbon. 

M6B4 Cuptoare pentru depunerea chimică din stare de vapori, concepute sau modi
ficate pentru densificarea materialelor compozite carbon-carbon. 

2B109 Mașini de deformare continuă, altele decât cele menționate la 2B009, pre
cum și componente special concepute pentru acestea, după cum urmează: 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 2B209. 

a.  mașini de deformare continuă care au toate caracteristicile următoare: 

1. în concordanță cu specificațiile tehnice ale fabricantului, pot fi echi
pate cu unități de «control numeric» sau control prin calculator, chiar 
în cazul în care la livrare nu sunt echipate cu acestea și 

2. au mai mult de 2 axe care pot fi coordonate simultan pentru «contro
lul profilării». 

b.  componente special concepute pentru mașinile de deformare continuă 
menționate la 2B009 sau 2B109.a. 

Notă:  2B109 nu supune controlului mașinile care nu sunt utilizabile în producția 
de componente și echipamente pentru propulsie (de exemplu, carcase de mo
tor) destinate sistemelor menționate în 9A005, 9A007.a. sau 9A105.a. 

Notă tehnică: 

Mașinile care combină funcția de deformare prin rotație cu cea de deformare conti
nuă sunt considerate, în conformitate cu 2B109, ca mașini de deformare continuă.  

M3B3 Mașini de deformare continuă și componente special concepute pentru aces
tea, care: 

a)  în concordanță cu specificațiile tehnice ale fabricantului, pot fi echipate cu 
unități de control numeric sau control prin calculator, chiar în cazul în 
care la livrare nu sunt echipate cu acestea și 

b)  au mai mult de două axe care pot fi coordonate simultan pentru controlul 
profilării. 

Notă:  Acest articol nu include mașinile care nu sunt utilizabile în «producția» de 
componente și echipamente pentru propulsie (de exemplu, carcase de motor) 
destinate sistemelor menționate la 1.A. 

Notă tehnică: 

Mașinile care combină funcția de deformare prin rotație cu cea de deformare continuă 
sunt considerate, în sensul acestui articol, drept mașini de deformare continuă.  
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2B116 Sisteme de încercare la vibrații, echipamente și componente ale acestora, 
după cum urmează: 

a.  Sisteme de încercare la vibrații care utilizează reacția inversă sau tehnici 
de buclă închisă și care încorporează un controler numeric, capabile să 
asigure vibrarea unui sistem la o accelerație de 10 g rms sau mai mult, în 
gama de frecvențe cuprinse între 20 Hz și 2 kHz, transmițând forțe de 
50 kN sau mai mult, măsurate pe o «masă nefixată»; 

b.  controlere numerice, asociate cu produse software de încercare la vibrații 
special concepute, cu un «control în timp real al lărgimii de bandă» mai 
mare de 5 kHz și concepute pentru utilizarea în echipamentele de încer
care la vibrații menționate la 2B116.a; 

Notă tehnică: 

La 2B116.b., «controlul în timp real al lărgimii de bandă» înseamnă rata ma
ximă la care un controler poate executa cicluri complete de eșantionare, procesare 
a datelor și transmitere a semnalelor de control.  

c.  standuri de probă la vibrații (masă de vibrare), cu sau fără amplificatori 
asociați, capabile de o forță de 50 kN sau mai mare, măsurată pe 
o «masă nefixată», și utilizabile în echipamentele de încercare la vibrații 
menționate la 2B116.a; 

d. structuri ale suporților pentru piese de încercat și echipamente electro
nice concepute pentru combinarea mai multor unități multiple, într-un 
sistem capabil să dezvolte o forță efectivă de 50 kN sau mai mare, măsu
rată pe o «masă nefixată», utilizate în sistemele de încercare la vibrații 
menționate la 2B116.a. 

Notă tehnică: 

La 2B116, prin «masă nefixată» se înțelege o masă plană sau suprafață fără sis
teme de prindere sau reglare.  

M15B1 Echipamente de încercare la vibrații, utilizabile pentru sistemele menționate la 
1.A., 19.A.1. sau 19.A.2., sau pentru subsistemele menționate la 2.A. sau 20. 
A. și componentele acestora, după cum urmează: 

a)  Sisteme de încercare la vibrații care utilizează reacția inversă sau tehnici de 
buclă închisă și care încorporează un controler numeric, capabile să asi
gure vibrarea unui sistem la o accelerație de 10 g rms sau mai mult, în 
gama de frecvențe cuprinse între 20 Hz și 2 kHz, transmițând forțe de 
50 kN sau mai mult, măsurate pe o «masă nefixată»; 

b) controlere numerice, asociate cu un «produs software» de încercare la vi
brații special conceput, cu un control în timp real al lărgimii de bandă 
mai mare de 5 kHz și concepute pentru utilizarea în sistemele de încercare 
la vibrații menționate la punctul 15.B.1.a.; 

Notă tehnică: 

«Controlul lărgimii de bandă în timp real» înseamnă rata maximă la care un con
troler poate executa cicluri complete de eșantionare, procesare a datelor și transmi
tere a semnalelor de control.  

c) standuri de încercare la vibrații (unități de scuturare), cu sau fără amplifi
catoare asociate, capabile să dezvolte o forță de minimum 50 kN, măsu
rată pe o «masă nefixată», utilizabile în sistemele de încercare la vibrații 
menționate la 15.B.1.a.; 

d)  structuri de suport ale pieselor de încercare și echipamente electronice 
concepute pentru combinarea mai multor standuri de încercare la vibrații 
într-un sistem complet de încercare la vibrații capabil să dezvolte o forță 
efectivă combinată de egală cu 50 kN sau mai mare, măsurată pe o «masă 
nefixată», utilizabile în echipamentele de încercare la vibrații menționate la 
15.B.1.a. 

Notă tehnică: 

Sistemele de încercare la vibrații care încorporează un controler numeric sunt acele sis
teme ale căror funcții sunt, parțial sau total, controlate automat de semnale electrice 
stocate sau codificate digital.  

2B117 echipamente și aparatură de control a procesului, altele decât cele mențio
nate la 2B004, 2B005.a., 2B104 sau 2B105, concepute sau modificate pen
tru compactarea și piroliza componentelor cu structură compozită ale ajuta
jelor de rachete și ale vârfurilor vehiculelor de reintrare. 

M6B5 Echipamente și aparatură de control al procesului, altele decât cele mențio
nate la 6.B.3. sau 6.B.4., concepute sau modificate pentru densificarea și piro
liza componentelor cu structură compozită ale ajutajelor rachetelor și ale scu
turilor de protecție ale vehiculelor de reintrare. 
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2B119 Mașini de echilibrare și echipamente aferente, după cum urmează: 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 2B219 

a.  mașini de echilibrare care au toate caracteristicile următoare:  

1. Nu sunt capabile să echilibreze rotori/ansambluri cu o masă mai mare 
de 3 kg;  

2. Sunt capabile să echilibreze rotori/ansambluri la o viteză mai mare de 
12 500 rpm;  

3. capabile să corecteze dezechilibre în două sau mai multe plane și  

4. sunt capabile să echilibreze la un dezechilibru rezidual specific de 
0,2 g × mm per kg de masă rotor; 

Notă:  2B119.a. nu supune controlului mașinile de echilibrare concepute sau 
modificate pentru echipamentul dentar sau alt echipament medical. 

M9B2a Echipamente, după cum urmează:  

1. mașini de echilibrare care au toate caracteristicile următoare:  

1. nu pot echilibra rotori/ansambluri cu o masă mai mare de 3 kg;  

2. Sunt capabile să echilibreze rotori/ansambluri la o viteză mai mare de 
12 500 rpm;  

3. capabile să corecteze dezechilibre în două sau mai multe plane și  

4. sunt capabile să echilibreze la un dezechilibru rezidual specific de 0,2 g 
× mm per kg de masă rotor; 

b.  capete indicatoare concepute sau modificate pentru utilizarea la mașinile 
menționate la 2B119.a. 

Notă tehnică: 

Capetele indicatoare sunt uneori cunoscute ca instrumente de echilibrare.  

M9b2b Capete indicatoare (cunoscute uneori sub numele de instrumente de echili
brare) concepute sau modificate pentru a fi utilizate la mașinile menționate la 
9.B.2.a.; 

2B120 Simulatoare de mișcare sau mese mobile care au toate caracteristicile urmă
toare: 

a.  au două sau mai multe axe; 

b.  sunt concepute sau modificate astfel încât să încorporeze inele colectoare 
sau dispozitive integrate fără contact capabile să transfere energie elec
trică, informații sub formă de semnal sau ambele și 

c.  care au oricare dintre următoarele caracteristici:  

1. pentru orice axă individuală care are toate caracteristicile următoare: 

a.  capabile de o viteză de 400 grade/s sau mai mult sau 30 grade/s 
sau mai puțin și 

b.  o «rezoluție» a vitezei egală sau mică de 6 grade/s și o «precizie» 
egală sau mai mică de 0,6 grade/s;  

M9B2c Simulatoare de mișcare/mese mobile (echipamente capabile să simuleze miș
carea) având toate caracteristicile următoare:  

1. au două sau mai multe axe;  

2. sunt concepute sau modificate astfel încât să încorporeze inele colectoare 
sau dispozitive integrate fără contact capabile să transfere energie electrică, 
informații sub formă de semnal sau ambele și  

3. care au oricare dintre următoarele caracteristici: 

a.  pentru orice axă individuală care are toate caracteristicile următoare:  

1. capabile de o viteză de 400 grade/s sau mai mult sau 30 grade/s sau 
mai puțin și  
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2. cea mai joasă stabilitate a vitezei este egală sau mai bună (mai mică) 
de plus sau minus 0,05 % medie peste 10 grade sau mai mult sau 

3. o «precizie» de poziționare egală sau mai mică (mai bună) de 5 se
cunde arc. 

Nota 1:  2B120 nu supune controlului mesele rotative concepute sau modificate 
pentru mașini unelte sau pentru echipament medical. Pentru controlul me
selor rotative ale mașinilor-unelte, a se vedea 2B008. 

Nota 2:  Simulatoarele de mișcare sau mesele mobile menționate la 2B120 rămân 
supuse controlului indiferent dacă inelele colectoare sau dispozitivele inte
grate fără contact sunt montate la momentul exportului.   

2. o «rezoluție» a vitezei egală sau mică de 6 grade/s și o «precizie» 
egală sau mai mică de 0,6 grade/s; 

b.  cea mai joasă stabilitate a vitezei este egală sau mai bună (mai mică) de 
plus sau minus 0,05 % medie peste 10 grade sau mai mult sau 

c.  o «precizie» de poziționare egală sau mai mică (mai bună) de 5 secunde 
arc. 

2B121 Mese de poziționare (echipamente capabile de o poziționare de rotație pre
cisă în oricare axă), altele decât cele menționate la 2B120, care au toate ca
racteristicile următoare: 

a.  au două sau mai multe axe și 

b.  o «precizie» de poziționare egală sau mai mică (mai bună) de 5 secunde 
arc. 

Notă:  2B121nu supune controlului mesele rotative concepute sau modificate pentru 
mașini unelte sau pentru echipament medical. Pentru controlul meselor rota
tive ale mașinilor-unelte, a se vedea 2B008 

M9B2d Mese de poziționare (echipamente capabile de o poziționare de rotație precisă 
în oricare axă), care au toate caracteristicile următoare:  

1. au două sau mai multe axe și  

2. au o «precizie» de poziționare egală sau mai mică (mai bună) de 5 secunde 
arc; 

2B122 Centrifuge capabile de accelerații peste 100 g și care sunt concepute sau mo
dificate astfel încât să încorporeze inele colectoare sau dispozitive integrate 
fără contact capabile să transfere energie electrică, informații sub formă de 
semnal sau ambele. 

Notă:  Centrifugele menționate la 2B122 rămân supuse controlului indiferent dacă 
inelele colectoare sau dispozitivele integrate fără contact sunt montate la mo
mentul exportului 

M9B2e Centrifuge capabile de accelerații peste 100 g și care sunt concepute sau mo
dificate astfel încât să încorporeze inele colectoare sau dispozitive integrate 
fără contact capabile să transfere energie electrică, informații sub formă de 
semnal sau ambele  
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2D Produse software 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Regimul de control al tehnologiei rachetelor (M.TCR): anexa referitoare la echipamente, produse software 
și tehnologie 

2D001 «Produse software», altele decât cele menționate la categoria 2D002, după 
cum urmează: 

a.  «produse software» special concepute sau modificate pentru«dezvoltarea» 
sau«producția» echipamentelor menționate la categoriile 2A001 sau la 
2B001. 

b.  «produse software» special concepute sau modificate pentru «utilizarea» 
echipamentelor menționate la categoriile 2A001.c, 2B001 sau 2B003- 
2B009. 

Notă: 2D001 nu supune controlului«produsele software» pentru programarea piese
lor care generează coduri de«control numeric» pentru diversele piese ale mași
nilor-unelte. 

M3D PRODUSE SOFTWARE 

2D101 «Produse software» special concepute sau modificate pentru «utilizarea» echi
pamentelor menționate la 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 sau 
2B119-2B122. 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 9D004. 

M3D1 «Produse software» special concepute sau modificate pentru«utilizarea» «insta
lațiilor de producție» și a mașinilor de deformare continuă menționate la 3. 
B.1. sau 3.B.3. 

M6D2 «Produse software» special concepute sau modificate pentru echipamentele 
menționate la 6.B.3., 6.B.4. sau 6.B.5. 

M15D1 «Produse software» special concepute sau modificate pentru «utilizarea» echi
pamentelor menționate la 15.B., utilizabile pentru sistemele de încercare men
ționate la 1.A., 19.A.1. sau 19.A.2. sau pentru subsistemele menționate la 2. 
A. sau 20.A.  

2E Tehnologie 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Regimul de control al tehnologiei rachetelor (M.TCR): anexa referitoare la echipamente, produse software 
și tehnologie 

2E001 «Tehnologie», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru 
«dezvoltarea» echipamentelor sau produselor «software» menționate la 2A, 
2B sau 2D. 

Notă:  2E001 include «tehnologia» pentru integrarea sistemelor de sonde în mașinile 
de măsurat în coordonate specificate la 2B006.a. 

M Înseamnă informații specifice necesare pentru «dezvoltarea», «producția» sau 
«utilizarea» unui produs. Informațiile pot lua forma de «date tehnice» sau de 
«asistență tehnică». 
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2E002 «Tehnologie», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru 
«producția» echipamentelor menționate la 2 A sau 2 B. 

M Înseamnă informații specifice necesare pentru «dezvoltarea», «producția» sau 
«utilizarea» unui produs. Informațiile pot lua forma de «date tehnice» sau de 
«asistență tehnică». 

2E101 «Tehnologie», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru 
«utilizarea» echipamentelor sau «produselor software» menționate la catego
riile 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119, 2B122 sau 2D101. 

M Înseamnă informații specifice necesare pentru «dezvoltarea», «producția» sau 
«utilizarea» unui produs. Informațiile pot lua forma de «date tehnice» sau de 
«asistență tehnică».  

CATEGORIA 3 – PRODUSE ELECTRONICE 

3A Sisteme, echipamente și componente 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Regimul de control al tehnologiei rachetelor (M.TCR): anexa referitoare la echipamente, produse software 
și tehnologie 

3A001 Componente electronice și componentele special concepute pentru acestea, 
după cum urmează: 

a.  circuite integrate pentru utilizări generale, după cum urmează: 

Nota 1: Statutul de control al plachetelor (finisate sau nefinisate), a căror func
ție a fost determinată, urmează a fi evaluat conform parametrilor de la 
3A001.a. 

Nota 2:  Circuitele integrate includ următoarele tipuri: 

—  «Circuite integrate monolitice»; 

—  «Circuite integrate hibride»; 

—  «Circuite integrate cu mai multe cipuri»; 

— «Circuite integrate de tip peliculă», inclusiv circuite integrate cu sili
ciu pe safir; 

—  «Circuite integrate optice»; 

—  «Circuite integrate tridimensionale».    
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1. circuite integrate concepute sau clasificate ca rezistente la radiații, care su
portă oricare din următoarele: 
a.  o doză totală de 5 × 103 Gy (siliciu) sau mai mare; 

b.  o doză debit de 5 × 106 Gy (siliciu)/s sau mai mare sau 

c.  o fluență (flux integrat) de neutroni (echivalent 1 MeV) de 5 × 1013 n/ 
cm2 sau mai ridicată pe siliciu sau echivalentul său pentru alte mate
riale; 

Notă: 3A001a.1.c. nu supune controlului metalul – izolator – semiconduc
tor (MIS).  

M18A1 «Microcircuite» «rezistente la radiații» utilizabile pentru protejarea sistemelor 
de rachetă și a vehiculelor aeriene fără pilot împotriva efectelor nucleare [de 
exemplu, impulsuri electromagnetice (EMP), radiații X, efecte combinate ter
mice și de undă de șoc] și utilizabile pentru sistemele menționate la 1.A. 

M18A2 «Detectoare» special concepute sau modificate pentru protejarea sistemelor de 
rachetă și a vehiculelor aeriene fără pilot împotriva efectelor nucleare [de 
exemplu, impulsuri electromagnetice (EMP), radiații X, efecte combinate ter
mice și de undă de șoc] și utilizabile pentru sistemele menționate la 1.A. 

Notă tehnică: 

Un «detector» este definit ca un dispozitiv mecanic, electric, optic sau chimic care iden
tifică și înregistrează în mod automat sau contorizează un stimul precum modificarea 
presiunii sau temperaturii mediului, semnale electrice sau electromagnetice sau radiații 
provenite de la un material radioactiv. Include dispozitivele de detecție într-un singur 
timp a prezenței sau a absenței stimulului.  

3A101 Dispozitive, echipamente, sisteme și componente electronice, altele decât 
cele menționate la 3A001, după cum urmează:: 

a.  Convertoare analog-digitale, utilizabile la «rachete», concepute pentru 
a respecta specificațiile militare pentru echipamente rigidizate; 

M14A1 Convertoare analog-digitale, utilizabile în sistemele menționate la 1.A., având 
oricare din următoarele caracteristici: 

a) Concepute pentru a respecta specificațiile militare pentru echipamente ri
gidizate sau 

b)  Concepute sau modificate pentru utilizare militară și reprezentând oricare 
din tipurile de mai jos: 

M14A1b1 1.  «Microcircuite» ale convertoarelor analog-digitale, «rezistente la radiații» 
sau având toate caracteristicile următoare: 
a.  Destinate pentru funcționare în intervalul de temperaturi mai mici de 

-54 °C și mai mari de +125 °C și 

b.  Închise ermetic sau 

M14A1b2 2. Plăci cu circuite imprimate sau module cu funcția de convertor analog-nu
meric, cu intrare electrică, având toate caracteristicile următoare: 
a.  Destinate pentru funcționare în intervalul de temperaturi mai mici de – 

45 °C și mai mari de +80 °C și 

b.  Care încorporează «microcircuitele» menționate la 14.A.1.b.1. 
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b.  acceleratoare capabile de a elibera radiații electromagnetice produse de 
radiația de frânare pornind de la electronii accelerați cu 2 MeV sau mai 
mult și sisteme care conțin aceste acceleratoare. 
Notă: 3A101.b. nu indică sistemele sau echipamentele special concepute în sco

puri medicale.  

M15B5 Acceleratoare capabile de a elibera radiații electromagnetice produse de radia
ția de frânare pornind de la electronii accelerați cu 2 MeV sau mai mult și 
echipamente care conțin aceste acceleratoare, utilizabile pentru sistemele 
menționate la 1.A., 19.A.1. sau 19.A.2., sau pentru subsistemele menționate 
la 2.A. sau 20.A. 

Notă: 15.B.5. nu supune controlului echipamentele special concepute în scopuri me
dicale. 

Notă tehnică: 

La articolul 15.B. Prin «masă nefixată» se înțelege o masă plană sau suprafață fără 
sisteme de prindere sau de reglare.  

3A102 «Baterii termice» concepute sau modificate pentru «rachete». 

Note tehnice: 

1.  La 3A102, «baterii termice» sunt baterii de unică folosință al căror electrolit 
este reprezentat de o sare anorganică neconductoare. Aceste baterii conțin un ma
terial pirolitic care, odată aprins, determină topirea electrolitului și activează ba
teria. 

2.  La 3A102 «rachetă» înseamnă sisteme complete de rachete și vehicule aeriene 
fără pilot capabile de o rază de acțiune de peste 300 km. 

M12A6 Baterii termice concepute sau modificate pentru sistemele menționate la 1.A., 
19.A.1. sau 19.A.2. 

Notă:  Articolul 12.A.6. nu supune controlului bateriile termice special concepute 
pentru sistemele de rachetă sau vehiculele aeriene fără pilot care nu sunt capa
bile de o rază de acțiune egală cu 300 km sau mai mare. 

Notă tehnică: 

Bateriile termice sunt baterii de unică folosință al căror electrolit este reprezentat de 
o sare anorganică neconductoare. Aceste baterii conțin un material pirolitic care, 
odată aprins, determină topirea electrolitului și activează bateria.   

3D Produse software 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Regimul de control al tehnologiei rachetelor (M.TCR): anexa referitoare la echipamente, produse software 
și tehnologie 

3D101 «Produse software» special concepute sau modificate pentru «utilizarea» echi
pamentelor menționate la 3A101.b. 

M15D1 «Produse software» special concepute sau modificate pentru «utilizarea» echi
pamentelor menționate la 3A101.b.  
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3E Tehnologie 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Regimul de control al tehnologiei rachetelor (M.TCR): anexa referitoare la echipamente, produse software 
și tehnologie 

3E001 «Tehnologie», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru 
«dezvoltarea» produselor menționate la 3A, 3B sau 3C; 

Nota 1: 3E001 nu supune controlului «tehnologia» pentru «producția» de echipa
mente sau componente menționate în 3A003. 

Nota 2:  3E001 și 3E002 nu supune controlului «tehnologia» pentru «dezvoltarea» 
sau «producția» de circuite integrate menționate în 3A001.a.3. la 
3A001.a.12., care au toate următoarele: 

a.  utilizează «tehnologie» de 0,130 μm sau mai mare și 

b. încorporează structuri multistrat cu trei sau mai puține straturi meta
lice.  

M Înseamnă informații specifice necesare pentru «dezvoltarea», «producția» sau 
«utilizarea» unui produs. Informațiile pot lua forma de «date tehnice» sau de 
«asistență tehnică». 

3E101 «Tehnologie», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru 
«utilizarea» echipamentelor sau produselor software menționate la 
3A001a.1. sau 2, 3A101, 3A102 sau 3D101. 

M Înseamnă informații specifice necesare pentru «dezvoltarea», «producția» sau 
«utilizarea» unui produs. Informațiile pot lua forma de «date tehnice» sau de 
«asistență tehnică». 

3E102 «Tehnologie», în conformitate cu nota generală privind tehnologia pentru 
«dezvoltarea» produselor «software» menționate în 3D101. 

M15E1 «Tehnologie», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru 
«dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor sau «produselor 
software» menționate la 15.B. sau 15.D.  
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CATEGORIA 4 – CALCULATOARE 

4A Sisteme, echipamente și componente 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Regimul de control al tehnologiei rachetelor (M.TCR): anexa referitoare la echipamente, produse software 
și tehnologie 

4A001 Calculatoarele electronice și echipamentele aferente care au oricare dintre ur
mătoarele caracteristici, precum și «ansamblurile electronice» și componen
tele special concepute pentru acestea, după cum urmează: 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 4A101.   

a.  special concepute pentru a avea oricare dintre următoarele caracteristici:  

1. destinate pentru funcționarea la o temperatură ambiantă sub 228 K (– 
45 °C) sau peste 358 K (85 °C) sau 

Notă:  4A001.a.1. nu supune controlului calculatoarele special concepute 
pentru aplicații destinate autovehiculelor civile, trenurilor sau «aerona
velor civile».  

2. rezistente la radiații care depășesc oricare dintre următoarele specifica
ții: 

a.  doza totală 5 × 103 Gy (siliciu); 

b.  debitul dozei 5 × 106 Gy (siliciu)/ sau 

c.  modificarea datelor la o singură expunere 1 × 10-8 eroare/bit/zi; 

Notă:  4A001.a.2.. nu supune controlului calculatoarele special concepute 
pentru aplicații destinate «aeronavelor civile».  

b.  Neutilizate 

M13A1 Calculatoare analogice, calculatoare digitale sau analizoare diferențiale digitale, 
concepute sau modificate pentru a fi utilizate în cadrul sistemelor menționate 
la 1.A., având oricare din următoarele caracteristici: 

a)  destinate pentru funcționare continuă la temperaturi între –45 °C și peste 
+55 °C sau 

b)  concepute astfel încât să fie rigidizate sau «rezistente la radiații». 

4A003 «Calculatoare digitale», «ansambluri electronice» și echipamente aferente aces
tora după cum urmează și componente special concepute pentru acestea: 

Nota 1:  4A003 include următoarele: 

—  «procesoarele vectoriale»; 

—  procesoarele matriciale; 

—  procesoarele de semnale digitale; 

—  procesoarele logice;    
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—  echipamentele destinate «intensificării imaginii»; 

—  echipamente destinate «prelucrării semnalelor». 

Nota 2: Statutul de control pentru «calculatoarele digitale» sau echipamentele afe
rente descrise la 4A003 este impus de statutul de control al celorlalte 
echipamente sau sisteme: 

a.  «calculatoarele digitale» sau echipamentele aferente sunt determinante 
pentru funcționarea celorlalte echipamente sau sisteme; 

b.  «calculatoarele digitale» sau echipamentele aferente nu constituie un 
«element principal» al celorlalte echipamente sau sisteme și 

N.B. 1: Statutul de control al echipamentelor de «prelucrare a semnale
lor» sau «intensificarea imaginii», special concepute pentru 
alte echipamente care au funcțiunile limitate la cele necesare 
funcționării celorlalte echipamente este determinat de statutul 
de control al acestor echipamente, chiar în cazul în care ele 
depășesc criteriul «elementului principal». 

N.B. 2:  Pentru statutul de control al «calculatoarelor digitale» sau al 
echipamentelor aferente pentru echipamentele de telecomuni
cații, a se vedea categoria 5, partea 1 (Telecomunicații). 

c.  «tehnologia» pentru «calculatoare digitale» și echipamente aferente este 
reglementată de 4E. 

d.  neutilizat  

e.  echipamente care realizează conversii analog-digitale ce depășesc limitele 
menționate la 3A001.a.5.; 

M14A1b2 Plăci cu circuite imprimate sau module cu funcția de convertor analog-nume
ric, cu intrare electrică, având toate caracteristicile următoare: 

a)  destinate pentru funcționare în intervalul de temperaturi mai mici de – 
45 °C și mai mari de +80 °C și 

b)  care încorporează «microcircuitele» menționate la 14.A.1.b.1. 

4A101 Calculatoare analogice, «calculatoare digitale» sau analizoare diferențiale digi
tale, altele decât cele menționate la 4A001.a.1., de mare robustețe și conce
pute sau modificate pentru a fi utilizate la vehiculele de lansare spațială 
menționate la 9A004 sau rachetele de sondare menționate la 9A104. 

M13A1b Concepute astfel încât să fie rigidizate sau «rezistente la radiații». 
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4A102 «Calculatoare hibride» special concepute pentru modelarea, simularea sau in
tegrarea vehiculelor de lansare spațială menționate la 9A004 sau a rachetelor 
de sondare specificate la 9A104. 

Notă:  Prezentul paragraf se aplică numai atunci când echipamentul este furnizat cu 
«produsul software» menționat la 7D103 sau 9D103. 

M16A1 Calculatoarele hibride (analogice/digitale combinate) special concepute pentru 
modelarea, simularea sau integrarea concepției sistemelor menționate la 1.A. 
sau a subsistemelor menționate la 2.A. 

Notă:  Controlul se aplică numai în cazul echipamentelor dotate cu «produsele 
software» menționate la 16.D.1.   

4E Tehnologie 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Regimul de control al tehnologiei rachetelor (M.TCR): anexa referitoare la echipamente, produse software 
și tehnologie 

4E001 a.  «Tehnologie», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru 
«dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor sau «produselor 
software» menționate la 4A sau 4D. 

b.  «Tehnologie», alta decât cea menționată la 4E001.a., special concepută 
sau modificată pentru «dezvoltarea» sau «producția» de echipamente, 
după cum urmează:  

1. «calculatoare digitale» care au o «performanță de vârf ajustabilă» («APP 
= Adjusted Peak Performance») ce depășește 1,0 TeraFLOPS (WT) pon
derate;  

2. «ansambluri electronice» special concepute sau modificate pentru a fi 
capabile să sporească performanțele prin agregarea procesoarelor ast
fel încât «APP» rezultată să depășească limita de la 4E001.b.1. 

c.  «tehnologie» pentru «dezvoltarea» de «produse software de intruziune». 

M Înseamnă informații specifice necesare pentru «dezvoltarea», «producția» sau 
«utilizarea» unui produs. Informațiile pot lua forma de «date tehnice» sau de 
«asistență tehnică».  
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CATEGORIA 5 – TELECOMUNICAȚII ȘI «SECURITATEA INFORMAȚIILOR» 

Partea 1 – Telecomunicații 

5A1 Sisteme, echipamente și componente 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Regimul de control al tehnologiei rachetelor (M.TCR): anexa referitoare la echipamente, produse software 
și tehnologie 

5A101 Sisteme de telemăsurare și telecomandă, inclusiv echipament la sol, conceput 
sau modificat pentru «rachete». 

Notă tehnică: 

În sensul celor menționate la 5A101, prin «rachetă» se înțelege un sistem complet 
de rachete și vehicul aerian fără pilot capabil să atingă o rază de acțiune de peste 
300 km.  

Notă:  5A101 nu supune controlului: 

a. echipamente concepute sau modificate pentru aeronave cu pilot sau sate
liți; 

b.  echipamente la sol concepute sau modificate pentru aplicații terestre sau 
maritime; 

c. echipamente concepute pentru servicii GNSS comerciale, civile sau «sigu
ranța vieții» (de exemplu, integritatea datelor, siguranța zborului);  

M12A4 Sisteme de telemăsurare și telecomandă, inclusiv echipament la sol, concepute 
sau modificate pentru sistemele menționate la 1.A., 19.A.1. sau 19.A.2. 

Note: 

1.  12.A.4. nu supune controlului sistemele concepute sau modificate pentru 
aeronave cu pilot sau sateliți. 

2. 12.A.4. nu supune controlului echipamentele la sol concepute sau modifi
cate pentru aplicații terestre sau marine. 

3.  12.A.4. nu supune controlului echipamentele concepute pentru servicii 
GNSS comerciale, civile sau legate de «securitatea vieții umane» (de exem
plu, integritatea datelor, siguranța zborului).  

5D1 Produse software 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Regimul de control al tehnologiei rachetelor (M.TCR): anexa referitoare la echipamente, produse software 
și tehnologie 

5D101 «Produse software» special concepute sau modificate pentru «utilizarea» echi
pamentelor menționate la 5A101. 

M12D3 «Produse software» special concepute sau modificate pentru «utilizarea» echi
pamentelor menționate la 12.A.4. sau 12.A.5., utilizabile pentru sistemele 
menționate la 1.A., 19.A.1. sau 19.A.2.  
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5E1 Tehnologie 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Regimul de control al tehnologiei rachetelor (M.TCR): anexa referitoare la echipamente, produse software 
și tehnologie 

5E101 «Tehnologie», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru 
«dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor menționate la 
5A101. 

M12E1 «Tehnologie», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru 
«dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor sau «produselor 
software» menționate la 12.A. sau 12.D.  

CATEGORIA 6 – SENZORI ȘI LASERE 

6 A Sisteme, echipamente și componente 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Regimul de control al tehnologiei rachetelor (M.TCR): anexa referitoare la echipamente, produse software 
și tehnologie 

6A002 Senzori sau echipamente optice și componente ale acestora, după cum ur
mează: 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 6A102. 

a.  detectoare optice, după cum urmează:  

1. detectoare cu semiconductori «calificate pentru utilizare spațială», 
după cum urmează: 

Notă:  În sensul 6A002.a.1., detectoarele cu semiconductori includ «rețelele 
plane focale».  

a.  Detectoare cu semiconductori «calificate pentru utilizare spațială» 
având toate caracteristicile următoare:  

1. un răspuns de vârf în gama de lungimi de undă ce depășesc 
10 nm, dar nu depășesc 300 nm și  

2. un răspuns mai mic de 0,1 % în raport cu răspunsul de vârf 
pentru lungimi de undă ce depășesc 400 nm; 

M18A2 «Detectoare» special concepute sau modificate pentru protejarea sistemelor de 
rachetă și a vehiculelor aeriene fără pilot împotriva efectelor nucleare [de 
exemplu, impulsuri electromagnetice (EMP), radiații X, efecte combinate ter
mice și de undă de șoc] și utilizabile pentru sistemele menționate la 1.A. 

Notă tehnică: 

Un «detector» este definit ca un dispozitiv mecanic, electric, optic sau chimic care iden
tifică și înregistrează în mod automat sau contorizează un stimul precum modificarea 
presiunii sau temperaturii mediului, semnale electrice sau electromagnetice sau radiații 
provenite de la un material radioactiv. Include dispozitivele de detecție într-un singur 
timp a prezenței sau a absenței stimulului  

b.  Detectoare cu semiconductori «calificate pentru utilizare spațială» având 
toate caracteristicile următoare:  

1. un răspuns de vârf în gama de lungimi de undă ce depășesc 900 nm, 
dar nu depășesc 1 200 nm și  

2. o «constantă de timp» de răspuns de cel mult 95 ns;  

M11A2 Senzori pasivi care permit determinarea relevmentului surselor electromagne
tice specifice (echipamente pentru identificarea direcției) sau a caracteristicilor 
terenului, concepuți sau modificați pentru a fi utilizați în sistemele mențio
nate la 1.A. 16.8.2016 
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c.  detectoare semiconductoare «calificate pentru utilizare spațială» având un 
răspuns de vârf în gama de lungimi de undă depășind 1 200 nm, dar ne 
depășind 30 000 nm; 

d.  «rețele plane focale» «calificate pentru utilizare spațială», având mai mult 
de 2 048 elemente în fiecare rețea și un răspuns de vârf în spectrul lungi
milor de undă ce depășesc 300 nm, dar nu depășesc 900 nm.      

6A006 «Magnetometre», «gradiometre magnetice», «gradiometre magnetice intrin
seci», senzori de câmp electric subacvatici, «sisteme de compensare» și com
ponente special concepute pentru acestea, după cum urmează: 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 7A103.d. 

Notă:  6A006 nu supune controlului instrumentele special concepute pentru pescuit 
sau executarea măsurărilor biomagnetice în scopul diagnosticării medicale. 

a.  «magnetometre» și subsisteme după cum urmează:  

1. «magnetometre» care utilizează «tehnologia» «superconductoare» 
(SQUID) și având oricare dintre caracteristicile următoare: 

a. sisteme SQUID concepute pentru funcționare staționară, fără sub
sisteme special concepute în vederea reducerii zgomotului în miș
care, și cu o «sensibilitate» egală cu 50 fT (rms) sau mai mică (mai 
bună) per rădăcină pătrată Hz la o frecvență de 1 Hz sau 

b.  sisteme SQUID cu o «sensibilitate» a magnetometrului în mișcare 
mai mică (mai bună) de 20 pT (rms) per rădăcină pătrată Hz la 
o frecvență de 1 Hz și special concepute pentru reducerea zgomo
tului în mișcare; 

2. «Magnetometre» care utilizează «tehnologia» de pompaj optic sau pre
cesie nucleară (proton/Overhauser) cu o «sensibilitate» mai mică (mai 
bună) decât 20 pT (rms)/rădăcină pătrată Hz la o frecvență de 1 Hz;  

3. «Magnetometre» care utilizează «tehnologia» cu sondă magnetometrică 
cu o «sensibilitate» egală cu sau mai mică (mai bună) decât 10 pT 
(rms)/rădăcină pătrată Hz la o frecvență de 1 Hz;  

4. «magnetometre» cu bobină de inducție cu o «sensibilitate» mai mică 
(mai bună) decât oricare dintre următoarele valori: 

a.  0,05 nT (rms) per rădăcină pătrată Hz la frecvențe mai mici de 
1 Hz;  

M9A8 Senzori magnetici de direcție cu trei axe, precum și componente special con
cepute pentru aceștia, având toate caracteristicile următoare: 

a)  compensarea înclinației interioare pe axele de tangaj (+/– 90 grade) și de 
ruliu (+/– 180 grade). 

b)  sunt capabili să asigure o precizie de azimut mai bună (mai mică) de 0,5 
grade rms la latitudini de ± 80 grade în raport cu câmpul magnetic local. 
și 

c)  concepuți sau modificați pentru a fi integrați în sisteme de navigație și 
control al zborului. 

Notă: Sistemele de navigație și control al zborului de la articolul 9.A.8. in
clud girostabilizatoare, piloți automați și sisteme de navigație iner
țiale. 
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b.  1 × 10-3 nT (rms) per rădăcină pătrată Hz la frecvențe de 1 Hz sau 
mai mari, dar care nu depășesc 10 Hz sau 

c. 1 × 10-4 nT (rms) per rădăcină pătrată Hz la frecvențe care depă
șesc 10 Hz;  

5. «Magnetometre» cu fibre optice cu o «sensibilitate» mai mică (mai 
bună) decât 1 nT (rms)/rădăcină pătrată din Hz; 

b.  senzori de câmp electric subacvatici cu o «sensibilitate» mai mică (mai 
bună) de 8 nanovolți/metru per rădăcină pătrată Hz atunci când este mă
surat la 1 Hz; 

c.  «gradiometre magnetice», după cum urmează:  

1. «gradiometre magnetice» care utilizează «magnetometre» multiple 
menționate la 6A006.a.;  

2. «gradiometre magnetice intrinseci» cu fibră optică cu o «sensibilitate» 
a gradientului câmpului magnetic mai mică (mai bună) de 0,3 nT/m 
rms per rădăcină pătrată Hz; 

3. «gradiometre magnetice intrinseci» care utilizează altă «tehnologie» de
cât «tehnologia» cu fibră optică, cu o «sensibilitate» a gradientului câm
pului magnetic mai mică (mai bună) de 0,015 nT/m rms per rădăcină 
pătrată Hz; 

d.  «sisteme de compensare» pentru senzori magnetici sau senzori de câmp 
electric subacvatici care au ca rezultat o performanță egală cu parametrii 
menționați la 6A006.a., 6A006.b. sau 6A006.c. ori o performanță mai 
bună decât parametrii respectivi;      

6A007 Gravimetre și gradiometre de gravitație, după cum urmează: 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 6A107. 

a. gravimetre concepute sau modificate pentru uz terestru și având o preci
zie statică mai mică (mai bună) de 10 µGal; 

Notă:  6A007.a. nu supune controlului gravimetrele de uz terestru cu element 
de quartz (Worden);  

b. gravimetre concepute pentru platforme mobile și având toate caracteristi
cile următoare:  

1. o precizie statică mai mică (mai bună) de 0,7 mGal și  

M12A3 Gravimetre sau gradiometre de gravitație, concepute sau modificate pentru 
utilizare în marină sau în aviație, utilizabile pentru sistemele menționate la 1. 
A., după cum urmează, și componentele special concepute ale acestora: 

a)  gravimetre care au toate caracteristicile următoare:  

1. o precizie statică sau operațională egală sau mai mică (mai bună) de 
0,7 miligali (mgal) și  

2. timpul de atingere a stării stabile egal cu 2 minute sau mai mic; 

b)  gradiometre de gravitație.  
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2. o precizie în lucru (de funcționare) mai mică (mai bună) de 0,7 mGal 
cu un «timp de atingere a stării stabile» mai mic de 2 minute, oricare 
ar fi combinația de corecție și influențele dinamice; 

Notă tehnică: 

În sensul 6A007.b., «timpul de atingere a stării stabile» (denumit, de asemenea, 
timp de răspuns al gravimetrului) este timpul necesar pentru ca efectele perturba
toare ale accelerațiilor induse de platformă (zgomot de înaltă frecvență) să fie di
minuate.  

c.  gradiometre de gravitație.  

6A008 Sisteme, echipamente și ansambluri radar, care au oricare dintre caracteristi
cile următoare, precum și componente special concepute pentru acestea: 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 6A108. 

Notă:  6A008. nu supune controlului următoarele: 

—  radare secundare de supraveghere (SSR); 

—  radare pentru supravegherea automobilelor civile; 

—  afișaje sau monitoare folosite pentru controlul traficului aerian (ATC); 

—  radare meteorologice (pentru prognoza meteorologică); 

—  echipamentele radar de apropiere de precizie (PAR) conforme standardelor 
OACI și care utilizează rețele (unidimensionale) liniare ce pot fi orientate 
electronic sau antene pasive poziționate mecanic.  

M11A1 Sisteme radar și sisteme radar cu laser, inclusiv altimetre, concepute sau mo
dificate pentru a fi utilizate în cadrul sistemelor menționate la 1.A. 

Notă tehnică: 

Sistemele radar cu laser încorporează tehnici specializate de transmitere, scanare, pri
mire și prelucrare a semnalelor în vederea utilizării laserelor pentru determinarea dis
tanțelor cu ajutorul ecoului, a identificării direcției și a precizării datelor despre ținte, 
în funcție de caracteristici legate de locație, viteza radială și reflexia corpurilor.   

a.  Funcționează la frecvențe de 40-230 GHz inclusiv și având oricare din 
următoarele caracteristici:  

1. o putere medie de ieșire ce depășește 100 mW sau  

2. precizie de localizare de 1 m sau mai mică (mai bună) și un azimut 
de 0,2 grade sau mai mic (mai bun); 

b.  o lățime de bandă acordabilă de peste ± 6,25 % din «frecvența de lucru 
centrală»;  

M12A5b radare de instrumentație care includ sisteme de urmărire optice sau în infra
roșu asociate, având toate caracteristicile următoare:  

1. Rezoluție unghiulară mai bună de 1,5 mrad;  

2. raza de acțiune de 30 km sau mai mare și o rezoluție mai bună de 
10 m rms și  

3. rezoluția vitezei mai bună de 3 m/s.  
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Notă tehnică: 

«Frecvența de lucru centrală» este egală cu jumătate din suma dintre frecvența de 
lucru cea mai mare și frecvența de lucru cea mai mică menționate.  

c. sunt capabile să funcționeze simultan pe mai mult de două frecvențe pur
tătoare;  

6A102 «Detectoare» rezistente la radiații, altele decât cele menționate la 6A002, spe
cial concepute sau modificate pentru a proteja împotriva efectelor nucleare 
[de exemplu, impulsuri electromagnetice (EMP), raze X, efecte combinate ter
mice și de undă de șoc] și folosite pentru «rachete», concepute sau adaptate 
să suporte niveluri de iradiere care ating sau depășesc o doză totală de ira
diere de 5 × 105 radiani (siliciu). 

Notă tehnică: 

În 6A102, un «detector» este definit ca un dispozitiv mecanic, electric, optic sau chi
mic care identifică și înregistrează în mod automat sau contorizează un stimul cum 
ar fi modificarea presiunii sau a temperaturii mediului, un semnal electric sau elec
tromagnetic ori radiații provenite de la un material radioactiv. Include dispozitivele 
de detecție într-un singur timp a prezenței sau a absenței stimulului.  

M18A2 «Detectoare» special concepute sau modificate pentru protejarea sistemelor de 
rachetă și a vehiculelor aeriene fără pilot împotriva efectelor nucleare [de 
exemplu, impulsuri electromagnetice (EMP), radiații X, efecte combinate ter
mice și de undă de șoc] și utilizabile pentru sistemele menționate la 1.A. 

Notă tehnică: 

Un «detector» este definit ca un dispozitiv mecanic, electric, optic sau chimic care iden
tifică și înregistrează în mod automat sau contorizează un stimul precum modificarea 
presiunii sau temperaturii mediului, semnale electrice sau electromagnetice sau radiații 
provenite de la un material radioactiv. Include dispozitivele de detecție într-un singur 
timp a prezenței sau a absenței stimulului.  

6A107 Gravimetre și componente pentru gravimetre și gradiometre de gravitație, 
după cum urmează: 

a. gravimetre, altele decât cele menționate la 6A007.b., concepute sau mo
dificate pentru utilizare aeropurtată sau marină, cu o precizie statică sau 
operațională egală cu 0,7 miligali (mgal) sau mai mică (mai bună) și cu 
un timp de atingere a stării stabile de două minute sau mai mic; 

b.  componente special concepute pentru gravimetre menționate la 6A007. 
b. sau 6A107.a. și gradiometre de gravitație menționate la 6A007.c.  

M12A3 Gravimetre sau gradiometre de gravitație, concepute sau modificate pentru 
utilizare în marină sau în aviație, utilizabile pentru sistemele menționate la 1. 
A., după cum urmează, și componentele special concepute ale acestora: 

a)  gravimetre care au toate caracteristicile următoare:  

1. o precizie statică sau operațională egală sau mai mică (mai bună) de 
0,7 miligali (mgal) și  

2. timpul de atingere a stării stabile egal cu 2 minute sau mai mic; 

b)  gradiometre de gravitație.  
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6A108 Sisteme radar și sisteme de urmărire, altele decât cele menționate la 6A008, 
după cum urmează: 

a.  sisteme radar și sisteme radar cu «laser» concepute sau modificate pentru 
a fi utilizate la lansarea vehiculelor spațiale menționate la 9A004 sau la 
rachete de sondare menționate la 9A104; 

Notă:  6A108.a. include următoarele: 

a.  echipamente de cartografiere a conturului terenului; 

b.  echipamente cu senzori de imagine; 

c. echipamente (digitale și analogice) de cartografiere a terenului și de co
relare a datelor; 

d.  echipament radar de navigație Doppler.  

M11A1 Sisteme radar și sisteme radar cu laser, inclusiv altimetre, concepute sau mo
dificate pentru a fi utilizate în cadrul sistemelor menționate la 1.A. 

Notă tehnică: 

Sistemele radar cu laser încorporează tehnici specializate de transmitere, scanare, pri
mire și prelucrare a semnalelor în vederea utilizării laserelor pentru determinarea dis
tanțelor cu ajutorul ecoului, a identificării direcției și a precizării datelor despre ținte, 
în funcție de caracteristici legate de locație, viteza radială și reflexia corpurilor.  

b. sisteme de urmărire de precizie folosite pentru «rachete», după cum ur
mează:  

1. sisteme de urmărire care utilizează un translator de coduri în corelare 
cu referințe terestre sau aeropurtate ori cu sisteme de sateliți de navi
gație pentru a furniza măsurători în timp real ale poziției și ale vitezei 
de zbor;  

2. radare de instrumentație care includ sisteme de urmărire optice sau în 
infraroșu asociate, având toate caracteristicile următoare: 

a.  rezoluție unghiulară mai bună de 1,5 miliradiani; 

b.  raza de acțiune de 30 km sau mai mare și o rezoluție mai bună de 
10 m rms; 

c.  rezoluția vitezei mai bună de 3 m/s. 

Notă tehnică: 

La 6A108.b. «rachetă» înseamnă sisteme complete de rachete și sisteme de vehi
cule aeriene fără pilot care pot avea o rază de acțiune ce depășește 300 km.  

M12A5 Sisteme de urmărire de precizie, utilizabile pentru sistemele menționate la 1. 
A., 19.A.1. sau 19.A.2. după cum urmează: 

a. sisteme de urmărire care utilizează un translator de coduri instalat pe o ra
chetă sau pe un vehicul aerian fără pilot în conexiune cu un sistem de re
ferință terestru sau aeropurtat sau cu sisteme de sateliți de navigație pentru 
a furniza măsurători în timp real ale poziției și vitezei de zbor; 

b. radare de instrumentație care includ sisteme de urmărire optice sau în in
fraroșu asociate, având toate caracteristicile următoare:  

1. rezoluție unghiulară mai bună de 1,5 mrad;  

2. raza de acțiune de 30 km sau mai mare și o rezoluție mai bună de 
10 m rms și  

3. rezoluția vitezei mai bună de 3 m/s.  
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6 B Echipamente de testare, inspecție si producție 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Regimul de control al tehnologiei rachetelor (M.TCR): anexa referitoare la echipamente, produse software 
și tehnologie 

6B008 Sisteme de măsurare în secțiune transversală a impulsului radar, cu o durată 
a impulsului transmis de 100 ns sau mai mică, precum și componente spe
cial concepute pentru acestea. 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 6B108. 

M17B1 Sisteme special concepute pentru măsurarea secțiunii transversale echivalente 
radarelor, utilizabile pentru sistemele menționate la 1.A., 19.A.1. sau 19.A.2. 
sau pentru subsistemele menționate la 2.A. 

6B108 Sisteme, altele decât cele menționate la 6B008, special concepute pentru mă
surarea amprentei radar folosite pentru «rachete» și subsistemele acestora. 

Notă tehnică: 

În sensul celor menționate la 6B108, «rachetă» înseamnă sisteme complete de ra
chete și sisteme de vehicule aeriene fără pilot capabile de o rază de acțiune care depă
șește 300 km.  

M17B1 Sisteme special concepute pentru măsurarea secțiunii transversale echivalente 
radarelor, utilizabile pentru sistemele menționate la 1.A., 19.A.1. sau 19.A.2. 
sau pentru subsistemele menționate la 2.A.  

6D Produse software 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Regimul de control al tehnologiei rachetelor (M.TCR): anexa referitoare la echipamente, produse software 
și tehnologie 

6D002 «Produse software» special concepute pentru «utilizarea» echipamentelor 
menționate la 6A002.b, 6A008 sau 6B008. 

M Înseamnă informații specifice necesare pentru «dezvoltarea», «producția» sau 
«utilizarea» unui produs. Informațiile pot lua forma de «date tehnice» sau de 
«asistență tehnică». 

6D102 «Produse software» special concepute sau modificate pentru «utilizarea» pro
duselor menționate la 6A108. 

M11D1 «Produse software» special concepute sau modificate pentru «utilizarea» echi
pamentelor menționate la 11.A.1., 11.A.2. sau 11.A.4. 

M12D3 «Produse software» special concepute sau modificate pentru «utilizarea» echi
pamentelor menționate la 12.A.4. sau 12.A.5., utilizabile pentru sistemele 
menționate la 1.A., 19.A.1. sau 19.A.2. 
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6D103 «Produse software» care prelucrează, după zbor, datele înregistrate care per
mit determinarea poziției vehiculului pe parcursul întregii sale traiectorii de 
zbor, special concepute sau modificate pentru «rachete». 

Notă tehnică: 

În sensul celor menționate la 6D103, prin «rachete» se înțelege un sistem complet 
de rachete și sisteme de vehicule aeriene fără pilot capabile să atingă o rază de ac
țiune mai mare de 300 Km.  

M12D2 «Produse software» pentru analiza datelor înregistrate în urma zborului, care 
permit determinarea poziției vehiculului după traiectoria sa de zbor, special 
concepute sau modificate pentru sistemele menționate la 1.A., 19.A.1. sau 
19.A.2.  

6E Tehnologie 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Regimul de control al tehnologiei rachetelor (M.TCR): anexa referitoare la echipamente, produse software 
și tehnologie 

6E001 «Tehnologie», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru 
«dezvoltarea» echipamentelor, materialelor sau «produselor software» mențio
nate la punctele 6A, 6B, 6C sau 6D. 

M Înseamnă informații specifice necesare pentru «dezvoltarea», «producția» sau 
«utilizarea» unui produs. Informațiile pot lua forma de «date tehnice» sau de 
«asistență tehnică». 

6E002 «Tehnologie», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru 
«producția» de echipamente sau materiale menționate la punctele 6A, 6B sau 
6C. 

M Înseamnă informații specifice necesare pentru «dezvoltarea», «producția» sau 
«utilizarea» unui produs. Informațiile pot lua forma de «date tehnice» sau de 
«asistență tehnică». 

6E101 «Tehnologie», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia, pentru 
«utilizarea» echipamentelor sau a «produselor software»menționate la 
6A002, 6A007.b și c., 6A008, 6A102, 6A107, 6A108, 6B108, 6D102 sau 
6D103. 

Notă:  6E101 se referă doar la «tehnologia» pentru echipamentele menționate în 
6A008 în cazul în care acestea sunt concepute pentru aplicații aeropurtate și 
sunt utilizate la «rachete». 

M Înseamnă informații specifice necesare pentru «dezvoltarea», «producția» sau 
«utilizarea» unui produs. Informațiile pot lua forma de «date tehnice» sau de 
«asistență tehnică».  
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CATEGORIA 7 – NAVIGAȚIE ȘI AVIONICĂ 

7 A Sisteme, echipamente și componente 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Regimul de control al tehnologiei rachetelor (M.TCR): anexa referitoare la echipamente, produse software 
și tehnologie 

7A001 Accelerometre și componente special concepute pentru acestea, după cum 
urmează: 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 7A101. 

N.B.:  Pentru accelerometrele unghiulare sau de rotație, a se vedea 7A001.b. 

a.  Accelerometre lineare având oricare din următoarele caracteristici:  
1. prevăzute să funcționeze la niveluri de accelerație liniară egale cu 15 g 

sau mai mici și având oricare din următoarele caracteristici: 

a.  o «stabilitate» a «deviației» mai mică (mai bună) de 130 micro g, cu 
respectarea unei valori fixe a calibrării pe o perioadă mai mare de 
1 an sau 

b.  o «stabilitate» a «factorului de scală» mai mică (mai bună) de 
130 ppm în raport cu o valoare fixă a calibrării pe o perioadă de 
un an;  

2. prevăzute să funcționeze la niveluri de accelerație liniară mai mari de 
15 g, dar mai mici sau egale cu 100 g, și având toate caracteristicile 
următoare: 

a.  o «repetabilitate» a «deviației» mai mică (mai bună) de 1 250 micro 
g pe o perioadă de un an și 

b.  o «repetabilitate» a «factorului de scală» mai mică (mai bună) de 
1 250 ppm pe o perioadă de un an sau  

3. sunt concepute pentru utilizare în sisteme inerțiale de navigație sau de 
dirijare și sunt prevăzute să funcționeze în regimuri de accelerație li
niară mai mari de 100 g; 

Notă:  7A001.a.1. și 7A001.a.2. nu supun controlului accelerometrele limitate 
numai la măsurarea vibrației sau a șocului.  

M9A3 Accelerometre liniare, concepute pentru a fi utilizate în sistemele de navigație 
inerțiale sau în sistemele de ghidare de orice tip, utilizabile în sistemele men
ționate la 1.A., 19.A.1. sau 19.A.2., având toate caracteristicile următoare, și 
componente special concepute pentru acestea: 

a.  o «repetabilitate» a «factorului de scală» mai mică (mai bună) de 
1 250 ppm și 

b.  o «repetabilitate» a «deviației» mai mică (mai bună) de 1 250 micro g. 

Notă:  Articolul 9.A.3. nu supune controlului accelerometrele special concepute și 
dezvoltate drept senzori de măsurare în timpul forării (MWD) pentru utiliza
rea în operațiunile de foraj. 

Note tehnice: 

1. «Deviația» este definită ca semnalul de ieșire al accelerometrului în absența accele
rației. 

2.  «Factorul de scară» este definit ca raportul după care se modifică semnalul de ieșire 
față de modificarea semnalului de intrare. 

3.  Măsurarea «deviației» și a «factorului de scală» se referă la o deviație standard 
sigma în raport cu o calibrare fixă pe o perioadă de un an. 

4. «Repetabilitatea» este definită conform Standardului IEEE 528-2001 privind ter
minologia senzorilor inerțiali, secțiunea Definiții, alineatul 2.214 Repetabilitate 
(giroscoape, accelerometre) după cum urmează: «armonizarea între măsurători re
petate ale aceleiași variabile efectuate în aceleași condiții de lucru atunci când între 
măsurători apar modificări ale condițiilor sau survin perioade de nefuncționare.» 
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b. acceleratoare unghiulare sau de rotație prevăzute să funcționeze la nive
luri de accelerație liniară mai mari de 100 g. 

M9A5 Accelerometre sau giroscoape de orice tip, concepute pentru a fi utilizate în 
sisteme de navigație inerțiale sau în sisteme de ghidare de orice tip, concepute 
să funcționeze la niveluri de accelerație mai mari de 100 g și componente 
special concepute pentru acestea. 

Observație:  9.A.5. nu include accelerometrele concepute pentru măsurarea vibrațiilor 
sau a șocurilor.  

7A002 Giroscoape sau senzori de viteză unghiulară, precum și componentele spe
cial concepute pentru acestea, având oricare din următoarele caracteristici: 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 7A102. 

N.B.:  Pentru accelerometrele unghiulare sau de rotație, a se vedea 7A001.b. 

a.  Prevăzute să funcționeze la niveluri de accelerație liniară egale cu 100 g 
sau mai mici și având oricare din următoarele caracteristici: 
1. o viteză de mai puțin de 500 grade pe secundă și oricare dintre carac

teristicile următoare: 

a.  o «stabilitate» a «deviației», mai mică (mai bună) de 0,5 grade/oră, 
măsurată într-un mediu de 1 g pe o perioadă de o lună și cu res
pectarea unei valori fixe a calibrării sau 

b.  o «deviație unghiulară aleatoare» mai mică (mai bună) sau egală cu 
0,0035 grade/rădăcină pătrată oră sau 

Notă: 7A00.2.a.1.b. nu supune controlului «giroscoapele cu masă de ro
tație».  

2. o viteză egală cu 500 grade pe secundă sau mai mare și având oricare 
dintre următoarele caracteristici: 

a.  o «stabilitate» a «deviației», mai mică (mai bună) de 4 grade/oră, 
măsurată într-un mediu de 1 g pe o perioadă de trei minute și cu 
respectarea unei valori fixe a calibrării sau 

b.  o «deviație unghiulară aleatoare» mai mică (mai bună) sau egală cu 
0,1 grade/rădăcină pătrată oră sau 

Notă: 7A002.a.2.b. nu supune controlului «giroscoapele cu masă de ro
tație». 

M9A4 Giroscoape de orice tip, utilizabile în sistemele menționate la 1.A., 19.A.1 
sau 19.A.2., cu o «stabilitate» a «vitezei de deviație» mai mică de 0,5 grade (1 
sigma sau rms) pe oră, într-un mediu cu 1 g și componente special concepute 
pentru acestea. 

Note tehnice: 

1.  «Viteza de deviație» este definită ca fiind componenta semnalului de ieșire al unui 
giroscop care este funcțional independentă de semnalul de intrare și se exprimă în 
unități de viteză unghiulară. (Standardul IEEE 528-2001, alineatul 2.56) 

2.  «Stabilitatea» este definită ca măsura în care un anume mecanism sau coeficient 
de performanță este capabil de a rămâne invariabil în cazul în care este expus 
continuu la o condiție fixă de funcționare. (Această definiție nu se referă la stabili
tatea dinamică sau servo.) (Standardul IEEE 528-2001, alineatul 2.247) 

b.  concepute să funcționeze la niveluri de accelerație liniară care depășesc 
100 g. 

M9A5 Accelerometre sau giroscoape de orice tip, concepute pentru a fi utilizate în 
sisteme de navigație inerțiale sau în sisteme de ghidare de orice tip, concepute 
să funcționeze la niveluri de accelerație mai mari de 100 g și componente 
special concepute pentru acestea. 

Notă:  9.A.5. nu include accelerometrele concepute pentru măsurarea vibrațiilor sau 
a șocurilor. 
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7A003 «Echipamente sau sisteme inerțiale de măsurare», având oricare din următoa
rele caracteristici: 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 7A103. 

Nota 1: «Echipamentele sau sistemele inerțiale de măsurare», încorporează accelero
metre sau giroscoape pentru a măsura modificările de viteză și orientare 
pentru a determina sau a menține direcția sau poziția fără a necesita o re
ferință externă după aliniere. «Echipamentele sau sistemele inerțiale de 
măsurare» includ: 

—  sisteme de referință de comportare și direcție (AHRS); 

—  girocompase; 

—  unități inerțiale de măsurare (IMU); 

—  sisteme inerțiale de navigație (INS); 

—  sisteme inerțiale de referință (IRS); 

—  unități inerțiale de referință (IRU);  

Nota 2:  7A003 nu supune controlului «echipamentele sau sistemele inerțiale de 
măsurare» care sunt certificate pentru utilizarea pe «aeronave civile» de că
tre autoritățile civile din domeniul aeronautic dintr-unul sau mai multe 
«state participante». 

Note tehnice: 

1.  «Referințele de ajutor pentru poziționare» indică poziția în mod independent, și 
includ: 

a.  sisteme globale de navigație prin satelit (GNSS); 

b.  «sisteme de navigație bazate pe date de referință» («DBRN»).  

2.  «eroare circulară probabilă» («CEP») – într-o distribuție circulară normală, raza 
cercului în care se regăsesc cu o probabilitate de 50 % rezultatele măsurătorilor 
individuale efectuate sau o rază a cercului în interiorul căruia există o probabili
tate de localizare de 50 %. 

a.  concepute pentru «aeronave», vehicule terestre sau nave, indicând poziția 
fără a utiliza «referințele de ajutor pentru poziționare» și având una din 
următoarele precizii de poziționare față de un aliniament normal:  

1. rata de «eroare circulară probabilă» («CEP») de 0,8 mile marine pe oră 
(nm/hr) sau mai mică (mai bună);  

M2A1d «Subansamble de ghidare», utilizate în sistemele menționate la 1.A., capabile 
să asigure sistemului o precizie de 3,33 %, sau mai puțin, din «raza de ac
țiune» (de exemplu, o «eroare circulară probabilă» de 10 km sau mai mică, la 
o «rază de acțiune» de 300 km), cu excepția prevederilor din Nota de mai jos 
2.A.1. în cazul celor concepute pentru rachete cu o «rază de acțiune» sub 
300 km sau aeronave cu pilot; 

M9A6 Echipamente inerțiale sau de altă natură care conțin accelerometrele mențio
nate la 9.A.3. sau 9.A.5. sau giroscoapele menționate la 9.A.4. sau 9.A.5., 
precum și sisteme care includ astfel de echipamente și componente special 
concepute pentru acestea. 

M9A8 Senzori magnetici de direcție cu trei axe, precum și componente special con
cepute pentru aceștia, având toate caracteristicile următoare: 

a.  Compensarea înclinației interioare pe axele de tangaj (+/– 90 grade) și de 
ruliu (+/– 180 grade). 

b.  sunt capabili să asigure o precizie de azimut mai bună (mai mică) de 0,5 
grade rms la o latitudine de ± 80 grade în raport cu câmpul magnetic lo
cal și 

c.  Concepuți sau modificați pentru a fi integrați în sisteme de navigație și 
control al zborului. 

Notă: Sistemele de navigație și control al zborului de la articolul 9.A.8. includ giros
tabilizatoare, piloți automați și sisteme de navigație inerțiale. 
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2. «CEP» egală sau mai mică (mai bună) de 0,5 % din distanța parcursă 
sau  

3. derivă totală cu «CEP» de 1 milă marină sau mai mică (mai bună) într- 
o perioadă de 24 de ore; 

Notă tehnică: 

Parametrii de performanță de la 7A003.a.1., 7A003.a.2. și 7A003.a.3. se 
aplică în general «echipamentelor sau sistemelor inerțiale de măsurare» concepute 
pentru «aeronave», vehicule sau nave. Acești parametri rezultă din utilizarea refe
rințelor specializate de ajutor altele decât cele pentru poziționare (de exemplu, al
timetru, odometru, loch). În consecință, valorile de performanță indicate nu pot 
fi convertite direct între acești parametri. Echipamentele concepute pentru plat
forme multiple sunt evaluate conform fiecărui criteriu aplicabil de la 7A003. 
a.1., 7A003.a.2. sau 7A003.a.3.  

b.  concepute pentru «aeronave», vehicule terestre sau nave, cu o «referință 
de ajutor pentru poziționare» încorporată și indicând poziția după pier
derea tuturor «referințelor de ajutor pentru poziționare» pentru o perioadă 
de cel mult patru minute, având o precizie mai mică (mai bună) de 10 m 
«CEP»; 

Notă tehnică: 

7A003.b. se referă la sistemele în care «echipamente sau sisteme inerțiale de mă
surare» și alte «referințe de ajutor pentru poziționare» independente sunt integrate 
într-o singură unitate (de exemplu, încastrate) pentru îmbunătățirea performan
țelor.  

c. concepute pentru «aeronave», vehicule terestre sau nave, pentru cap com
pas sau indicarea nordului geografic și care au oricare din următoarele 
caracteristici:  

1. o viteză unghiulară maximă de funcționare mai mică de 500 de 
grade/s și o precizie de cap compas fără utilizarea «referințelor de aju
tor pentru poziționare» egală cu 0,07 grade sec (Lat) (echivalentul a 6 
minute arc rms la 45 grade latitudine) sau mai mică (mai bună) sau  

2. o viteză unghiulară maximă de funcționare egală sau mai mare (mai 
ridicată) de 500 grade/s și o precizie de cap compas fără utilizarea «re
ferințelor de ajutor pentru poziționare» egală cu 0,2 grade sec (Lat) 
sau mai mică (mai bună) (echivalentul a 17 minute arc rms la 45 
grade latitudine) sau   

16.8.2016 
L 221/155 

Jurnalul O
ficial al U

niunii Europene 
RO

    



d.  furnizează măsurarea accelerației sau a vitezei unghiulare, în mai mult de 
o dimensiune, și având oricare din următoarele caracteristici:  

1. performanțele specificate la 7A001 sau 7A002 de-a lungul oricărei 
axe, fără utilizarea referințelor de ajutor pentru poziționare sau  

2. «calificate pentru utilizare spațială» și furnizând măsurări ale vitezei 
unghiulare, având o «deviație unghiulară aleatoare» mai mică (mai 
bună) sau egală cu 0,1 grade/rădăcină pătrată oră. 

Notă: 7A003.d.2. nu supune controlului «echipamentele sau sistemele iner
țiale de măsurare» care conțin «giroscoape cu masă de rotație» ca unic 
tip de giroscop.  

7A004 «Dispozitive de urmărire a corpurilor cerești» și componente ale acestora, 
după cum urmează: 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 7A104. 

a.  «dispozitive de urmărire a corpurilor cerești» cu o precizie de azimut 
egală cu 20 de secunde de arc sau mai mică (mai bună) pe întreaga du
rată de viață specificată a echipamentului; 

b.  componente special concepute pentru echipamentele specificate la 
7A004.a. după cum urmează:  

1. capete optice sau deflectoare;  

2. unități de prelucrare a datelor. 

Notă tehnică: 

«Dispozitivele de urmărire a corpurilor cerești» sunt menționate de asemenea ca sen
zori de atitudine astrali sau giroastrocompasuri.  

M9A2 Giroastrocompasuri și alte dispozitive care permit determinarea poziției sau 
orientarea prin urmărirea automată a corpurilor cerești sau a sateliților și 
componente special concepute pentru acestea. 

7A005 Echipamente de recepție pentru sisteme globale de navigație prin satelit 
(GNSS), precum și elementele componente special concepute pentru acestea, 
având oricare din următoarele caracteristici: 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 7A105. 

N.B.:  Pentru echipamentele special concepute pentru uz militar, a se vedea Lista 
produselor militare.  

M11A3 Elemente de recepție pentru sisteme de navigație globală prin satelit (GNSS; 
de exemplu GPS, GLONASS sau Galileo), altele decât cele menționate la 
7A005, având oricare din caracteristicile de mai jos, și componente special 
concepute pentru acestea: 

a. concepute sau modificate pentru a fi utilizate în cadrul sistemelor mențio
nate la 1.A. sau 

b.  concepute sau modificate pentru aplicații aeropurtate, având oricare din 
următoarele caracteristici:  
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a. utilizează un algoritm de decriptare special conceput sau modificat pen
tru uz guvernamental pentru a accesa codul telemetric pentru poziție și 
timp sau 

b.  utilizează «sisteme de antene adaptabile». 

Notă:  7A005.b. nu supune controlului echipamentele de recepție GNSS care 
utilizează numai componente concepute pentru a filtra, comuta sau com
bina semnale din mai multe antene omnidirecționale care nu folosesc teh
nici ale antenelor adaptabile. 

Notă tehnică: 

În sensul celor menționate la 7A005.b, «sistemele de antene adaptabile» gene
rează dinamic unul sau mai multe nuluri spațiale într-o rețea de antene prin pre
lucrarea semnalului în domeniul timp sau domeniul frecvență.   

1. sunt capabile să asigure informațiile de navigație la o viteză mai mare 
de 600 m/s;  

2. utilizează decriptarea, concepută sau modificată pentru servicii militare 
sau guvernamentale, pentru acces la semnalele/datele securizate GNSS 
sau  

3. sunt special concepute pentru utilizare antibruiaj (de exemplu, antena 
autoorientabilă sau cu acționare electronică), pentru funcționare într-un 
mediu de contramăsuri active sau pasive. 

Notă:  11.A.3.b.2. și 11.A.3.b.3. nu supun controlului echipamentele concepute 
pentru servicii GNSS comerciale, civile sau legate de «securitatea vieții 
umane» (de exemplu, integritatea datelor, siguranța zborului). 

7A006 Altimetre pentru navigație aeriană care funcționează la alte frecvențe decât 
cele cuprinse între 4,2 și 4,4 GHz inclusiv și care au oricare din următoarele 
caracteristici: 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 7A106. 

a.  «administrarea puterii»sau 

b.  care utilizează modularea cu cheia schimbării fazei. 

M11A1 Sisteme radar și sisteme radar cu laser, inclusiv altimetre, concepute sau mo
dificate pentru a fi utilizate în cadrul sistemelor menționate la 1.A. 

Notă tehnică: 

Sistemele radar cu laser încorporează tehnici specializate de transmitere, scanare, pri
mire și prelucrare a semnalelor în vederea utilizării laserelor pentru determinarea dis
tanțelor cu ajutorul ecoului, a identificării direcției și a precizării datelor despre ținte, 
în funcție de caracteristici legate de locație, viteza radială și reflexia corpurilor.  

7A101 Accelerometre liniare, altele decât cele menționate la punctul 7A001, conce
pute pentru sistemele de navigație inerțiale sau pentru sistemele de ghidare 
de orice tip folosite la «rachete», având toate caracteristicile de mai jos, și 
componente special concepute pentru acestea: 

a.  o «repetabilitate» a «deviației» mai mică (mai bună) de 1 250 micro g și 

b.  o «repetabilitate» a «factorului de scală» mai mică (mai bună) de 
1 250 ppm; 

Notă:  7A101 nu supune controlului accelerometrele special concepute și dezvoltate 
drept senzori de măsurare în timpul forării (MWD) pentru utilizarea în ope
rațiunile de foraj.  

M9A3 Accelerometre liniare, concepute pentru a fi utilizate în sistemele de navigație 
inerțiale sau în sistemele de ghidare de orice tip, utilizabile în sistemele men
ționate la 1.A., 19.A.1. sau 19.A.2., având toate caracteristicile următoare, și 
componente special concepute pentru acestea: 

a.  O «repetabilitate» a «factorului de scală» mai mică (mai bună) de 
1 250 ppm și 

b.  O «repetabilitate» a «deviației» mai mică (mai bună) de 1 250 micro g. 

Notă: Articolul 9.A.3. nu supune controlului accelerometrele special conce
pute și dezvoltate drept senzori de măsurare în timpul forării (MWD) 
pentru utilizarea în operațiunile de foraj.  
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Note tehnice: 

1.  La 7A101'«rachetă» înseamnă sisteme complete de rachete și sisteme de vehicule 
aeriene fără pilot capabile de o rază de acțiune ce depășește 300 km. 

2.  La 7A101, măsurarea «deviației» și a «factorului de scală» se referă la o deviație 
sigma standard cu respectarea unei calibrări fixe pe o perioadă de un an. 

Note tehnice: 

1. «Deviația» este definită ca semnalul de ieșire al accelerometrului în absența accele
rației. 

2.  «Factorul de scară» este definit ca raportul după care se modifică semnalul de ieșire 
față de modificarea semnalului de intrare. 

3.  Măsurarea «deviației» și a «factorului de scală» se referă la o deviație standard 
sigma în raport cu o calibrare fixă pe o perioadă de un an. 

4. «Repetabilitatea» este definită conform Standardului IEEE 528-2001 privind ter
minologia senzorilor inerțiali, secțiunea Definiții, alineatul 2.214 Repetabilitate 
(giroscoape, accelerometre) după cum urmează: «armonizarea între măsurători re
petate ale aceleiași variabile efectuate în aceleași condiții de lucru atunci când între 
măsurători apar modificări ale condițiilor sau survin perioade de nefuncționare.» 

7A102 Giroscoape de orice tip, altele decât cele menționate la 7A002, utilizabile la 
«rachete» cu o «stabilitate» a «vitezei de deviație» mai mică de 0,5° (1 sigma 
sau rms) pe oră, într-un mediu de 1 g și componentele lor special conce
pute. 

Note tehnice: 

1.  La 7A102 «rachetă» înseamnă sisteme complete de rachete și vehicule aeriene 
fără pilot capabile de o rază de acțiune de peste 300 km. 

2.  La 7A102, prin «stabilitate» se înțelege măsura în care un anume mecanism 
sau coeficient de performanță este capabil de a rămâne invariabil în cazul în care 
este expus continuu la o condiție fixă de funcționare (standardul IEEE STD 
528-2001 alineatul 2,247). 

M9A4 Giroscoape de orice tip, utilizabile în sistemele menționate la 1.A., 19.A.1 
sau 19.A.2., cu o «stabilitate» a «vitezei de deviație» mai mică de 0,5 grade (1 
sigma sau rms) pe oră, într-un mediu cu 1 g și componente special concepute 
pentru acestea. 

Note tehnice: 

1.  «Viteza de deviație» este definită ca fiind componenta semnalului de ieșire al unui 
giroscop care este funcțional independentă de semnalul de intrare și se exprimă în 
unități de viteză unghiulară. (Standardul IEEE 528-2001, alineatul 2.56) 

2.  «Stabilitatea» este definită ca măsura în care un anume mecanism sau coeficient 
de performanță este capabil de a rămâne invariabil în cazul în care este expus 
continuu la o condiție fixă de funcționare. (Această definiție nu se referă la stabili
tatea dinamică sau servo.) (Standardul IEEE 528-2001, alineatul 2.247) 

7A103 Echipamente și sisteme de instrumentare, de navigație, altele decât cele men
ționate la 7A003, după cum urmează și componente special concepute în 
acest scop: 

a.  echipamente inerțiale sau alte echipamente, care utilizează accelerometre 
sau giroscoape, după cum urmează, precum și sisteme care încorporează 
astfel de echipamente: 

1. accelerometre menționate la 7A001.a.3., 7A001.b. sau 7A101 sau gi
roscoape menționate la 7A002 sau 7A102 sau  

M9A6 Echipamente inerțiale sau de altă natură care conțin accelerometrele mențio
nate la 9.A.3. sau 9.A.5. sau giroscoapele menționate la 9.A.4. sau 9.A.5., 
precum și sisteme care includ astfel de echipamente și componente special 
concepute pentru acestea. 
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2. accelerometre menționate la 7A001.a.1. sau 7A001.a.2., concepute 
pentru utilizare în sistemele inerțiale de navigație sau în sistemele de 
ghidare de orice tip și care pot fi folosite la «rachete»; 

Notă: 7A103.a. nu se referă la echipamentele ce conțin accelerometrele mențio
nate la 7A001, în cazul în care aceste accelerometre sunt special conce
pute și dezvoltate ca senzori MWD (Measurement While Drilling – mă
surare în timpul forajului) pentru «utilizarea» în operațiunile de foraj. 

b.  sisteme integrate de instrumentare a zborului, care conțin stabilizatoare 
giroscopice sau piloți automați, concepute sau modificate pentru a fi uti
lizate la «rachete»; 

M9A1 Sisteme integrate de instrumentare a zborului, care conțin stabilizatoare giros
copice sau piloți automați, concepute sau modificate pentru a fi utilizate în 
sistemele menționate la 1.A. sau 19.A.1. sau 19.A.2. și componente special 
concepute pentru acestea. 

c.  «Sisteme de navigație integrată» concepute sau modificate pentru «rachete» 
și capabile să asigure o precizie de navigație de 200 m eroare circulară 
probabilă (ECP/CEP) sau mai puțin; 

Notă tehnică: 

Un «sistem de navigație integrat» include de obicei următoarele componente: 

1.  un dispozitiv de măsurare inerțial (de exemplu, sistem de referință a direcției 
și comportării, o unitate de referință inerțială sau un sistem de navigație iner
țial); 

2.  unul sau mai mulți senzori externi utilizați pentru corectarea poziției și/sau 
vitezei, periodic sau continuu în cursul zborului (de exemplu, receptor pentru 
navigația prin satelit, radioaltimetru și/sau radar Doppler) și 

3.  elemente hardware și produse software pentru integrare. 

M9A7 «Sisteme de navigație integrate» concepute sau modificate pentru sistemele 
menționate la 1.A., 19.A.1. sau 19.A.2. și capabile să asigure o precizie de 
navigație de 200 m CEP sau mai puțin. 

Notă tehnică: 

Un «sistem de navigație integrat» include de obicei toate componentele următoare: 

a.  un dispozitiv de măsurare inerțial (de exemplu, sistem de referință a direcției și 
comportării, o unitate de referință inerțială sau un sistem de navigație inerțial). 

b.  unul sau mai mulți senzori externi utilizați pentru corectarea poziției și/sau vitezei, 
periodic sau continuu în cursul zborului (de exemplu, receptor pentru navigația 
prin satelit, radioaltimetru și/sau radar Doppler) și 

c.  elemente hardware și produse software pentru integrare. 

N.B.:  Pentru «produse software» de integrare, a se vedea articolul 9.D.4. 

d.  senzori magnetici de direcție cu trei axe, concepuți sau modificați pentru 
a fi integrați în sisteme de control al zborului și de navigație, alții decât 
cei menționați la 6A006, având toate caracteristicile de mai jos, și com
ponente special concepute pentru aceștia;  
1. compensarea înclinației interioare pe axele de tangaj (± 90 grade) și 

de ruliu (± 180 grade);  

M9A8 Senzori magnetici de direcție cu trei axe, precum și componente special con
cepute pentru aceștia, având toate caracteristicile următoare: 

a.  compensarea înclinației interioare pe axele de tangaj (+/– 90 grade) și de 
ruliu (+/– 180 grade).  
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2. sunt capabili să asigure o precizie de azimut mai bună (mai mică) de 
0,5 grade rms la o latitudine de 80 grade în raport cu câmpul magne
tic local. 

Notă: Sistemele de navigație și control al zborului de la 7A103.d. includ giros
tabilizatoare, piloți automați și sisteme inerțiale de navigație. 

Notă tehnică: 

La 7A103'«rachetă» înseamnă sisteme complete de rachete și sisteme de vehicule ae
riene fără pilot capabile de o rază de acțiune ce depășește 300 km.  

b.  sunt capabili să asigure o precizie de azimut mai bună (mai mică) de 0,5 
grade rms la o latitudine de ± 80 grade în raport cu câmpul magnetic lo
cal și 

c.  concepuți sau modificați pentru a fi integrați în sisteme de navigație și 
control al zborului. 

Notă: Sistemele de navigație și control al zborului de la articolul 9.A.8. includ giros
tabilizatoare, piloți automați și sisteme de navigație inerțiale. 

7A104 Giroastrocompasuri și alte dispozitive, altele decât cele menționate la 
7A004, care permit determinarea poziției sau orientarea prin urmărirea au
tomată a corpurilor cerești sau a sateliților și componente special concepute 
pentru acestea. 

M9A2 Giroastrocompasuri și alte dispozitive care permit determinarea poziției sau 
orientarea prin urmărirea automată a corpurilor cerești sau a sateliților și 
componente special concepute pentru acestea. 

7A105 Elemente de recepție pentru sisteme de navigație globală prin satelit (GNSS; 
de exemplu GPS, GLONASS sau Galileo), altele decât cele menționate la 
7A005, având oricare din caracteristicile de mai jos, și componente special 
concepute pentru acestea: 

a. sunt concepute sau modificate pentru a fi utilizate în vehiculele de lan
sare spațială menționate la 9A004, în rachetele de sondare menționate la 
9A104 sau în vehiculele aeriene fără pilot menționate la 9A012 sau 
9A112.a sau 

b.  sunt concepute sau modificate pentru aplicații aeropurtate, având oricare 
dintre următoarele caracteristici:  

1. sunt capabile să asigure informațiile de navigație la o viteză mai mare 
de 600 m/s;  

2. utilizează decriptarea, concepută sau modificată în scopuri (pentru 
servicii) militare sau guvernamentale, pentru acces la semnalele/datele 
securizate GNSS sau  

3. sunt special concepute pentru utilizare antibruiaj (de exemplu, antena 
autoorientabilă sau cu acționare electronică), pentru funcționare într- 
un mediu de contramăsuri active sau pasive. 

Notă: 7A105.b.2. și 7A105.b.3. nu supune controlului echipamentele conce
pute pentru servicii GNSS comerciale civile sau legate de «securitatea vieții 
umane» (de exemplu, integritatea datelor, siguranța zborului). 

M11A3 Elemente de recepție pentru sisteme de navigație globală prin satelit (GNSS; 
de exemplu GPS, GLONASS sau Galileo), altele decât cele menționate la 
7A005, având oricare din caracteristicile de mai jos, și componente special 
concepute pentru acestea: 

a. concepute sau modificate pentru a fi utilizate în cadrul sistemelor mențio
nate la 1.A. sau 

b.  sunt concepute sau modificate pentru aplicații aeropurtate, având oricare 
dintre următoarele caracteristici:  

1. sunt capabile să asigure informațiile de navigație la o viteză mai mare 
de 600 m/s;  

2. utilizează decriptarea, concepută sau modificată pentru servicii militare 
sau guvernamentale, pentru acces la semnalele/datele securizate GNSS 
sau  

3. sunt special concepute pentru utilizare antibruiaj (de exemplu, antena 
autoorientabilă sau cu acționare electronică), pentru funcționare într-un 
mediu de contramăsuri active sau pasive. 

Notă:  11.A.3.b.2. și 11.A.3.b.3. nu supun controlului echipamentele concepute 
pentru servicii GNSS comerciale, civile sau legate de «securitatea vieții 
umane» (de exemplu, integritatea datelor, siguranța zborului). 
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7A106 Altimetre, altele decât cele menționate la 7A006, de tip radar sau radar-laser, 
concepute sau modificate pentru a fi utilizate la vehiculele de lansare spa
țială menționate la 9A004 sau la rachetele de sondare menționate la 9A104. 

M11A1 Sisteme radar și sisteme radar cu laser, inclusiv altimetre, concepute sau mo
dificate pentru a fi utilizate în cadrul sistemelor menționate la 1.A. 

Notă tehnică: 

Sistemele radar cu laser încorporează tehnici specializate de transmitere, scanare, pri
mire și prelucrare a semnalelor în vederea utilizării laserelor pentru determinarea dis
tanțelor cu ajutorul ecoului, a identificării direcției și a precizării datelor despre ținte, 
în funcție de caracteristici legate de locație, viteza radială și reflexia corpurilor.  

7A115 Senzori pasivi care permit determinarea relevmentului surselor electromag
netice specifice (echipamente pentru identificarea direcției) sau a caracteristi
cilor terenului, concepuți sau modificați pentru a fi utilizați la vehiculele de 
lansare spațială menționate la 9A004 sau la rachetele de sondare menționate 
la 9A104. 

Notă:  7A115 include senzori utilizați în următoarele echipamente: 

a.  echipamente de cartografiere a conturului terenului; 

b.  echipamente de captare-redare de imagini (atât active, cât și pasive); 

c.  echipamente pentru interferometrie pasivă  

M11A2 Senzori pasivi care permit determinarea relevmentului surselor electromagne
tice specifice (echipamente pentru identificarea direcției) sau a caracteristicilor 
terenului, concepuți sau modificați pentru a fi utilizați în sistemele mențio
nate la 1.A. 

7A116 Sisteme de control al zborului și servovalve, după cum urmează: concepute 
sau modificate pentru a fi utilizate la vehiculele de lansare spațială mențio
nate la 9A004 sau la rachetele de sondare menționate la 9A104. 

a.  sisteme de control al zborului de tip hidraulic, mecanic, optoelectronic 
sau electromecanic (inclusiv de tipul comandă de zbor electrică); 

M10A1 Sisteme de control al zborului de tip pneumatic, hidraulic, mecanic, electro- 
optic sau electromecanic (inclusiv sisteme de tipul comandă de zbor electrică 
sau care utilizează fibră optică), concepute sau modificate pentru sistemele 
menționate la 1.A. 

b.  sisteme de control al comportării; M10A2 Sisteme de control al comportării concepute sau modificate pentru sistemele 
menționate la 1.A. 

c.  servovalve pentru controlul zborului, concepute sau modificate pentru 
sistemele menționate la 7A116.a. sau 7A116.b., concepute sau modifi
cate să funcționeze într-un mediu cu vibrații mai mari de 10 g rms, într- 
o gamă de frecvențe între 20 Hz și 2 kHz. 

M10A3 Servovalve pentru controlul zborului, concepute sau modificate pentru siste
mele menționate la 10.A.1. sau 10.A.2. și concepute sau modificate să func
ționeze într-un mediu cu vibrații mai mari de 10 g rms, într-o gamă de frec
vențe între 20 Hz și 2 kHz. 

Notă:  Sistemele, echipamentele sau valvele menționate la 10.A. pot fi exportate ca 
parte a unei aeronave cu pilot sau a unui satelit, sau în cantități adecvate ca 
piese de schimb ale aeronavelor cu pilot. 
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7A117 «Seturi de ghidare», utilizate la «rachete», capabile să asigure sistemului o pre
cizie de 3,33 %, sau mai puțin din raza de acțiune (de exemplu, o «CEP» de 
10 km sau mai mică la o rază de acțiune de 300 km). 

M2A1d «Subansamble de ghidare», utilizate în sistemele menționate la 1.A., capabile 
să asigure sistemului o precizie de 3,33 %, sau mai puțin, din «raza de ac
țiune» (de exemplu, o «eroare circulară probabilă» de 10 km sau mai mică, la 
o «rază de acțiune» de 300 km), cu excepția prevederilor din Nota de mai jos 
2.A.1. în cazul celor concepute pentru rachete cu o «rază de acțiune» sub 
300 km sau aeronave cu pilot;  

7 B Echipamente de testare, inspecție si producție 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Regimul de control al tehnologiei rachetelor (M.TCR): anexa referitoare la echipamente, produse software 
și tehnologie 

7B001 Echipamente de testare, calibrare sau aliniere, special concepute pentru echi
pamentele menționate la 7A. 

Notă:  7B001 nu supune controlului echipamentele de testare, calibrare sau aliniere 
pentru Nivelul întreținere I sau nivelul întreținere II. 

Note tehnice: 

1.  «Nivelul întreținere I» 

Defecțiunea unei unități de navigație inerțială este detectată pe o aeronavă, prin in
dicațiile de la unitatea de control și afișare (CDU) sau prin mesajul de stare de la 
subsistemele corespunzătoare. Urmând instrucțiunile manualului furnizat de produ
cător, cauza defecțiunii poate fi localizată la nivelul unității interschimbabile de linie 
(LRU) defecte. In acest caz, operatorul scoate modulul LRU și îl înlocuiește cu un al
tul de rezervă.  

2.  «Nivelul întreținere II» 

Unitatea LRU defectă este trimisă la atelierul de întreținere (al fabricantului sau al 
operatorului responsabil cu nivelul de întreținere II). La atelierul de întreținere, uni
tatea LRU defectă este testată prin diferite mijloace adecvate, în scopul verificării și 
localizării modulului defect înlocuibil (SRA), căruia i se datorează funcționarea de
fectuoasă. Modulul defect (SRA) este îndepărtat și înlocuit cu unul de rezervă. Mo
dulul defect (SRA) (sau unitatea LRU completă) este apoi trimis(ă) producătorului. 
«Nivelul de întreținere II» nu include dezasamblarea sau repararea senzorilor accele
rometrelor sau giroscoapelor care sunt supuse controlului.  

M2B2 «Echipamente de producție» special concepute pentru subsistemele mențio
nate la 2.A. 

M9B1 «Echipamente de producție» și alte echipamente de verificare, calibrare și ali
niere, altele decât cele descrise la 9.B.2., concepute sau modificate să fie utili
zate cu echipamentele menționate la 9.A. 

Notă:  Echipamentele menționate la 9.B.1. includ următoarele: 

a.  Pentru echipamente de tip giro-laser, următoarele echipamente utilizate 
pentru poziționarea oglinzilor, având valoarea-prag de precizie indicată sau 
o valoare superioară: 

1.  Scaterometru (10 ppm); 

2.  Reflectometru (50 ppm); 

3.  Profilometru (5 angstromi); 

b.  Pentru alte echipamente inerțiale: 

1.  Aparat de testare a modulului unității inerțiale de măsurare (IMU); 

2.  Aparat de testare a platformei IMU; 

3.  Dispozitiv de manipulare a elementelor stabile ale IMU; 

4.  Dispozitiv de echilibrare a platformei IMU; 

5.  Stație de testare a reglării giroscoapelor; 

6.  Stație de echilibrare dinamică a giroscoapelor; 

7. Stație de testare pentru rodajul motoarelor de antrenare a giroscoape
lor;  
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8.  Stație de înlocuire și completare a giroscoapelor; 

9.  Dispozitiv de centrifugare pentru lagărele giroscoapelor; 

10.  Stație de aliniere a axului accelerometrelor; 

11.  Stație de testare a accelerometrelor; 

12. Mașini de înfășurare cu fibre optice pentru efectuarea bobinajului gi
roscopului  

M10B1 Echipamente de testare, calibrare și aliniere, special concepute pentru echipa
mentele menționate la 10.A.     

7B002 Echipamente special concepute să caracterizeze oglinzile pentru giro-«lasere» 
inelare, după cum urmează: 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 7B102. 

a.  scaterometre cu o precizie de măsurare de 10 ppm sau mai mică (mai 
bună); 

b.  profilometre cu o precizie de măsurare de 0,5 nm (5 ångströmi) sau mai 
mică (mai bună); 

M9B1 «Echipamente de producție» și alte echipamente de verificare, calibrare și ali
niere, altele decât cele descrise la 9.B.2., concepute sau modificate să fie utili
zate cu echipamentele menționate la 9.A. 

Notă:  Echipamentele menționate la 9.B.1. includ următoarele: 

a.  Pentru echipamente de tip giro-laser, următoarele echipamente utilizate 
pentru poziționarea oglinzilor, având valoarea-prag de precizie indicată sau 
o valoare superioară: 

1.  Scaterometru (10 ppm); 

2.  Reflectometru (50 ppm); 

3.  Profilometru (5 angstromi); 

b.  Pentru alte echipamente inerțiale: 

1.  Aparat de testare a modulului unității inerțiale de măsurare (IMU); 

2.  Aparat de testare a platformei IMU; 

3.  Dispozitiv de manipulare a elementelor stabile ale IMU; 

4.  Dispozitiv de echilibrare a platformei IMU; 

5.  Stație de testare a reglării giroscoapelor; 

6.  Stație de echilibrare dinamică a giroscoapelor; 

7. Stație de testare pentru rodajul motoarelor de antrenare a giroscoape
lor; 

8.  Stație de înlocuire și completare a giroscoapelor;  
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9.  Dispozitiv de centrifugare pentru lagărele giroscoapelor; 

10.  Stație de aliniere a axului accelerometrelor; 

11.  Stație de testare a accelerometrelor; 

12. Mașini de înfășurare cu fibre optice pentru efectuarea bobinajului gi
roscopului.      

7B003 Echipamente special concepute pentru «producția» de echipamente mențio
nate la 7A. 

Notă:  7B003 include: 

—  stații de testare a reglării giroscoapelor; 

—  stații de echilibrare dinamică a giroscoapelor; 

—  stații de testare pentru rodajul motoarelor de antrenare a giroscoapelor; 

—  stații de înlocuire și completare a giroscoapelor; 

—  dispozitiv de centrifugare pentru lagărele giroscoapelor; 

—  stații de aliniere a axului accelerometrelor; 

— mașini de înfășurare cu fibre optice pentru efectuarea bobinajului girosco
pului.  

M2B2 «Echipamente de producție» special concepute pentru subsistemele mențio
nate la 2.A. 

M9B1 «Echipamente de producție» și alte echipamente de verificare, calibrare și ali
niere, altele decât cele descrise la 9.B.2., concepute sau modificate să fie utili
zate cu echipamentele menționate la 9.A. 

Notă:  Echipamentele menționate la 9.B.1. includ următoarele: 

a.  Pentru echipamente de tip giro-laser, următoarele echipamente utilizate 
pentru poziționarea oglinzilor, având valoarea-prag de precizie indicată sau 
o valoare superioară: 

1.  Scaterometru (10 ppm); 

2.  Reflectometru (50 ppm); 

3.  Profilometru (5 angstromi); 

b.  Pentru alte echipamente inerțiale: 

1.  Aparat de testare a modulului unității inerțiale de măsurare (IMU); 

2.  Aparat de testare a platformei IMU; 

3.  Dispozitiv de manipulare a elementelor stabile ale IMU; 

4.  Dispozitiv de echilibrare a platformei IMU; 

5.  Stație de testare a reglării giroscoapelor; 

6.  Stație de echilibrare dinamică a giroscoapelor; 

7. Stație de testare pentru rodajul motoarelor de antrenare a giroscoape
lor; 

8.  Stație de înlocuire și completare a giroscoapelor;  
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9.  Dispozitiv de centrifugare pentru lagărele giroscoapelor; 

10.  Stație de aliniere a axului accelerometrelor; 

11.  Stație de testare a accelerometrelor; 

12. Mașini de înfășurare cu fibre optice pentru efectuarea bobinajului gi
roscopului.  

7B102 Reflectometre special concepute pentru poziționarea oglinzilor pentru giro- 
«lasere», cu o precizie de măsurare mai mică (mai bună) sau egală cu 
50 ppm. 

M9B1 «Echipamente de producție» și alte echipamente de verificare, calibrare și ali
niere, altele decât cele descrise la 9.B.2., concepute sau modificate să fie utili
zate cu echipamentele menționate la 9.A. 

Notă:  Echipamentele menționate la 9.B.1. includ următoarele: 

a.  Pentru echipamente de tip giro-laser, următoarele echipamente utilizate 
pentru poziționarea oglinzilor, având valoarea-prag de precizie indicată sau 
o valoare superioară: 

1.  Scaterometru (10 ppm); 

2.  Reflectometru (50 ppm); 

3.  Profilometru (5 angstromi); 

b.  Pentru alte echipamente inerțiale: 

1.  Aparat de testare a modulului unității inerțiale de măsurare (IMU); 

2.  Aparat de testare a platformei IMU; 

3.  Dispozitiv de manipulare a elementelor stabile ale IMU; 

4.  Dispozitiv de echilibrare a platformei IMU; 

5.  Stație de testare a reglării giroscoapelor; 

6.  Stație de echilibrare dinamică a giroscoapelor; 

7. Stație de testare pentru rodajul motoarelor de antrenare a giroscoape
lor; 

8.  Stație de înlocuire și completare a giroscoapelor; 

9.  Dispozitiv de centrifugare pentru lagărele giroscoapelor; 

10.  Stație de aliniere a axului accelerometrelor; 

11.  Stație de testare a accelerometrelor; 

12. Mașini de înfășurare cu fibre optice pentru efectuarea bobinajului gi
roscopului.  
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7B103 «Instalații de producție» sau «echipamente de producție», după cum urmează:   

a. «instalații de producție», special concepute pentru echipamentele mențio
nate la 7A117; 

M2B1 «Instalații de producție» special concepute pentru subsistemele menționate la 
2.A 

b.  «echipamente de producție» și alte echipamente de verificare, calibrare și 
aliniere, altele decât cele menționate de la 7B001 la 7B003, concepute 
sau modificate să fie utilizate cu echipamentele menționate la 7A. 

M2B2* «Echipamente de producție» special concepute pentru subsistemele mențio
nate la 2.A. 

M9B1 «Echipamente de producție» și alte echipamente de verificare, calibrare și ali
niere, altele decât cele descrise la 9.B.2., concepute sau modificate să fie utili
zate cu echipamentele menționate la 9.A. 

Notă:  Echipamentele menționate la 9.B.1. includ următoarele: 

a.  Pentru echipamente de tip giro-laser, următoarele echipamente utilizate 
pentru poziționarea oglinzilor, având valoarea-prag de precizie indicată sau 
o valoare superioară: 

1.  Scaterometru (10 ppm); 

2.  Reflectometru (50 ppm); 

3.  Profilometru (5 angstromi); 

b.  Pentru alte echipamente inerțiale: 

1.  Aparat de testare a modulului unității inerțiale de măsurare (IMU); 

2.  Aparat de testare a platformei IMU; 

3.  Dispozitiv de manipulare a elementelor stabile ale IMU; 

4.  Dispozitiv de echilibrare a platformei IMU; 

5.  Stație de testare a reglării giroscoapelor; 

6.  Stație de echilibrare dinamică a giroscoapelor; 

7. Stație de testare pentru rodajul motoarelor de antrenare a giroscoape
lor; 

8.  Stație de înlocuire și completare a giroscoapelor; 

9.  Dispozitiv de centrifugare pentru lagărele giroscoapelor; 

10.  Stație de aliniere a axului accelerometrelor; 

11.  Stație de testare a accelerometrelor; 

12. Mașini de înfășurare cu fibre optice pentru efectuarea bobinajului gi
roscopului.   
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7D Produse software 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Regimul de control al tehnologiei rachetelor (M.TCR): anexa referitoare la echipamente, produse software 
și tehnologie 

7D002 «Cod sursă» pentru exploatarea sau întreținerea oricăror echipamente iner
țiale de navigație, inclusiv echipamentele inerțiale care nu sunt menționate la 
7A003 sau 7A004 sau sisteme de referință pentru direcție și comportare 
(«AHRS»). 

Notă:  7D002 nu supune controlului «codul sursă» pentru «utilizarea» sistemelor 
AHRS, cardanice. 

Notă tehnică: 

«AHRS» diferă în general de sistemele inerțiale de navigație (INS) prin aceea că 
«AHRS» asigură informații de direcție și comportare și în mod normal nu asigură 
informații privind accelerația, viteza și poziția, proprii INS.  

M2D3 «Produse software», special concepute sau modificate pentru exploatarea sau 
întreținerea «subansamblelor de ghidare» menționate la 2.A.1.d. 

Notă:  D.3. include «produse software», special concepute sau modificate pentru a spori 
capacitatea «subansamblelor de ghidare» de a realiza sau depăși precizia men
ționată la 2.A.1.d. 

M9D1 «Produse software» special concepute sau modificate pentru «utilizarea» echi
pamentelor menționate la 9.A. sau 9.B. 

7D101 «Produse software» special concepute sau modificate pentru «utilizarea» echi
pamentelor menționate de la 7A001 la 7A006, de la 7A101 la 7A106, 
7A115, 7A116.a, 7A116.b, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102 sau 7B103. 

M2D «Produse software» special concepute sau modificate pentru «utilizarea» «insta
lațiilor de producție» menționate la 2.B.1. 

M9D1 «Produse software» special concepute sau modificate pentru «utilizarea» echi
pamentelor menționate la 9.A. sau 9.B. 

M10D1 «Produse software» special concepute sau modificate pentru «utilizarea» echi
pamentelor menționate la 10.A. sau 10.B. 

Notă: «Produsele software» menționate la 10.A. pot fi exportate ca parte a unei ae
ronave cu pilot sau a unui satelit, sau în cantități adecvate ca piese de schimb 
ale aeronavelor cu pilot. 

M11D1&2 «Produse software» special concepute sau modificate pentru «utilizarea» echi
pamentelor menționate la 11.A.1., 11.A.2. sau 11.A.4. 

«Produse software» special concepute pentru «utilizarea» echipamentelor men
ționate la 11.A.3. 
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7D102 «Produse software» de integrare, după cum urmează: 

a.  «produse software» de integrare pentru echipamentele menționate la 
7A103.b.; 

M9D2 «Produse software» de integrare pentru echipamentele menționate la 9.A.1. 

b.  «produse software» de integrare special concepute pentru echipamentele 
menționate la 7A003 sau la 7A103.a.; 

M9D3* «Produse software» de integrare special concepute pentru echipamentele men
ționate la 9.A.6. 

c. «produse software» de integrare concepute sau modificate pentru echipa
mentele menționate la 7A103.c. 

Notă: O formă comună a «produselor software» de integrare utilizează filtrarea Kal
man. 

M9D4 «Produse software» de integrare concepute sau modificate pentru «sistemele 
integrate de navigație» menționate la 9.A.7. 

Notă: O formă comună a «produselor software» de integrare utilizează filtrarea Kal
man. 

7D103 «Produse software» special concepute pentru modelarea sau simularea an
samblului de ghidare menționat la 7A117 sau pentru integrarea acestuia în 
vehiculele de lansare spațială menționate la 9A004 sau în rachetele de son
dare menționate la 9A104. 

Notă:  «Produsele software» menționate la 7D103 rămân sub control în cazul în 
care acestea sunt asociate cu un hardware special conceput, menționat la 
4A102. 

M16D1 «Produse software» special concepute pentru modelarea, simularea sau inte
grarea concepției sistemelor menționate la 1.A. sau a subsistemelor mențio
nate la 2.A. sau 20.A. 

Notă tehnică:  Modelarea include în special analiza aerodinamică și termodinamică 
a sistemelor.  

7E Tehnologie 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Regimul de control al tehnologiei rachetelor (M.TCR): anexa referitoare la echipamente, produse software 
și tehnologie 

7E001 «Tehnologie», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru 
«dezvoltarea» echipamentelor sau «produselor software» menționate la 7A, 
7B, 7D001, 7D002, 7D003, 7D005 și de la 7D101 la 7D103. 

Notă: 7E001 include «tehnologia» de gestionare a cheilor exclusiv pentru echipa
mentul specificat la 7A005.a. 

M Înseamnă informații specifice necesare pentru «dezvoltarea», «producția» sau 
«utilizarea» unui produs. Informațiile pot lua forma de «date tehnice» sau de 
«asistență tehnică». 
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7E002 «Tehnologie», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru 
«producția» echipamentelor menționate la 7 A sau 7 B. 

M Înseamnă informații specifice necesare pentru «dezvoltarea», «producția» sau 
«utilizarea» unui produs. Informațiile pot lua forma de «date tehnice» sau de 
«asistență tehnică». 

7E003 «Tehnologie», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru re
pararea, modernizarea sau revizia echipamentelor menționate de la 7A001 
la 7A004. 

Notă:  7E003 nu supune controlului «tehnologia» de întreținere direct asociată cu 
etalonarea sau înlocuirea LRU-urilor și SRA-urilor defecte sau cărora nu li 
se acordă service, destinate «aeronavelor civile» astfel cum sunt descrise la ni
velurile I și II de întreținere. 

N.B.:  A se vedea notele tehnice la 7B001. 

M2E1 «Tehnologie», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru 
«dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor sau «produselor 
software» menționate la 2.A., 2.B. sau 2.D. 

M9E1 «Tehnologie», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru 
«dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor sau «produselor 
software» menționate la 9.A., 9.B. sau 9.D. 

Notă: Echipamentele sau «produsele software» menționate la 9.A. sau 9.D. pot fi ex
portate ca parte a unei aeronave cu pilot, a unui satelit, a unui vehicul teres
tru, a unei nave maritime/submarin sau a unui echipament de explorare geofi
zică, sau în cantități adecvate ca piese de schimb ale acestor aplicații.     

7E004 Alte «tehnologii», după cum urmează: 

a. «tehnologii» pentru «dezvoltarea» sau «producția» oricărora din următoa
rele:  

1. neutilizate; 

2. sisteme de date aerodinamice bazate numai pe date statice de supra
față, cărora nu le sunt necesare captatoare aerodinamice convențio
nale;  

3. afișaje în trei dimensiuni pentru «aeronave»;  

4. neutilizate; 

5. dispozitive de comandă electrică (de exemplu, electromecanice, elec
trohidrostatice ansambluri de comandă integrate), special concepute 
pentru «controlul primar al zborului»;  

6. «rețea cu senzori optici pentru controlul zborului» special concepută 
pentru implementarea «sistemelor active pentru controlul zborului»
sau    
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7. sisteme «DBRN» concepute pentru navigarea subacvatică, utilizând so
nare sau baze de date gravimetrice, care asigură o precizie de pozițio
nare egală cu 0,4 mile marine sau mai mică (mai bună); 

b.  «tehnologii» de «dezvoltare» pentru «sisteme active de control al zborului» 
(inclusiv «sisteme electrice de control al zborului» sau «sisteme de control 
al zborului prin fibră optică»): 

1. «tehnologii» fotonice pentru detectarea stării componentelor de con
trol al aeronavei și al zborului, pentru transferarea datelor de control 
al zborului sau pentru comandarea mecanismului de comandă «nece
sar» pentru «sistemele active de control al zborului» care sunt «sisteme 
de control al zborului prin fibră optică»;  

2. neutilizate;  

3. algoritmi în timp real care permit analizarea informațiilor de detecție 
a componentelor pentru a preveni și a atenua preventiv degradarea și 
defecțiunile iminente ale componentelor în cadrul unui «sistem activ 
de control al zborului»; 

Notă:  7E004.b.3. nu supune controlului algoritmi destinați întreținerii off- 
line.  

4. algoritmi în timp real care permit identificarea defecțiunilor compo
nentelor și reconfigurarea comenzilor de forță și de moment pentru 
a atenua degradarea și defecțiunile «sistemului activ de control al zbo
rului»; 

Notă: 7E004.b.4. nu supune controlului algoritmii destinați să elimine efec
tele deranjamentelor prin compararea surselor de date redundante, sau 
a răspunsurilor preprogramate off-line la defecțiunile anticipate.  

5. integrarea controlului digital al zborului, a datelor de navigație și pro
pulsie într-un sistem de conducere digitală a zborului pentru un «con
trol total al zborului»; 

Notă:  7E004.b.5. nu supune controlului: 

a.  «tehnologia» de «dezvoltare» pentru integrarea sistemului digital de control 
al zborului, a datelor pentru controlul navigației și propulsiei într-un sis
tem digital de gestionare a zborului pentru «optimizarea traiectoriei de 
zbor»; 

b.  «tehnologia» de «dezvoltare» pentru sisteme integrate de instrumentare 
a zborului pentru «aeronave» numai pentru sistemele de navigație sau 
apropiere VOR, DME, ILS sau MLS.  

M10E1 «Tehnologie» concepută pentru integrarea fuzelajului, a sistemului de propul
sie și a suprafețelor portante aparținând unui vehicul aerian, concepută sau 
modificată pentru sistemele menționate la 1.A sau 19.A.2., pentru a optimiza 
performanțele aerodinamice pe parcursul regimului de zbor al unui vehicul 
aerian fără pilot. 
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6. neutilizate;  

7. «tehnologie» «necesară» pentru derivarea cerințelor funcționale pentru 
«sistemele de control al zborului cu comandă electrică» având toate carac
teristicile următoare: 

a.  sisteme în «buclă internă» de control al stabilității corpului aeronavei, 
care necesită frecvențe de închidere a buclei de cel puțin 40 Hz și 

Notă tehnică: 

«Bucla internă» se referă la funcțiile «sistemelor active de control al zborului» 
care automatizează sistemele de control al stabilității corpului aeronavei.  

b.  care au oricare din următoarele caracteristici:  

1. corectează instabilitatea aerodinamică a unui corp de aeronavă, 
măsurată în orice punct al anvelopei de zbor proiectate, care ar 
pierde controlul recuperabil dacă nu ar fi corectată în cel mult 0,5 
secunde; 

2. cuplează sistemele de control în două sau mai multe axe, compen
sând în același timp «modificările anormale ale stării aeronavei»; 

Notă tehnică: 

«Modificările anormale ale stării aeronavei» includ avarii structurale pro
duse în timpul zborului, pierderea tracțiunii motorului, dezactivarea su
prafeței de control sau deplasări ale încărcăturii care produc o destabili
zare.   

3. Îndeplinește funcțiile specificate în 7E004.b.5. sau 

Notă:  7E004.b.7.b.3. nu supune controlului piloții automați.   

4. permite aeronavei să realizeze un zbor stabil și controlat, în afara 
decolării sau a aterizării, la un unghi de atac mai mare de 18 
grade, o glisadă de 15 grade, un unghi de tangaj sau de derivă de 
15 grade/secundă, sau un unghi de ruliu de 90 de grade/secundă;  

8. «tehnologia» «necesară» pentru derivarea cerințelor funcționale pentru 
«sistemele de control al zborului cu comandă electrică» pentru a obține 
toate caracteristicile următoare: 

a. nicio pierdere a controlului aeronavei în cazul unei secvențe consecu
tive a oricăror două defecțiuni individuale ale «sistemului de control al 
zborului cu comandă electrică»și  
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b.  probabilitatea pierderii controlului asupra aeronavei este mai mică 
(mai bună) de 1 × 10-9 erori pe oră de zbor; 

Notă:  7E004.b. nu supune controlului «tehnologia» legată de elementele și 
funcționalitățile informatice tradiționale (de exemplu, achiziționarea 
semnalului de intrare, transmisia semnalului de ieșire, încărcarea de 
programe și date, teste integrate, mecanisme de planificare a sarcinilor) 
care nu oferă nicio funcție specifică a unui sistem de control al zboru
lui.  

c.  «Tehnologie» pentru «dezvoltarea» sistemelor pentru elicoptere după 
cum urmează: 

1. controlere de zbor multiax cu comandă electrică sau care utili
zează fibră optică, care combină într-un singur element de control 
funcțiunile a cel puțin două dintre următoarele elemente: 

a.  control colectiv; 

b.  control ciclic; 

c.  control al girației;  

2. «sisteme de control anticuplu sau direcție cu circulație controlată»;  

3. pale de rotor pentru elicopter, cu «aripi cu geometrie variabilă», 
pentru sisteme care utilizează comanda individuală a palei.  

7E101 «Tehnologie», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru 
«utilizarea» echipamentelor menționate de la 7A001 la 7A006, de la 7A101 
la 7A106, de la 7A115 la 7A117, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103, 
de la 7D101 la 7D103. 

M Înseamnă informații specifice necesare pentru «dezvoltarea», «producția» sau 
«utilizarea» unui produs. Informațiile pot lua forma de «date tehnice» sau de 
«asistență tehnică». 

7E102 «Tehnologie» pentru protecția subsistemelor de avionică și electrice contra 
riscurilor de impuls electromagnetic și de interferență electromagnetică pro
venite din surse exterioare, după cum urmează: 

a.  «tehnologie» concepută pentru sistemele de protecție; 

b. «tehnologie» concepută pentru configurația circuitelor electrice și a subsis
temelor electrice rezistente la radiații; 

c. «tehnologie» pentru determinarea criteriilor de protecție la radiațiile afe
rente tehnologiilor menționate la 7E102.a. și 7E102.b. 

M11E1 «Tehnologie» concepută pentru protecția subsistemelor de avionică și electrice 
contra riscurilor de impuls electromagnetic (IEM) și de interferență electro
magnetică (EMI) provenite din surse exterioare, după cum urmează: 

a.  «Tehnologie» concepută pentru sistemele de protecție; 

b. «Tehnologie» concepută pentru configurația circuitelor electrice și a subsis
temelor electrice rezistente la radiații; 

c.  «Tehnologie» concepută pentru stabilirea criteriilor de rezistență la radiații 
pentru elementele de mai sus. 
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7E104 «Tehnologie» pentru integrarea datelor de control al zborului, dirijare și pro
pulsie într-un sistem de administrare a zborului pentru optimizarea traiecto
riei unui sistem rachetă. 

M10E2 «Tehnologie» concepută pentru integrarea datelor privind controlul zborului, 
ghidarea și propulsia într-un sistem de conducere a zborului, concepută sau 
modificată pentru sistemele menționate la 1.A. sau 19.A.1., pentru optimiza
rea traiectoriei unui sistem rachetă.  

CATEGORIA 9 – AEROSPAȚIALE ȘI PROPULSIE 

9 A Sisteme, echipamente și componente 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Regimul de control al tehnologiei rachetelor (M.TCR): anexa referitoare la echipamente, produse software 
și tehnologie 

9A001 Motoare aeronautice de tip turbină cu gaze care prezintă oricare dintre ur
mătoarele caracteristici: 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 9A101. 

a.  echipate cu oricare dintre «tehnologiile» menționate la 9E003.a., 9E003. 
h. sau 9E003.i. sau 

Nota 1:  9A001.a. nu supune controlului motoarele de tip turbină cu gaz care 
îndeplinesc toate caracteristicile următoare: 

a.  sunt certificate de către autoritățile aeronautice civile dintr-unul sau 
mai multe «state participante»și 

b. sunt destinate să echipeze aeronave cu pilot, altele decât cele mili
tare, pentru care autoritățile aeronautice civile din unul sau mai 
multe «state participante» au emis, în folosul aeronavei echipate cu 
acel motor specific, oricare din următoarele: 

1.  un certificat de tip civil sau 

2. un document echivalent recunoscut de Organizația Aviației Ci
vile Internaționale (OACI). 

Nota 2:  9A001.a. nu supune controlului motoarele aeronautice de tip turbină 
cu gaz concepute pentru unitățile auxiliare de alimentare (APU) apro
bate de către o autoritate aeronautică civilă a unui «stat participant». 

b.  concepute pentru zbor de croazieră cu viteze de 1 Mach sau mai mult, 
pentru mai mult de 30 de minute. 

M3A1 Motoare turboreactoare și turboventilatoare, după cum urmează: 

a.  motoare care au următoarele două caracteristici:  

1. «Tracțiunea maximă» mai mare de 400 N (cu motorul neinstalat), cu 
excepția motoarelor certificate pentru aplicații civile și a căror «trac
țiune maximă» depășește 8,89 kN (cu motorul neinstalat) și 

2. Un consum specific de combustibil de 0,15 kg N-1 h-1 sau mai mic (mă
surat la putere maximă continuă, în condiții statice la nivelul mării și 
utilizând atmosfera OACI standard); 

Notă tehnică: 

La 3.A.1.a.1., «tracțiunea maximă» corespunde tracțiunii maxime demonstrate de 
fabricant pentru tipul de motor neinstalat. Valoarea tracțiunii maxime certificate 
pentru aplicațiile civile va fi mai mică sau egală cu tracțiunea maximă demons
trată de fabricant pentru tipul de motor.  

b.  Motoare concepute sau modificate pentru sistemele menționate la 1.A. sau 
19.A.2., indiferent de tracțiune sau consumul specific de combustibil. 

Notă:  Motoarele menționate la 3.A.1. pot fi exportate ca parte a unei aeronave cu 
pilot sau în cantități adecvate drept piese de schimb ale aeronavelor cu pilot. 
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9A004 Vehicule de lansare spațială, «vehicule spațiale», «module de serviciu ale unui 
vehicul spațial», «sarcini utile ale vehiculelor spațiale», sisteme sau echipa
mente la bordul «vehiculelor spațiale» și echipamente terestre, după cum ur
mează: 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 9A104. 

a.  vehicule de lansare spațială; 

b.  «vehicule spațiale»; 

c.  «module de serviciu ale unui vehicul spațial»; 

d. «sarcini utile ale vehiculelor spațiale» care încorporează elemente mențio
nate la 3A001.b.1.a.4., 3A002.g., 5A001.a.1., 5A001.b.3., 5A002.a.5., 
5A002.a.9., 6A002.a.1., 6A002.a.2., 6A002.b., 6A002.d., 6A003.b., 
6A004.c., 6A004.e., 6A008.d., 6A008.e., 6A008.k., 6A008.l. sau 
9A010.c.; 

e. sisteme sau echipamente la bord care sunt special concepute pentru «ve
hicule spațiale» și care au oricare dintre următoarele funcții: 

1. «manipularea datelor provenite de la sistemele de comandă și telemă
surare»; 

Notă: În sensul celor menționate la 9A004.e.1., «manipularea datelor pro
venite de la sistemele de comandă și telemăsurare» cuprinde și gestio
narea, stocarea și prelucrarea datelor provenite de la modulele de servi
ciu.   

2. «manipularea datelor referitoare la sarcina utilă»sau 

Notă: În sensul celor menționate la 9A004.e.2., «manipularea datelor refe
ritoare la sarcina utilă» cuprinde și gestionarea, stocarea și prelucrarea 
datelor referitoare la sarcina utilă.   

3. «controlul atitudinii și al orbitei»; 

Notă:  În sensul celor menționate la 9A004.e.3., «controlul atitudinii și al 
orbitei» cuprinde și detectarea și activarea pentru determinarea și con
trolul poziției și al orientării unui «vehicul spațial». 

N.B.:  Pentru echipamentele special concepute pentru uz militar, a se vedea 
Lista produselor militare. 

f.  echipamente terestre special concepute pentru «vehicule spațiale», după 
cum urmează:  

1. echipamente de telemăsurare și telecomandă;  

2. simulatoare. 

M1A1 Sisteme de rachetă complete (inclusiv sisteme de rachete balistice, lansatoare 
de vehicule spațiale și rachete de sondare) capabile să transporte o «sarcină 
utilă» de cel puțin 500 kg pe o «rază de acțiune» de cel puțin 300 km. 

M19A1 Sisteme de rachetă complete (inclusiv sisteme de rachete balistice, lansatoare 
de vehicule spațiale și rachete de sondare), care nu sunt menționate la 1.A.1., 
capabile de o «rază de acțiune» de cel puțin 300 km. 
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9A005 Sisteme de propulsie cu combustibil lichid pentru rachete, care conțin ori
care dintre sistemele sau componentele menționate la 9A006; 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 9A105 și 9A119. 

M2A1a Trepte de rachete, considerate izolat, utilizabile în sistemele menționate la 1. 
A.; 

M2A1c Subsisteme de propulsie pentru rachete, utilizabile în cadrul sistemelor men
ționate la 1.A., după cum urmează:  

1. Motoare de rachetă cu combustibil solid sau motoare hibride de rachetă 
cu un impuls total de 1,1 × 106 Ns sau mai mare;  

2. Motoarele de rachetă cu combustibil lichid sau gel integrate sau concepute 
sau modificate pentru a fi integrate într-un sistem de propulsie cu com
bustibil lichid sau gel cu un impuls total de 1,1 × 106 Ns sau mai mare; 

Notă:  Motoarele de apogeu cu combustibil lichid sau motoarele pentru menținerea în 
poziție menționate la 2.A.1.c.2., concepute sau modificate pentru a fi utilizate 
pe sateliți, pot fi tratate drept categoria II, dacă subsistemul este exportat sub 
rezerva declarațiilor privind utilizarea finală și a unor limite de cantitate adec
vate pentru utilizarea finală exceptată menționată anterior, în cazul unei trac
țiuni în condiții de vid care să nu depășească 1kN. 

M20A1 Subsisteme complete, după cum urmează: 

a. trepte de rachete, considerate izolat, care nu sunt menționate la 2.A.1., uti
lizabile în sistemele menționate la 19.A.; 

b.  subsisteme de propulsie pentru rachete, care nu sunt menționate la 2.A.1., 
utilizabile în cadrul sistemelor menționate la 19.A.1., după cum urmează: 

1. motoarele de rachetă cu combustibil solid sau motoarele hibride de ra
chetă cu un impuls total de 8,41 × 105 Ns sau mai mare, dar mai mic 
decât 1,1 × 106 Ns; 

2. motoarele de rachetă cu combustibil lichid sau gel integrate sau conce
pute sau modificate pentru a fi integrate într-un sistem de propulsie cu 
combustibil lichid sau gel cu un impuls total de 8,41 × 105 Ns sau mai 
mare, dar fără să depășească 1,1 × 106 Ns; 

9A006 Sisteme și componente special concepute pentru sistemele de propulsie pen
tru rachete cu combustibil lichid, după cum urmează: 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 9A106, 9A108 și 9A120. 

a. răcitoare criogenice, vase tip Dewar (vase cu pereți dubli și vidați) îmbar
cate, conducte de căldură criogenice sau sisteme criogenice special conce
pute pentru a fi utilizate la vehicule spațiale și capabile de a restricționa 
pierderile de fluid criogenic la mai puțin de 30 % pe an;   
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b.  rezervoare criogenice sau sisteme de răcire cu circuit închis, capabile să 
asigure temperaturi de 100 K (-173 °C) sau mai mici, pentru «aeronave» 
capabile să zboare constant la viteze care depășesc 3 Mach, pentru vehi
cule de lansare sau pentru «vehicule spațiale»; 

c.  sisteme de stocare sau transfer al hidrogenului lichid; 

d. turbopompe și componentele acestora pentru presiuni înalte (care depă
șesc 17,5 MPa) sau sistemele lor conexe pentru antrenarea prin turbină 
a generării de gaz sau a ciclului de destindere; 

M3A8 Rezervoare pentru combustibil lichid special concepute pentru combustibilii 
de propulsie supuși controlului la articolul 4.C. sau alți combustibili lichizi fo
losiți în sistemele menționate la 1.A.1.  

M3A5 Sisteme de comandă a combustibilului lichid, în suspensie și gel (inclusiv oxi
danți) și componente special concepute pentru acestea, utilizabile în sistemele 
menționate la 1.A., concepute sau modificate pentru a funcționa într-un me
diu cu vibrații mai mari de 10 g rms și frecvența vibrațiilor cuprinsă între 
20 Hz și 2 kHz. 

Note: 

1. Singurele servovalve, pompe și turbine cu gaz menționate la 3.A.5. sunt următoa
rele: 

a.  Servovalvele concepute pentru un debit de 24 l/min sau mai mare, la o presiune 
absolută egală sau mai mare de 7 MPa, cu un timp de răspuns al mecanismu
lui de comandă mai mic de 100 ms; 

b.  Pompele pentru combustibil lichid, cu o turație egală sau mai mare de 8 000 
rpm în modul de funcționare maximă sau a căror presiune de ieșire este egală 
sau mai mare de 7 MPa; 

c.  Turbinele cu gaz pentru turbopompe cu combustibil lichid, cu o turație egală 
sau mai mare de 8 000 rpm în modul de funcționare maximă. 

2.  Sistemele și componentele menționate la 3.A.5. pot fi exportate ca parte a unui 
satelit. 

e.  camere de înaltă presiune (mai mare de 10,6 MPa) și ajutajele aferente; M3A10 Camere de combustie și ajutaje pentru motoarele de rachetă cu combustibil li
chid utilizabile în subsistemele menționate la 2.A.1.c.2. sau 20.A.1.b.2. 

f. dispozitive de stocare a combustibilului care funcționează numai pe prin
cipiul retenției capilare sau al evacuării forțate (de exemplu, cu membrane 
flexibile); 

M3A8  

g.  injectoare de combustibil lichid cu orificii individuale ale căror diametre 
sunt de 0,381 mm sau mai mici (cu o suprafață a orificiilor necirculare 
de 1,14 × 10-3 cm2 sau mai mică) și special concepute pentru motoarele 
cu combustibil lichid ale rachetelor; 

M3A5  

h.  camere de presiune monobloc din carbon-carbon sau conuri de ieșire 
monobloc din carbon-carbon, cu o densitate de peste 1,4 g/cm3 și o rezis
tență de rupere la tracțiune de peste 48 MPa. 

M3A10  
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9A007 Sisteme de propulsie pentru rachete cu combustibil solid care prezintă ori
care din următoarele caracteristici: 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 9A107 și 9A119. 

a.  impuls total care depășește 1,1 MNs; 

b.  impuls specific de 2,4 kNs/kg sau mai mare, atunci când destinderea în 
ajutaj se produce în condiții standard (la nivelul mării), pentru o presiune 
a camerei reglată la 7 MPa; 

c.  fracțiuni de masă pe treaptă ce depășesc 88 % și o încărcare totală cu 
combustibil solid ce depășește 86 %; 

d.  componentele menționate la 9A008 sau 

e.  sisteme de izolare și fixare a combustibilului care utilizează conceptul 
motoarelor cu legătură directă în scopul asigurării unei «legături meca
nice solide» sau pentru constituirea unei bariere contra schimbului chimic 
între combustibilul solid și materialul de izolare al incintei; 

Notă tehnică: 

«Legătură mecanică solidă» înseamnă o rezistență a legăturii mai mare sau egală 
cu rezistența combustibilului.  

M2A1 Subsisteme complete utilizabile în cadrul sistemelor de la 1.A., după cum ur
mează: 

a.  Trepte de rachete, considerate izolat, utilizabile în sistemele menționate la 
1.A.; 

b.  Vehicule de reintrare, precum și echipamente concepute sau modificate 
pentru acestea, utilizabile în sistemele menționate la 1.A., după cum ur
mează, cu excepția prevederilor din Nota de mai jos 2.A.1. în cazul celor 
concepute pentru sarcini utile altele decât militare:  

1. Scuturi termice și componentele lor, fabricate din materiale ceramice 
sau ablative;  

2. Disipatori de căldură și componentele lor din materiale ușoare și cu 
înaltă capacitate termică;  

3. Echipamente electronice special concepute pentru vehicule de reintrare; 

c.  Subsisteme de propulsie pentru rachete, utilizabile în cadrul sistemelor 
menționate la 1.A., după cum urmează:  

1. Motoare de rachetă cu combustibil solid sau motoare hibride de rachetă 
cu un impuls total de 1,1 × 106 Ns sau mai mare; 

2. Motoarele de rachetă cu combustibil lichid sau gel integrate sau conce
pute sau modificate pentru a fi integrate într-un sistem de propulsie cu 
combustibil lichid sau gel cu un impuls total de 1,1 × 106 Ns sau mai 
mare; 

Notă:  Motoarele de apogeu cu combustibil lichid sau motoarele pentru menținerea 
în poziție menționate la 2.A.1.c.2., concepute sau modificate pentru a fi 
utilizate pe sateliți, pot fi tratate drept categoria II, dacă subsistemul este 
exportat sub rezerva declarațiilor privind utilizarea finală și a unor limite 
de cantitate adecvate pentru utilizarea finală exceptată menționată anterior, 
în cazul unei tracțiuni în condiții de vid care să nu depășească 1kN.  

d. «Subansamble de ghidare», utilizate în sistemele menționate la 1.A., capa
bile să asigure sistemului o precizie de 3,33 %, sau mai puțin, din «raza de 
acțiune» (de exemplu, o «eroare circulară probabilă» de 10 km sau mai 
mică, la o «rază de acțiune» de 300 km), cu excepția prevederilor din Nota 
de mai jos 2.A.1. în cazul celor concepute pentru rachete cu o «rază de ac
țiune» sub 300 km sau aeronave cu pilot;  
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Note tehnice: 

1.  Un «subansamblu de ghidare» asociază un proces de măsură sau de calcul al 
poziției și vitezei unui vehicul (de exemplu navigarea) la un proces de calcul și 
transmitere de instrucțiuni la sistemul de comandă al vehiculului în vederea co
rectării traiectoriei sale. 

2.  «CEP» (eroarea circulară probabilă) este o măsură a preciziei, exprimată prin 
raza cercului cu centrul pe țintă, în care, pentru o distanță dată, fac impact 
50 % din încărcăturile utile. 

e.  Subsisteme de comandă a vectorului de tracțiune, utilizabile în sistemele 
menționate la 1.A., cu excepția prevederilor din Nota de mai jos 2.A.1. în 
cazul celor concepute pentru sisteme de rachetă care nu depășesc capacita
tea de compromis «rază de acțiune»/«sarcină utilă» a sistemelor menționate 
la 1.A.; 

Notă tehnică: 

2.A.1.e. include următoarele mijloace de comandă a vectorului de tracțiune: 

a.  Ajutajele flexibile; 

b.  Injecția fluidului sau gazului secundar; 

c.  Motorul sau ajutajul mobil; 

d.  Deviația jetului de gaz evacuat (dispozitivele de deviație a jetului sau sondele); 

e.  Utilizarea corectorilor de tracțiune; 

f. Mecanisme de siguranță, armare, aprindere și tragere pentru arme sau fo
coase, utilizabile în sistemele menționate la 1.A., cu excepția prevederilor 
din Nota de mai jos 2.A.1. în cazul celor concepute pentru sisteme altele 
decât cele menționate la 1.A. 

Notă: Excepțiile de la 2.A.1.b., 2.A.1.d., 2.A.1.e. și 2.A.1.f. de mai sus pot fi tra
tate drept categoria II dacă subsistemul este exportat sub rezerva declarațiilor 
privind utilizarea finală și a unor limite de cantitate adecvate pentru utilizarea 
finală exceptată menționată anterior. 

Motoare de rachetă cu combustibil solid sau motoare hibride de rachetă cu 
un impuls total de 1,1 × 106 Ns sau mai mare; 

M2A1c1      
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9A008 componente special concepute pentru sistemele de propulsie pentru rachete 
cu combustibil solid, după cum urmează: 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 9A108. 

a. sistemele de izolare și fixare a combustibilului care utilizează straturi in
termediare pentru asigurarea unei «legături mecanice solide» sau a unei 
bariere contra schimbului chimic între combustibilul solid și materialul 
de izolare al camerei; 

Notă tehnică: 

«Legătură mecanică solidă» înseamnă o rezistență a legăturii mai mare sau egală 
cu rezistența combustibilului.  

M3A3 Camerele de motoare de rachetă, componente ale «izolației» lor și ajutaje pen
tru acestea, utilizabile în sistemele menționate la 1.A. sau 19.A.1. 

Notă tehnică: 

La 3.A.3. «izolația» destinată să fie aplicată componentelor unui motor de rachetă, 
de exemplu carcasa, ajutajul, admisia, închiderea carcasei, cuprinde componente de 
cauciuc protejat sau semiprotejat incluzând repere din foi care conțin un material izo
lator sau refractar. Poate fi, de asemenea, încorporată ca flapsuri de eliberare a presiu
nii. 
Notă:  A se vedea 3.C.2. pentru materiale «izolatoare» în vrac sau sub formă de foi. 

M3C1 «Căptușeli interioare» utilizabile pentru carcasele motoarelor de rachetă la 
subsistemele menționate la 2.A.1.c.1. sau special concepute pentru subsiste
mele menționate la 20.A.1.b.1. 

Notă tehnică: 

La 3.C.1. «căptușeala interioară» corespunzătoare interfeței de legătură între combus
tibilul solid și carcasă sau căptușeala de protecție (izolare) constă, în general, dintr-o 
dispersie pe bază de polimer lichid de materiale refractare sau izolatoare, de exemplu 
polibutadienă cu grupări terminale hidroxil (HTPB) saturată cu carbon sau alt poli
mer căruia i s-au adăugat agenți de vulcanizare, pulverizați sau împrăștiați pe supra
fața interioară a carcasei.  

b. căptușeli de izolare a motoarelor, realizate din înfășurări de fibre «compo
zite», cu un diametru de peste 0,61 m sau cu un «raport de randament 
structural» (PV/W) de peste 25 km; 

Notă tehnică: 

«Raportul randamentului structural» (PV/W) este produsul dintre presiunea de 
spargere (P) și volumul vasului (V), împărțit la greutatea totală a vasului de pre
siune (W).  

M3C2 Materiale «izolatoare» în vrac utilizabile pentru carcasele motoarelor de ra
chetă la subsistemele menționate la 2.A.1.c.1. sau special concepute pentru 
subsistemele menționate la 20.A.1.b.1. 

Notă tehnică: 

La 3.C.2. «izolația» destinată să fie aplicată componentelor unui motor de rachetă, de 
exemplu carcasa, ajutajul, admisia, închiderea carcasei, cuprinde reperele din foi de 
cauciuc protejat sau semiprotejat, conținând un material izolator sau refractar. Poate 
fi, de asemenea, încorporată ca flapsuri de eliberare a presiunii menționate la 3.A.3.  

c. ajutaje pentru niveluri de tracțiune care depășesc 45 kN sau ajutaje cu vi
teze de eroziune a secțiunii critice a ajutajului mai mici de 0,075 mm/ 
sec; 

d. ajutaje mobile sau sisteme de control a vectorului de tracțiune prin injec
ție secundară a fluidului, capabile să efectueze una dintre operațiunile ur
mătoare:  

1. mișcare omni-axială care depășește ± 5°;  

M2A1e Subsisteme de comandă a vectorului de tracțiune, utilizabile în sistemele men
ționate la 1.A., cu excepția prevederilor din Nota de mai jos 2.A.1. în cazul 
celor concepute pentru sisteme de rachetă care nu depășesc capacitatea de 
compromis «rază de acțiune»/«sarcină utilă» a sistemelor menționate la 1.A.;  
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2. vectorul rotației unghiulare de 20 °/s sau mai mare sau  

3. accelerație unghiulară de 40 °/s2 sau mai mare 

Notă tehnică: 

2.A.1.e. include următoarele mijloace de comandă a vectorului de tracțiune: 

a.  Ajutajele flexibile; 

b.  Injecția fluidului sau gazului secundar; 

c.  Motorul sau ajutajul mobil; 

d.  Deviația jetului de gaz evacuat (dispozitivele de deviație a jetului sau sondele); 

e.  Utilizarea corectorilor de tracțiune;  

9A009 Sisteme hibride de propulsie pentru rachete care prezintă oricare dintre ur
mătoarele caracteristici: 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 9A009 și 9A119. 

a.  impuls total care depășește 1,1 MNs sau 

b.  niveluri de tracțiune a căror forță depășește 220 kN în condiții de vid la 
ieșire. 

M2A1c1 Motoare de rachetă cu combustibil solid sau motoare hibride de rachetă cu 
un impuls total de 1,1 × 106 Ns sau mai mare; 

M20A1b Subsisteme de propulsie pentru rachete, care nu sunt menționate la 2.A.1., 
utilizabile în cadrul sistemelor menționate la 19.A.1., după cum urmează: 

1. Motoarele de rachetă cu combustibil solid sau motoarele hibride de ra
chetă cu un impuls total de 8,41 × 105 Ns sau mai mare, dar mai mic de
cât 1,1 × 106 Ns;  

2. Motoarele de rachetă cu combustibil lichid sau gel integrate sau concepute 
sau modificate pentru a fi integrate într-un sistem de propulsie cu com
bustibil lichid sau gel cu un impuls total de 8,41 × 105 Ns sau mai mare, 
dar fără să depășească 1,1 × 106 Ns;     

9A010 Componente, sisteme și structuri special concepute pentru vehicule de lan
sare, sisteme de propulsie pentru vehicule de lansare sau «vehicule spațiale», 
după cum urmează: 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1A002 și 9A110. 

a. componente și structuri, fiecare depășind 10 kg și special concepute pen
tru vehicule de lansare fabricate din oricare dintre următoarele:  
1. materiale «compozite» alcătuite din «materiale fibroase sau filamentare» 

menționate la 1C0010.e. și rășini menționate la 1C008 sau 1C009.b.; 

2. materiale «compozite» cu «matrice» metalică ranforsate cu oricare din
tre următoarele: 

a.  materiale menționate la 1C007; 

b.  «materiale fibroase sau filamentare» menționate la 1C010 sau  

M6A1 Structuri compozite, laminate și produse realizate din acestea, special conce
pute pentru a fi utilizate în sistemele menționate la 1.A., 19.A.1. sau 19.A.2. 
și în subsistemele menționate la 2.A. sau 20.A. 
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c.  aluminuri menționate la 1C002.a. sau  

3. materiale «compozite» cu «matrice» ceramică menționate la 1C007; 
Notă:  Pentru conurile frontale, limitarea masei nu este relevantă.  

b.  componente și structuri, special concepute pentru sistemele de propulsie 
a vehiculelor de lansare menționate la 9A005-9A009, fabricate din ori
care dintre următoarele:  
1. «materiale fibroase sau filamentare» menționate la 1C010.e. și rășini 

menționate la 1C008 sau 1C009.b.; 

2. materiale «compozite» cu «matrice» metalică ranforsate cu oricare din
tre următoarele: 

a.  materiale menționate la 1C007; 

b.  «materiale fibroase sau filamentare» menționate la 1C010 sau 

c.  aluminuri menționate la 1C002.a. sau  

3. materiale «compozite» cu «matrice» ceramică menționate la 1C007; 

M6A1 Structuri compozite, laminate și produse realizate din acestea, special conce
pute pentru a fi utilizate în sistemele menționate la 1.A., 19.A.1. sau 19.A.2. 
și în subsistemele menționate la 2.A. sau 20.A. 

c.  componente structurale și sisteme de izolare, special concepute pentru 
controlul în mod activ al răspunsului dinamic sau al deformației structu
rilor «vehiculelor spațiale»; 

M6A1 Structuri compozite, laminate și produse realizate din acestea, special conce
pute pentru a fi utilizate în sistemele menționate la 1.A., 19.A.1. sau 19.A.2. 
și în subsistemele menționate la 2.A. sau 20.A. 

d. motoare de rachetă cu combustibil lichid, în impulsuri, cu un raport trac
țiune/greutate egal sau mai mare de 1 kN/kg și un timp de răspuns (tim
pul necesar pentru a atinge 90 % din totalul tracțiunii totale de la por
nire) inferior valorii de 30 ms. 

M3A2 Statoreactoare/statoreactoare cu combustie supersonică/motoare cu reacție/ 
«motoare cu ciclu combinat», inclusiv dispozitive de reglare a combustiei, și 
componente special concepute pentru acestea, utilizabile în sistemele mențio
nate la 1.A. sau 19.A.2. 

Notă tehnică: 

La punctul 3.A.2., «motoare cu ciclu combinat» sunt motoarele care folosesc două sau 
mai multe cicluri ale următoarelor tipuri de motoare: motor cu turbină cu gaz (turbo
reactor, turbopropulsor, turboventilator și motor cu turbină liberă), statoreactor, stato
reactor cu combustie supersonică, motor cu reacție, motor cu detonare prin impulsuri, 
motor de rachetă (cu combustibil lichid/solid și hibrid).      
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9A011 Motoare statoreactoare, statoreactoare cu combustie supersonică sau mo
toare cu ciclu combinat și componente special concepute pentru acestea. 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 9A011 și 9A118. 

M3A2 Statoreactoare/statoreactoare cu combustie supersonică/motoare cu reacție/ 
«motoare cu ciclu combinat», inclusiv dispozitive de reglare a combustiei, și 
componente special concepute pentru acestea, utilizabile în sistemele mențio
nate la 1.A. sau 19.A.2. 

Notă tehnică: 

La punctul 3.A.2., «motoare cu ciclu combinat» sunt motoarele care folosesc două sau 
mai multe cicluri ale următoarelor tipuri de motoare: motor cu turbină cu gaz (turbo
reactor, turbopropulsor, turboventilator și motor cu turbină liberă), statoreactor, stato
reactor cu combustie supersonică, motor cu reacție, motor cu detonare prin impulsuri, 
motor de rachetă (cu combustibil lichid/solid și hibrid).      

9A012 «Vehicule aeriene fără pilot» («UAV»), «dirijabile» fără pilot, echipamente și 
componente aferente acestora, după cum urmează: 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 9A112. 

a.  «UAV» sau «dirijabile» fără pilot care sunt concepute pentru efectuarea de 
zboruri controlate în afara «câmpului natural» direct de vizibilitate al 
«operatorului» și care prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:  

1. au toate caracteristicile următoare: 

a.  o «anduranță» maximă mai mare sau egală cu 30 de minute, dar 
mai mică de 1 oră și 

b.  concepute să decoleze și să aibă un zbor controlat stabil în rafale 
de vânt cu o viteză de 46,3 km/h (25 de noduri) sau mai mare sau  

2. o «anduranță» maximă de 1 oră sau mai mare; 

Note tehnice: 

1. În sensul celor menționate la 9A012.a., «operator» este persoana care dema
rează sau comandă zborul «UAV» sau al «dirijabilului» fără pilot. 

2.  În sensul celor menționate la 9A012.a., «anduranța» se calculează pentru 
condiții ISA (ISO 2533:1975) la nivelul mării fără vânt. 

3. În sensul celor menționate la 9A012.a., «câmp natural de vizibilitate» în
seamnă vederea umană neasistată, cu sau fără lentile de corecție.  

M1A2 Sisteme complete de vehicule aeriene fără pilot (inclusiv sisteme de rachete de 
croazieră, drone-țintă și drone de recunoaștere) capabile să transporte o «sar
cină utilă» de cel puțin 500 kg pe o «rază de acțiune» de cel puțin 300 km. 

M19A ARTICOLUL 19 ALȚI VECTORI COMPLEȚI: echipamente, ansamble și com
ponente 
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b.  echipamente și componente aferente, după cum urmează:  

1. neutilizat  

2. neutilizat  

3. echipamente sau componente special concepute pentru transformarea 
«aeronavelor cu pilot» sau a «dirijabilelor» cu pilot în «vehicule aeriene 
fără pilot» («UAV») sau «dirijabile» fără pilot menționate la 9A012.a.; 

4. motoare atmosferice de tip alternativ sau rotativ cu ardere internă, spe
cial concepute sau modificate pentru a propulsa «vehicule aeriene fără pi
lot» («UAV») sau «dirijabile» fără pilot la altitudini de peste 15 240 de me
tri (50 000 de picioare). 

M9A6 Echipamente inerțiale sau de altă natură care conțin accelerometrele mențio
nate la 9.A.3. sau 9.A.5. sau giroscoapele menționate la 9.A.4. sau 9.A.5., 
precum și sisteme care includ astfel de echipamente și componente special 
concepute pentru acestea. 

9A101 Motoare turboreactoare și turbopropulsoare, altele decât cele menționate la 
9A001, după cum urmează: 

a.  motoare care au următoarele două caracteristici:  

1. «tracțiunea maximă» mai mare de 400 N (cu motorul neinstalat), cu 
excepția motoarelor certificate pentru aplicații civile și a căror «trac
țiune maximă» depășește 8 890 N (cu motorul neinstalat) și  

2. consum specific de combustibil de 0,15 kg/N/h sau mai mic (măsurat 
la putere maximă continuă, în condiții statice la nivelul mării și utili
zând atmosfera OACI standard); 

Notă tehnică: 

În sensul celor menționate la 9A101.a.1. «tracțiunea maximă» corespunde trac
țiunii maxime demonstrate de fabricant pentru tipul de motor neinstalat. Valoa
rea tracțiunii maxime certificate pentru aplicațiile civile va fi mai mică sau egală 
cu tracțiunea maximă demonstrată de fabricant pentru tipul de motor.  

b. motoare concepute sau modificate pentru a fi utilizate la «rachete» sau ve
hiculele aeriene fără pilot menționate la 9A012 sau 9A112.a, 

M3A1 Motoare turboreactoare și turboventilatoare, după cum urmează: 

a.  Motoare care au următoarele două caracteristici:  

1. «Tracțiunea maximă» mai mare de 400 N (cu motorul neinstalat), cu 
excepția motoarelor certificate pentru aplicații civile și a căror «trac
țiune maximă» depășește 8,89 kN (cu motorul neinstalat) și 

2. Un consum specific de combustibil de 0,15 kg N-1 h-1 sau mai mic (mă
surat la putere maximă continuă, în condiții statice la nivelul mării și 
utilizând atmosfera OACI standard); 

Notă tehnică: 

La 3.A.1.a.1., «tracțiunea maximă» corespunde tracțiunii maxime demonstrate de 
fabricant pentru tipul de motor neinstalat. Valoarea tracțiunii maxime certificate 
pentru aplicațiile civile va fi mai mică sau egală cu tracțiunea maximă demons
trată de fabricant pentru tipul de motor.  

b.  Motoare concepute sau modificate pentru sistemele menționate la 1.A. sau 
19.A.2., indiferent de tracțiune sau consumul specific de combustibil. 

Notă:  Motoarele menționate la 3.A.1. pot fi exportate ca parte a unei aeronave 
cu pilot sau în cantități adecvate drept piese de schimb ale aeronavelor cu 
pilot. 
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9A102 «Sisteme de motoare turbopropulsoare» special concepute pentru vehiculele 
aeriene fără pilot menționate la 9A012 sau 9A112.a și componentele special 
concepute ale acestora, care au o «putere maximă» de peste 10 kW. 

Notă:  102 nu supune controlului motoarele certificate pentru aplicații civile. 

Note tehnice: 

1. În sensul celor menționate la 9A102, un «sistem de motor turbopropulsor» în
corporează toate caracteristicile următoare: 

a.  motor cu turbină liberă și 

b.  sistem de transmisie a puterii pentru a transfera puterea către o elice. 

2.  În sensul celor menționate la 9A102, «puterea maximă» se atinge cu motorul 
neinstalat în condiții statice la nivelul mării și utilizând atmosfera OACI stan
dard. 

M3A9 «Sisteme de motoare turbopropulsoare» special concepute pentru sistemele de 
la 1.A.2. sau 19.A.2., precum și componente special concepute pentru aces
tea, care au o putere maximă de peste 10 kW (cu motorul neinstalat, în con
diții statice la nivelul mării și utilizând atmosfera OACI standard), cu excepția 
motoarelor certificate pentru aplicații civile. 

Notă tehnică: 

În sensul celor menționate la articolul 3.A.9., un «sistem de motor turbopropulsor» 
încorporează toate caracteristicile următoare: a. motor cu turbină liberă și b. Sistem 
de transmisie a puterii pentru a transfera puterea către o elice.  

9A104 Rachete de sondare cu o rază de acțiune de cel puțin 300 km. 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 9A004. 

M1A1 Sisteme de rachetă complete (inclusiv sisteme de rachete balistice, lansatoare 
de vehicule spațiale și rachete de sondare) capabile să transporte o «sarcină 
utilă» de cel puțin 500 kg pe o «rază de acțiune» de cel puțin 300 km. 

M19A1 Sisteme de rachetă complete (inclusiv sisteme de rachete balistice, lansatoare 
de vehicule spațiale și rachete de sondare), care nu sunt menționate la 1.A.1., 
capabile de o «rază de acțiune» de cel puțin 300 km. 

9A105 Motoare pentru rachete cu combustibil lichid, după cum urmează: 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 9A119.   

a. motoare pentru rachete cu combustibil lichid, utilizabile la «rachete», al
tele decât cele menționate la 9A005, integrate ori concepute sau modifi
cate pentru a fi integrate într-un sistem de propulsie cu combustibil lichid 
cu un impuls total de 1,1 MNs sau mai mare; 

M2A1c2 Motoarele de rachetă cu combustibil lichid sau gel integrate sau concepute 
sau modificate pentru a fi integrate într-un sistem de propulsie cu combustibil 
lichid sau gel cu un impuls total de 1,1 × 106 Ns sau mai mare; 

b. motoare pentru rachete cu combustibil lichid, utilizabile la sisteme com
plete de rachete sau de vehicule aeriene fără pilot cu o rază de acțiune de 
300 km, altele decât cele menționate la 9A005 sau 9A105.a., integrate 
ori concepute sau modificate pentru a fi integrate într-un sistem de pro
pulsie cu combustibil lichid cu un impuls total de 0,841 MNs sau mai 
mare 

M20A1b2 Motoarele de rachetă cu combustibil lichid sau gel integrate sau concepute 
sau modificate pentru a fi integrate într-un sistem de propulsie cu combustibil 
lichid sau gel cu un impuls total de 8,41 × 105 Ns sau mai mare, dar fără să 
depășească 1,1 × 106 Ns 16.8.2016 
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9A106 Sisteme sau componente, altele decât cele menționate la 9A006, special con
cepute pentru sistemele de propulsie a rachetelor cu combustibil lichid, 
după cum urmează: 

a. căptușeli din materiale ablative pentru camerele de reacție sau de com
bustie, utilizabile la «rachete», vehiculele de lansare spațială menționate la 
9A004 sau la rachetele de sondare menționate la 9A104; 

b.  ajutaje de rachetă utilizabile la «rachete», la vehiculele de lansare spațială 
menționate la 9A004 sau la rachetele de sondare menționate la 9A104; 

M3A3 Camerele de motoare de rachetă, componente ale «izolației» lor și ajutaje pen
tru acestea, utilizabile în sistemele menționate la 1.A. sau 19.A.1. 

Notă tehnică: 

La 3.A.3. «izolația» destinată să fie aplicată componentelor unui motor de rachetă, 
de exemplu carcasa, ajutajul, admisia, închiderea carcasei, cuprinde componente de 
cauciuc protejat sau semiprotejat incluzând repere din foi care conțin un material izo
lator sau refractar. Poate fi, de asemenea, încorporată ca flapsuri de eliberare a presiu
nii. 
Notă:  A se vedea 3.C.2. pentru materiale «izolatoare» în vrac sau sub formă de foi. 

c.  subsisteme de comandă a vectorului de tracțiune, utilizabile la «rachete»; 

Notă tehnică: 

Exemple de mijloace de control al vectorului de tracțiune menționate la 9A106. 
c.: 

1.  ajutaje flexibile; 

2.  injecție de fluid sau gaz secundar; 

3.  motor sau ajutaj mobil; 

4.  deviația jetului de gaz evacuat (dispozitivele de deviație a jetului sau sondele) 
sau 

5.  corectori de tracțiune. 

M2A1e Subsisteme de comandă a vectorului de tracțiune, utilizabile în sistemele men
ționate la 1.A., cu excepția prevederilor din Nota de mai jos 2.A.1. în cazul 
celor concepute pentru sisteme de rachetă care nu depășesc capacitatea de 
compromis «rază de acțiune»/«sarcină utilă» a sistemelor menționate la 1.A.; 
Tehnică 

Notă tehnică: 

2.A.1.e. include următoarele mijloace de comandă a vectorului de tracțiune: 

a.  Ajutajele flexibile; 

b.  Injecția fluidului sau gazului secundar; 

c.  Motorul sau ajutajul mobil; 

d.  Deviația jetului de gaz evacuat (dispozitivele de deviație a jetului sau sondele); 

e.  Utilizarea corectorilor de tracțiune; 

d.  sisteme de comandă a combustibilului lichid, în suspensie și gel (inclusiv 
oxidanți) și componente concepute în mod special pentru acestea, utiliza
bile la «rachete», concepute sau modificate pentru a funcționa în mediu 
cu vibrații mai mari de 10 g rms și cu o frecvență a vibrațiilor cuprinsă 
între 20 Hz și 2 kHz. 
Notă:  Singurele servovalve, pompe și turbine cu gaze menționate la 9A106.d. 

sunt următoarele: 

a.  servovalvele concepute pentru un debit de 24 l/min sau mai mare, la 
o presiune absolută de 7 MPa sau mai mare, cu un timp de răspuns 
al mecanismului de comandă mai mic de 100 ms; 

b.  pompe pentru combustibil lichid, cu o turație de 8 000 rpm sau mai 
mare în modul de funcționare la maximum sau cu o presiune de ieșire 
de 7 MPa sau mai mare.  

M3A5 Sisteme de comandă a combustibilului lichid, în suspensie și gel (inclusiv oxi
danți) și componente special concepute pentru acestea, utilizabile în sistemele 
menționate la 1.A., concepute sau modificate pentru a funcționa într-un me
diu cu vibrații mai mari de 10 g rms și frecvența vibrațiilor cuprinsă între 
20 Hz și 2 kHz. 

Note: 

1. Singurele servovalve, pompe și turbine cu gaz menționate la 3.A.5. sunt următoa
rele: 

a.  servovalvele concepute pentru un debit de 24 l/min sau mai mare, la o presiune 
absolută de 7 MPa sau mai mare, cu un timp de răspuns al mecanismului de 
comandă mai mic de 100 ms. 

b.  Pompele pentru combustibil lichid, cu o turație egală sau mai mare de 8 000 
rpm în modul de funcționare maximă sau a căror presiune de ieșire este egală 
sau mai mare de 7 MPa.  
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c.  turbine cu gaze pentru turbopompe cu combustibil lichid, cu o turație 
de 8 000 rpm sau mai mare în modul de funcționare la maximum.  

c.  Turbinele cu gaz pentru turbopompe cu combustibil lichid, cu o turație egală 
sau mai mare de 8 000 rpm în modul de funcționare maximă. 

2.  Sistemele și componentele menționate la 3.A.5. pot fi exportate ca parte a unui 
satelit. 

e. camere de combustie și ajutaje utilizabile la «rachete», la vehiculele de lan
sare spațială menționate la 9A004 sau la rachetele de sondare menționate 
la 9A104. 

M3A10 Camere de combustie și ajutaje pentru motoarele de rachetă cu combustibil li
chid utilizabile în subsistemele menționate la 2.A.1.c.2. sau 20.A.1.b.2. 

9A107 Motoare pentru rachete cu combustibil solid, utilizabile la sisteme complete 
de rachete sau vehicule aeriene fără pilot, altele decât cele menționate la 
9A007, cu o rază de acțiune de cel puțin 300 km și cu o capacitate de im
puls totală egală sau mai mare de 0,841 MNs. 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 9A119. 

M20A1b1 Motoarele de rachetă cu combustibil solid sau motoarele hibride de rachetă 
cu un impuls total de 8,41 × 105 Ns sau mai mare, dar mai mic decât 1,1 × 
106 Ns; 

9A108 Componente, altele decât cele menționate la 9A008, special concepute pen
tru sistemele de propulsie pentru rachete cu combustibil solid, după cum ur
mează: 

a. camerele de motoare de rachetă, și componente ale «izolației» lor utiliza
bile la «rachete», la vehiculele de lansare spațială menționate la 9A004 
sau la rachetele de sondare menționate la 9A104; 

b.  ajutaje de rachetă utilizabile la «rachete», la vehiculele de lansare spațială 
menționate la 9A004 sau la rachetele de sondare menționate la 9A104; 

M3A3 Camerele de motoare de rachetă, componente ale «izolației» lor și ajutaje pen
tru acestea, utilizabile în sistemele menționate la 1.A. sau 19.A.1. 

M3A3 Notă tehnică: 

La 3.A.3. «izolația» destinată să fie aplicată componentelor unui motor de rachetă, 
de exemplu carcasa, ajutajul, admisia, închiderea carcasei, cuprinde componente de 
cauciuc protejat sau semiprotejat incluzând repere din foi care conțin un material izo
lator sau refractar. Poate fi, de asemenea, încorporată ca flapsuri de eliberare a presiu
nii. 
Notă:  A se vedea 3.C.2. pentru materiale «izolatoare» în vrac sau sub formă de foi. 

c.  subsisteme de comandă a vectorului de tracțiune, utilizabile la «rachete». 

Notă tehnică: 

Exemple de mijloace de control al vectorului de tracțiune menționate la 9A108. 
c.: 

1.  ajutaje flexibile; 

2.  injecție de fluid sau gaz secundar; 

3.  motor sau ajutaj mobil; 

4.  deviația jetului de gaz evacuat (dispozitivele de deviație a jetului sau sondele) 
sau 

5.  corectori de tracțiune. 

M2A1e Subsisteme de comandă a vectorului de tracțiune, utilizabile în sistemele men
ționate la 1.A., cu excepția prevederilor din Nota de mai jos 2.A.1. în cazul 
celor concepute pentru sisteme de rachetă care nu depășesc capacitatea de 
compromis «rază de acțiune»/«sarcină utilă» a sistemelor menționate la 1.A.; 

Notă tehnică: 

2.A.1.e. include următoarele mijloace de comandă a vectorului de tracțiune: 

a.  Ajutajele flexibile; 

b.  Injecția fluidului sau gazului secundar; 

c.  Motorul sau ajutajul mobil; 

d.  Deviația jetului de gaz evacuat (dispozitivele de deviație a jetului sau sondele); 

e.  Utilizarea corectorilor de tracțiune; 

16.8.2016 
L 221/186 

Jurnalul O
ficial al U

niunii Europene 
RO

    



9A109 Motoare hibrid de rachetă și componente special concepute, după cum ur
mează: 

a.  motoare hibrid de rachetă utilizabile în sisteme complete de rachete sau 
vehicule aeriene fără pilot, capabile să ajungă la 300 km, altele decât cele 
menționate la 9A009, cu o capacitate de impuls totală egală sau mai 
mare de 0,841 MNs și componente special concepute pentru acestea; 

b. componente special concepute pentru motoarele hibrid de rachetă men
ționate la 9A009 care sunt utilizabile în «rachete». 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 9A009 și 9A119. 

M3A6 Componente special concepute pentru motoarele hibride de rachetă mențio
nate la 2.A.1.c.1. și 20.A.1.b.1. 

M20A1b Subsisteme de propulsie pentru rachete, care nu sunt menționate la 2.A.1., 
utilizabile în cadrul sistemelor menționate la 19.A.1., după cum urmează: 

1. Motoarele de rachetă cu combustibil solid sau motoarele hibride de ra
chetă cu un impuls total de 8,41 × 105 Ns sau mai mare, dar mai mic de
cât 1,1 × 106 Ns;  

2. Motoarele de rachetă cu combustibil lichid sau gel integrate sau concepute 
sau modificate pentru a fi integrate într-un sistem de propulsie cu com
bustibil lichid sau gel cu un impuls total de 8,41 × 105 Ns sau mai mare, 
dar fără să depășească 1,1 × 106 Ns; 

M2A1c Subsisteme de propulsie pentru rachete, utilizabile în cadrul sistemelor men
ționate la 1.A., după cum urmează:  

1. Motoare de rachetă cu combustibil solid sau motoare hibride de rachetă 
cu un impuls total de 1,1 × 106 Ns sau mai mare;  

2. Motoarele de rachetă cu combustibil lichid sau gel integrate sau concepute 
sau modificate pentru a fi integrate într-un sistem de propulsie cu com
bustibil lichid sau gel cu un impuls total de 1,1 × 106 Ns sau mai mare; 

Notă:  Motoarele de apogeu cu combustibil lichid sau motoarele pentru menținerea 
în poziție menționate la 2.A.1.c.2., concepute sau modificate pentru a fi 
utilizate pe sateliți, pot fi tratate drept categoria II, dacă subsistemul este 
exportat sub rezerva declarațiilor privind utilizarea finală și a unor limite 
de cantitate adecvate pentru utilizarea finală exceptată menționată anterior, 
în cazul unei tracțiuni în condiții de vid care să nu depășească 1kN.  

9A110 Structuri compozite, laminate compozite și produse obținute din acestea, al
tele decât cele menționate la 9A010, special concepute pentru utilizarea la 
«rachete» sau în subsistemele menționate la 9A005, 9A007, 9A105, 9A106. 
c., 9A107, 9A108.c., 9A116 sau 9A119. 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1A002. 

Notă tehnică: 

În sensul 9A110, «rachete» înseamnă sisteme complete de rachete precum și sisteme 
de zbor fără pilot, cu o rază de acțiune care depășește 300 km.  

M6A1 Structuri compozite, laminate și produse realizate din acestea, special conce
pute pentru a fi utilizate în sistemele menționate la 1.A., 19.A.1. sau 19.A.2. 
și în subsistemele menționate la 2.A. sau 20.A. 
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9A111 Motoare cu reacție, cu impulsuri, utilizabile la «rachete» sau vehicule aeriene 
fără pilot menționate la 9A012 sau 9A112.a. și componente special conce
pute pentru acestea. 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 9A011 și 9A118. 

M3A2 Statoreactoare/statoreactoare cu combustie supersonică/motoare cu reacție/ 
«motoare cu ciclu combinat», inclusiv dispozitive de reglare a combustiei, și 
componente special concepute pentru acestea, utilizabile în sistemele mențio
nate la 1.A. sau 19.A.2. 

Notă tehnică: 

La punctul 3.A.2., «motoare cu ciclu combinat» sunt motoarele care folosesc două sau 
mai multe cicluri ale următoarelor tipuri de motoare: motor cu turbină cu gaz (turbo
reactor, turbopropulsor, turboventilator și motor cu turbină liberă), statoreactor, stato
reactor cu combustie supersonică, motor cu reacție, motor cu detonare prin impulsuri, 
motor de rachetă (cu combustibil lichid/solid și hibrid)  

9A112 «Vehicule aeriene fără pilot» («UAV»), altele decât cele menționate la 9A012, 
după cum urmează: 

a.  «vehicule aeriene fără pilot» («UAV») cu o rază de acțiune de 300 km; 

b. «vehicule aeriene fără pilot» («UAV») care prezintă toate caracteristicile ur
mătoare:  

1. care au oricare din următoarele caracteristici: 

a. posibilitate de control autonom al zborului și de navigație auto
nomă sau 

b. posibilitate de zbor comandat în afara câmpului de vizibilitate di
rect, cu participarea unui operator uman și  

2. care au oricare din următoarele caracteristici: 

a. echipate cu un sistem/mecanism de dispersare de aerosoli cu o ca
pacitate mai mare de 20 de litri sau 

b. conceput sau modificat pentru a putea încorpora un sistem/meca
nism de dozare de aerosoli cu o capacitate mai mare de 20 de litri. 

Note tehnice: 

1.  Un aerosol este compus din particule sau lichide, altele decât combustibilii, 
subprodusele și aditivii, care formează «sarcina utilă» care trebuie să fie dis
persată în atmosferă. Exemplele de aerosoli includ pesticidele ce sunt pulveri
zate asupra recoltelor și substanțele chimice uscate ce sunt dispersate în at
mosferă pentru a se provoca precipitații. 

2.  Un sistem/mecanism de dispersare de aerosoli conține toate acele dispozitive 
(mecanice, electrice, hidraulice etc.) care sunt necesare pentru înmagazinarea 
și dispersia unui aerosol în atmosferă. Acesta include și posibilitatea injectării 
de aerosol în vaporii de combustie și în jetul de propulsie. 

M19A2 Sisteme de vehicule aeriene fără pilot complete (inclusiv sisteme de rachete de 
croazieră, drone-țintă și drone de recunoaștere), care nu sunt menționate la 1. 
A.2., capabile de o «rază de acțiune» de cel puțin 300 km. 

M19A3 Sisteme complete de vehicule aeriene fără pilot, care nu sunt menționate la 1. 
A.2. sau 19.A.2., având toate caracteristicile următoare: 

a.  care au oricare din următoarele caracteristici:  

1. posibilitate de control autonom al zborului și de navigație autonomă 
sau  

2. posibilitate de zbor comandat în afara câmpului de vizibilitate direct, 
cu participarea unui operator uman și 

b.  având oricare din următoarele caracteristici: 

1. echipate cu un sistem/mecanism de dispersare de aerosoli cu o capaci
tate mai mare de 20 de litri sau  

2. conceput sau modificat pentru a putea încorpora un sistem/mecanism 
de dozare de aerosoli cu o capacitate mai mare de 20 de litri. 

Notă:  Articolul 19.A.3. nu supune controlului aeromodelele, concepute special cu 
scop recreativ sau competițional. 

Note tehnice: 

1. Un aerosol este compus din particule sau lichide, altele decât componentele com
bustibililor, subprodusele și aditivii care formează sarcina utilă care trebuie să fie 
dispersată în atmosferă. Exemplele de aerosoli includ pesticidele ce sunt pulverizate 
asupra recoltelor și substanțele chimice uscate ce sunt dispersate în atmosferă pen
tru a se provoca precipitații. 16.8.2016 
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9A115 Echipamente de asistență la lansare, după cum urmează: 

a.  aparate și dispozitive pentru manevrare, control, punere în funcțiune sau 
lansare, concepute sau modificate pentru vehiculele de lansare spațială 
menționate la 9A004, rachetele de sondare menționate la 9A104 sau ve
hiculele aeriene fără pilot menționate la 9A012 sau 9A112.a.; 

M12A1 Aparate și dispozitive concepute sau modificate pentru manevrarea, controlul, 
activarea și lansarea sistemelor menționate la 1.A., 19.A.1., sau 19.A.2. 

b.  vehicule pentru transport, manevrare, control, punere în funcțiune sau 
lansare, concepute sau modificate pentru lansarea vehiculelor spațiale 
menționate la 9A004 sau rachete de sondare conform 9A104. 

M12A2 Vehicule concepute sau modificate pentru transportul, manevrarea, controlul, 
activarea și lansarea sistemelor menționate la 1.A. 

9A116 Vehicule de reintrare, utilizabile la «rachete» și echipamente special conce
pute sau modificate pentru acestea, după cum urmează: 

a.  vehicule de reintrare; 

b.  scuturi termice și componentele lor, fabricate din materiale ceramice sau 
ablative; 

c.  disipatori de căldură și componentele lor din materiale ușoare și cu înaltă 
capacitate termică; 

d.  echipamente electronice special concepute pentru vehicule de reintrare. 

M2A1b Vehicule de reintrare, precum și echipamente concepute sau modificate pen
tru acestea, utilizabile în sistemele menționate la 1.A., după cum urmează, cu 
excepția prevederilor din Nota de mai jos 2.A.1. în cazul celor concepute 
pentru sarcini utile altele decât militare:  

1. scuturi termice și componentele lor, fabricate din materiale ceramice sau 
ablative;  

2. disipatori de căldură și componentele lor din materiale ușoare și cu înaltă 
capacitate termică;  

3. echipamente electronice special concepute pentru vehicule de reintrare. 

9A117 Dispozitive de montare, de separare a treptelor «rachetei» și între trepte utili
zabile la «rachete». 

N.B.:  A se vedea, de asemenea, 9A121. 

M3A4 Dispozitive de montare, de separare a treptelor și între trepte, utilizabile în 
sistemele menționate la 1.A. 

Notă:  A se vedea și articolul 11.A.5. 

Notă tehnică: 

Mecanisme de montare, de separare menționate la 3.A.4. pot conține unele dintre ur
mătoarele componente: 

—  pirotehnice buloane, piulițe și cârlige; 

—  încuietori cu bilă; 

—  dispozitive de decupare circulară; 

—  încărcături flexibile de tăiere lineară (FLSC). 
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9A118 Dispozitive de reglare a combustiei pentru motoarele menționate la 9A011 
sau 9A111, utilizabile la «rachete» sau vehicule aeriene fără pilot menționate 
la 9A012 sau 9A112.a. 

M3A2 Statoreactoare/statoreactoare cu combustie supersonică/motoare cu reacție/ 
«motoare cu ciclu combinat», inclusiv dispozitive de reglare a combustiei, și 
componente special concepute pentru acestea, utilizabile în sistemele mențio
nate la 1.A. sau 19.A.2. 

Notă tehnică: 

La punctul 3.A.2., «motoare cu ciclu combinat» sunt motoarele care folosesc două sau 
mai multe cicluri ale următoarelor tipuri de motoare: motor cu turbină cu gaz (turbo
reactor, turbopropulsor, turboventilator și motor cu turbină liberă), statoreactor, stato
reactor cu combustie supersonică, motor cu reacție, motor cu detonare prin impulsuri, 
motor de rachetă (cu combustibil lichid/solid și hibrid).  

9A119 Trepte de rachete, considerate izolat, utilizabile în sisteme de rachete sau ve
hicule aeriene fără pilot, cu o rază de acțiune de 300 km, altele decât cele 
menționate la 9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107 și 9A109. 

M2A1a Trepte de rachete, considerate izolat, utilizabile în sistemele menționate la 1. 
A.; 

M20A1a Subsisteme complete, după cum urmează: a. Trepte de rachete, considerate 
izolat, care nu sunt menționate la 2.A.1., utilizabile în sistemele menționate 
la 19.A. 

9A120 Rezervoare pentru combustibil lichid, altele decât cele menționate la 9A006, 
special concepute pentru combustibilii menționați în 1C111 sau «alți com
bustibili lichizi» folosiți la sistemele de rachete capabile să transporte o sar
cină utilă de cel puțin 500 kg pe o rază de acțiune de cel puțin 300 km. 

M3A8 Rezervoare pentru combustibil lichid special concepute pentru combustibilii 
de propulsie supuși controlului la articolul 4.C. sau alți combustibili lichizi fo
losiți în sistemele menționate la 1.A.1. 

9A121 Racorduri electrice ombilicale și între trepte concepute special pentru «ra
chete», vehiculele de lansare spațială menționate la 9A004 sau rachetele de 
sondare menționate la 9A104. 

Notă tehnică: 

Racordurile între trepte menționate la 9A121 includ, de asemenea, racordurile elec
trice instalate între «rachetă», vehiculul de lansare spațială sau racheta de sondare și 
sarcina lor utilă.  

M11A5 Conectori electrici ombilicali și între trepte concepuți special pentru sistemele 
menționate la 1.A.1. sau 19.A.1. 

Notă tehnică: 

Conectorii între trepte menționați la 11.A.5. includ, totodată, conectorii electrici in
stalați între sistemele menționate la 1.A.1. sau 19.A.1. și «sarcina utilă» a acestora.   
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9 B Echipamente de testare, inspecție si producție 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Regimul de control al tehnologiei rachetelor (M.TCR): anexa referitoare la echipamente, produse software 
și tehnologie 

9B005 Sisteme de control on-line (în timp real), instrumente (inclusiv senzori) sau 
echipamente automatizate de culegere și prelucrare a datelor, special conce
pute pentru a fi utilizate în oricare din următoarele: 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 9B105. 

a.  tuneluri aerodinamice concepute pentru viteze de 1,2 Mach sau mai 
mari; 

Notă:  9B005.a. nu supune controlului tunelurile aerodinamice special concepute 
pentru scopuri didactice și cu o «dimensiune a secțiunii de testare» (măsu
rată transversal) mai mică de 250 mm. 

Notă tehnică: 

«Dimensiunea secțiunii de testare» înseamnă diametrul cercului, latura pătratului 
sau lungimea dreptunghiului, măsurate în zona cea mai mare a secțiunii de tes
tare.  

b.  dispozitive pentru simularea condițiilor de curgere la viteze mai mari de 
5 Mach, inclusiv tunelurile aerodinamice cu șoc de gaz încălzit, tunelurile 
aerodinamice cu arc cu plasmă, tuburile cu undă de șoc, tunelurile aero
dinamice cu undă de șoc, tunelurile aerodinamice cu gaz și tunurile cu 
gaze ușoare sau 

c. tuneluri aerodinamice sau dispozitive, altele decât cele cu secțiuni bidi
mensionale, capabile să simuleze o curgere cu un număr Reynolds mai 
mare de 25 × 106. 

M15B2 «Instalații pentru încercări aerodinamice» pentru viteze de 0,9 Mach sau mai 
mari, utilizabile pentru sistemele menționate la 1.A. sau 19.A., sau pentru 
subsistemele menționate la 2.A. sau 20.A. 

Notă:  Articolul 15.B.2 nu supune controlului tunelurile aerodinamice pentru 
viteze de 3 Mach sau mai mici cu și cu o «dimensiune a secțiunii trans
versale de testare» egală sau mai mică decât 250 mm. 

Note tehnice: 

1. «Instalațiile pentru încercări aerodinamice» includ tunelurile aerodinamice și tune
lurile cu undă de șoc, pentru studierea fluxului de aer asupra obiectelor. 

2.  «Dimensiunea secțiunii transversale de testare» înseamnă fie diametrul cercului, fie 
latura pătratului, fie lungimea dreptunghiului, fie axa principală a elipsei, măsu
rate în zona cea mai mare a «secțiunii transversale de testare». «Secțiunea transver
sală de testare» este secțiunea perpendiculară pe direcția fluxului. 

9B006 Echipamente de testare a vibrațiilor acustice, capabile să producă o presiune 
sonoră la niveluri de 160 dB sau mai mari (raportat la 20 μPa), cu o putere 
nominală de ieșire egală sau mai mare de 4 kW la o temperatură a celulei de 
încercare mai mare de 1 273 K (1 000 °C), precum și dispozitive de încăl
zire cu cuarț special concepute pentru acestea; 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 9B106. 

M15B4b Camere climatice capabile să simuleze toate condițiile de zbor care urmează:  

1. Medii acustice cu un nivel de presiune acustică de 140 dB sau mai mare 
(raportat la 2 × 10–5 N/m2) sau cu un nivel total al puterii acustice de 4 
kW sau mai mult și  

2. oricare din următoarele caracteristici: a. Altitudini de 15 km sau mai mari 
sau b. Intervalul de temperaturi situat mai mic de –50 °C și mai mari de 
+125 °C. 
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9B105 «Instalații pentru încercări aerodinamice» pentru viteze de 0,9 Mach sau mai 
mari, utilizabile la «rachete» și subsistemele lor. 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 9B005. 

Notă:  9B105 nu supune controlului tunelurile aerodinamice pentru viteze de 
3 Mach sau mai mici cu o «dimensiune a secțiunii transversale de testare» de 
250 mm sau mai mică. 

Note tehnice: 

1. La 9B105, «instalațiile pentru încercări aerodinamice» includ tunelurile aerodi
namice și tunelurile cu undă de șoc pentru studierea fluxului de aer asupra obiec
telor. 

2. În Nota la 9B105, «dimensiunea secțiunii transversale de testare» înseamnă dia
metrul cercului, latura pătratului, lungimea dreptunghiului sau axa principală 
a elipsei, măsurate în zona cea mai mare a «secțiunii transversale de testare». 
«Secțiunea transversală de testare» este secțiunea perpendiculară pe direcția fluxu
lui. 

3. La 9D105, prin «rachetă» se înțelege un sistem complet de rachetă și vehicul ae
rian fără pilot cu o rază de acțiune de peste 300 km. 

M15B2 «Instalații pentru încercări aerodinamice» pentru viteze de 0,9 Mach sau mai 
mari, utilizabile pentru sistemele menționate la 1.A. sau 19.A., sau pentru 
subsistemele menționate la 2.A. sau 20.A. 

Notă:  Articolul 15.B.2 nu supune controlului tunelurile aerodinamice pentru viteze 
de 3 Mach sau mai mici cu și cu o «dimensiune a secțiunii transversale de tes
tare» egală sau mai mică decât 250 mm. 

Note tehnice: 

1. «Instalațiile pentru încercări aerodinamice» includ tunelurile aerodinamice și tune
lurile cu undă de șoc, pentru studierea fluxului de aer asupra obiectelor. 

2.  «Dimensiunea secțiunii transversale de testare» înseamnă fie diametrul cercului, fie 
latura pătratului, fie lungimea dreptunghiului, fie axa principală a elipsei, măsu
rate în zona cea mai mare a «secțiunii transversale de testare». «Secțiunea transver
sală de testare» este secțiunea perpendiculară pe direcția fluxului.     

9B106 Camere climatice și camere izolate fonic, de simulare, după cum urmează: 

a. camere climatice capabile să simuleze toate condițiile de zbor care ur
mează:  

1. care au oricare din următoarele caracteristici: 

a.  altitudini de 15 km sau mai mari sau 

b.  temperaturi situate între 223K (-50 °C) și 398K (+ 125 °C) și  

2. care încorporează sau sunt «concepute sau modificate» să încorporeze 
o unitate de scuturare sau alte echipamente de testare a vibrațiilor 
pentru a produce medii de vibrații mai mari sau egale cu 10 g rms, 
cu o frecvență a vibrațiilor cuprinsă între 20 Hz și 2 kHz măsurată pe 
«masa nefixată» și care transmit în același timp forțe de 5 kN sau mai 
mari;  

M15B4 Camere climatice după cum urmează, utilizabile pentru sistemele menționate 
la 1.A. or 19.A. sau pentru subsistemele menționate la 2.A. or 20.A.: 

a.  camere climatice care au toate caracteristicile următoare:  

1. sunt capabile să simuleze toate condițiile de zbor care urmează: 

a.  altitudini de 15 km sau mai mari sau 

b.  temperaturi situate între -50 °C și +125 °C și  

2. care încorporează sau sunt «concepute sau modificate» să încorporeze 
o unitate de scuturare sau alte echipamente de testare a vibrațiilor pen
tru a produce medii de vibrații mai mari sau egale cu 10 g rms, cu 
o frecvență a vibrațiilor cuprinsă între 20 Hz și 2 kHz măsurată pe 
«masa nefixată» și care transmit în același timp forțe de 5 KN sau mai 
mari;  16.8.2016 
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Note tehnice: 

1.  9B106.a.2. descrie sisteme capabile să genereze un mediu de vibrații cu 
undă simplă (ex: undă sinusoidală) și sisteme capabile să genereze vibrații 
aleatoare de bandă largă (adică spectru de putere). 

2.  La 9B106.a.2., «concepute sau modificate» înseamnă camere climatice 
care oferă interfețe adecvate (de exemplu, dispozitive de etanșare) pentru 
a încorpora o unitate de scuturare sau alte echipamente de testare a vibra
țiilor, astfel cum se menționează la 2B116. 

3. La 9B106.a.2. Prin «masă nefixată» se înțelege o masă plană sau supra
față fără sisteme de prindere sau de reglare. 

b.  camere izolate fonic capabile să simuleze următoarele condiții de zbor:  

1. medii acustice cu un nivel de zgomot de 140 dB (raportat la 20 μPa) 
sau mai mare sau cu putere de ieșire de 4 kW sau mai mult și  

2. altitudini de 15 km sau mai mari sau  

3. temperaturi situate între 223K (-50 °C) și 398K (+ 125 °C).  

Note tehnice: 

1. Articolul 15.B.4.a.2. descrie sisteme capabile să genereze un mediu de vi
brații cu undă simplă (ex: undă sinusoidală) și sisteme capabile să genereze 
vibrații aleatoare de bandă largă (ex: spectru de putere). 

2. La articolul 15.B.4.a.2., concepute sau modificate înseamnă camere clima
tice care oferă interfețe adecvate (de exemplu, dispozitive de etanșare) pentru 
a încorpora o unitate de scuturare sau alte echipamente de încercare la vi
brații, astfel cum se menționează în cadrul prezentului articol. 

b. Camere climatice capabile să simuleze toate condițiile de zbor care ur
mează:  

1. medii acustice cu un nivel de presiune acustică de 140 dB sau mai 
mare (raportat la 2 × 10–5 N/m2) sau cu un nivel total al puterii acus
tice de 4 kW sau mai mult și  

2. oricare din următoarele caracteristici: 

a.  altitudini de 15 km sau mai mari sau 

b.  temperaturi situate între – 50 °C și +125 °C 

9B115 «Echipamente de producție» special concepute pentru sistemele, subsistemele 
și componentele menționate la 9A005-9A009, 9A011, 9A101, 9A102, 
9A105-9A109, 9A111, 9A116-9A120. 

M2B2 «Echipamente de producție» special concepute pentru subsistemele mențio
nate la 2.A. 

M3B2 «Echipamente de producție» special concepute pentru echipamentele sau ma
terialele menționate la 3.A.1., 3.A.2., 3.A.3., 3.A.4., 3.A.5., 3.A.6., 3.A.8., 3. 
A.9., 3.A.10. sau 3.C. 

M20B2 «Echipamente de producție» special concepute pentru subsistemele mențio
nate la 20.A. 

9B116 «Unități de producție» special concepute pentru vehicule de lansare spațială 
menționate la 9A004 sau sisteme, subsisteme și componentele menționate 
la 9A005-9A009, 9A011, 9A101, 9A102, 9A104-9A109, 9A111, 9A116- 
9A120 sau «rachete». 

Notă tehnică: 

La 9B116 «rachetă» înseamnă sisteme complete de rachete precum și sisteme de ve
hicule aeriene fără pilot cu o rază de acțiune de peste 300 km.  

M1B1 «Instalații de producție» special concepute pentru sistemele menționate la 1.A 

M2B1 «Instalații de producție» special concepute pentru subsistemele menționate la 
2.A. 

M3B1 «Instalații de producție» special concepute pentru echipamentele sau materia
lele menționate la 3.A.1., 3.A.2., 3.A.3., 3.A.4., 3.A.5., 3.A.6., 3.A.8., 3.A.9., 
3.A.10. sau 3.C. 

M19B1 «Instalații de producție» special concepute pentru sistemele menționate la 19. 
A.1 sau 19.A.2. 

M20B1 «Instalații de producție» special concepute pentru subsistemele menționate la 
20.A. 

16.8.2016 
L 221/193 

Jurnalul O
ficial al U

niunii Europene 
RO

    



9B117 Bancuri de încercare și standuri de încercare pentru rachete și motoare pen
tru rachete cu combustibil solid sau lichid, care prezintă oricare dintre carac
teristicile următoare: 

a.  capabile de a asigura o tracțiune mai mare de 68 kN sau 

b.  capabile să măsoare simultan cele trei componente axiale ale tracțiunii. 

M15B3 Bancuri/standuri de încercare, utilizabile pentru sistemele menționate la 1.A., 
19.A.1. sau 19.A.2. sau la subsistemele menționate la 2.A. sau 20.A., care au 
capacitatea de a trata rachete cu combustibil solid sau lichid, motoare având 
o tracțiune mai mare de 68 kN, sau care sunt capabile să măsoare simultan 
cele trei componente axiale ale tracțiunii.  

9C Materiale 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Regimul de control al tehnologiei rachetelor (M.TCR): anexa referitoare la echipamente, produse software 
și tehnologie 

9C108 Materiale «izolatoare» în vrac și «căptușeli interioare», altele decât cele men
ționate la 9A008, pentru carcasele motoarelor de rachetă folosite la «rachete» 
sau special concepute pentru «rachete». 

Notă tehnică: 

La 9C108 «rachetă» înseamnă sisteme complete de rachete și sisteme de vehicule ae
riene fără pilot capabile de o rază de acțiune de peste 300 km.  

M3C1 «Căptușeli interioare» utilizabile pentru carcasele motoarelor de rachetă la 
subsistemele menționate la 2.A.1.c.1. sau special concepute pentru subsiste
mele menționate la 20.A.1.b.1. 

Notă tehnică: 

La 3.C.1. «căptușeala interioară» corespunzătoare interfeței de legătură între combus
tibilul solid și carcasă sau căptușeala de protecție (izolare) constă, în general, dintr-o 
dispersie pe bază de polimer lichid de materiale refractare sau izolatoare, de exemplu 
polibutadienă cu grupări terminale hidroxil (HTPB) saturată cu carbon sau alt poli
mer căruia i s-au adăugat agenți de vulcanizare, pulverizați sau împrăștiați pe supra
fața interioară a carcasei.  

M3C2 Materiale «izolatoare» în vrac utilizabile pentru carcasele motoarelor de ra
chetă la subsistemele menționate la 2.A.1.c.1. sau special concepute pentru 
subsistemele menționate la 20.A.1.b.1. 

Notă tehnică: 

La 3.C.2. «izolația» destinată să fie aplicată componentelor unui motor de rachetă, de 
exemplu carcasa, ajutajul, admisia, închiderea carcasei, cuprinde reperele din foi de 
cauciuc protejat sau semiprotejat, conținând un material izolator sau refractar. Poate 
fi, de asemenea, încorporată ca flapsuri de eliberare a presiunii menționate la 3.A.3.  
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9C110 Fibre preimpregnate cu rășini și semifabricate din fibre cu acoperire metalică 
pentru structuri compozite, produse laminate și produse fabricate mențio
nate la 9A110, cu o matrice organică sau metalică constituită din armături 
fibroase sau filamentare cu o «rezistență specifică de rupere la tracțiune» mai 
mare de 7,62 × 104 m și un «modul specific» mai mare de 3,18 × 106 m. 

N.B.:  A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1C010 și 1C210. 

Notă:  La 9C110 nu se menționează decât fibrele preimpregnate cu rășină a cărei 
temperatură de tranziție vitroasă (Tg), determinată după ASTM D4065 sau 
după o normă echivalentă, este mai mare de 418 K (145°C) după polimeri
zare. 

M6C1 Fibre preimpregnate cu rășini și semifabricate din fibre cu acoperire metalică 
pentru produsele menționate la 6.A.1., cu o matrice organică sau metalică 
constituită din armături fibroase sau filamentare cu o rezistență specifică la 
tracțiune mai mare de 7,62 × 104 m și un modul specific mai mare de 3,18 
× 106 m. 

Notă: 6. C.1. nu se referă decât la fibrele preimpregnate cu rășină a căror tempera
tură de tranziție vitroasă (Tg), determinată conform ASTM D4065 sau stan
dardelor naționale echivalente, este mai mare de 145 °C după polimerizare. 

Note tehnice: 

1.  La articolul 6.C.1. «rezistența specifică la rupere» este rezistența maximă la rupere 
exprimată în N/m2 împărțit la greutatea specifică exprimată în N/m3, măsurată 
la temperatura de (296 ± 2) K [(23 ± 2) °C] și la umiditatea relativă de (50 ± 
5) %. 

2.  La articolul 6.C.1. «modul specific» este modulul lui Young exprimat în N/m2, 
împărțit la greutatea specifică exprimată în N/m3 măsurată la temperatura de 
(296 ± 2) K [(23 ± 2) °C] și la umiditatea relativă de (50 ± 5) %.  

9D Produse software 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Regimul de control al tehnologiei rachetelor (M.TCR): anexa referitoare la echipamente, produse software 
și tehnologie 

9D001 «Produse software» special concepute sau modificate pentru «dezvoltarea» 
echipamentelor sau «tehnologiei» menționate la 9A001-9A119, 9B sau 
9E003. 

M3D3 «Produse software» special concepute sau modificate pentru «dezvoltarea» 
echipamentelor menționate la 3.A.2., 3.A.3. sau 3.A.4. 

9D002 «Produse software» special concepute sau modificate pentru «producția» de 
echipamente menționate la 9A001-9A119 sau la 9B. 

M2D2 «Produse software» special concepute sau modificate pentru «utilizarea» mo
toarelor de rachetă sau a motoarelor menționate la 2.A.1.c. 
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9D004 Alte «produse software», după cum urmează: 

a.  «produse software» pentru curgeri vâscoase de la 2D sau 3D, validate 
prin datele obținute prin încercări în tuneluri aerodinamice sau în zbor, 
necesare realizării modelelor detaliate de curgere în motoare; 

b.  «produse software» pentru testarea motoarelor aeronautice de tip turbină 
cu gaze, a ansamblurilor sau a componentelor special concepute pentru 
culegerea, comprimarea volumului și analizarea datelor în timp real și cu 
posibilitate de feedback, inclusiv reglarea dinamică a articolelor de testare 
și a condițiilor de testare, atunci când testele sunt în desfășurare; 

c.  «produse software» special concepute pentru controlul solidificării dirijate 
sau al dezvoltării materialelor monocristaline din echipamentele mențio
nate la 9B001.a. sau 9B001.c.; 

d.  neutilizate; 

e. «produse software» special concepute sau modificate pentru operarea ele
mentelor menționate la 9A012; 

f.  «produse software» special concepute pentru conceperea pasajelor interne 
de răcire ale paletelor mobile, ale paletelor fixe și ale «capacelor» turbine
lor cu gaze; 

g.  «produse software» care prezintă toate caracteristicile următoare: 

1. special concepute pentru a prevedea condițiile aerotermice, aeromeca
nice și de combustie în motoarele aeronautice de tip turbină cu gaze 
și 

2. modele de previziuni teoretice ale condițiilor aerotermice, aeromeca
nice și de combustie, care au fost validate pe baza datelor reale referi
toare la randamentul motorului cu turbină cu gaz pentru aviație (ex
perimentale sau în producție). 

M19D1 «Produse software» care coordonează funcția mai multor subsisteme, special 
concepute sau modificate pentru «utilizarea» în cadrul sistemelor menționate 
la 19.A.1. sau 19.A.2. 

9D101 «Produse software» special concepute sau modificate pentru «utilizarea» pro
duselor menționate la 9B105, 9B106, 9B116 sau 9B117. 

M1D1 «Produse software» special concepute sau modificate pentru «utilizarea» «insta
lațiilor de producție» menționate la 1.B. 

M2D1 «Produse software» special concepute sau modificate pentru «utilizarea» «insta
lațiilor de producție» menționate la 2.B.1. 

M3D1 «Produse software» special concepute sau modificate pentru «utilizarea» «insta
lațiilor de producție» și a mașinilor de deformare continuă menționate la 3. 
B.1. sau 3.B.3. 
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M12D1 «Produse software» special concepute sau modificate pentru «utilizarea» echi
pamentelor menționate la 12.A.1. 

M15D1 «Produse software» special concepute sau modificate pentru «utilizarea» echi
pamentelor menționate la 15.B., utilizabile pentru sistemele de încercare men
ționate la 1.A., 19.A.1. sau 19.A.2. sau pentru subsistemele menționate la 2. 
A. sau 20.A. 

M20D1 «Produse software» special concepute sau modificate pentru sistemele mențio
nate la 20.B.1. 

9D103 «Produse software» special concepute pentru modelarea, simularea sau inte
grarea proiectului vehiculelor de lansare spațială menționate la 9A004 sau 
a rachetelor de sondare menționate la 9A104 sau a «rachetelor» și a subsiste
melor menționate la 9A005, 9A007, 9A105, 9A106.c., 9A107, 9A108.c., 
9A116 sau 9A119. 

Notă: «Produsele software» menționate la 9D103 rămân supuse controlului în ca
zul în care sunt asociate produsului hardware special conceput menționat la 
4A102. 

M16D1 «Produse software» special concepute pentru modelarea, simularea sau inte
grarea concepției sistemelor menționate la 1.A. sau a subsistemelor mențio
nate la 2.A. sau 20.A. 

Notă tehnică: 

Modelarea include în special analiza aerodinamică și termodinamică a sistemelor.  

9D104 «Produse software» special concepute sau modificate pentru «utilizarea» pro
duselor menționate la 9A001, 9A005, 9A006.d., 9A006.g, 9A007.a., 
9A008.d., 9A009.a., 9A010.d., 9A011, 9A101, 9A102, 9A105, 9A106.c., 
9A106.d., 9A107, 9A108.c., 9A109, 9A111, 9A115.a., 9A116.d., 9A117 
sau 9A118. 

M2D2 

M2D4 

M3D2 

M2D5 

M20D2  

«Produse software» special concepute sau modificate pentru «utilizarea» mo
toarelor de rachetă sau a motoarelor menționate la 2.A.1.c. 

«Produse software» special concepute sau modificate pentru exploatarea sau 
întreținerea echipamentelor menționate la 2.A.1.b.3. 

«Produse software» special concepute sau modificate pentru «utilizarea» echi
pamentelor menționate la 3.A.1., 3.A.2., 3.A.4., 3.A.5., 3.A.6. sau 3.A.9. 

Note: 

1. «Produsele software» special concepute sau modificate pentru «utilizarea» motoare
lor menționate la 3.A.1. pot fi exportate ca parte a unei aeronave cu pilot sau ca 
«produse software» de înlocuire pentru aceasta. 

2.  «Produsele software» special concepute sau modificate pentru «utilizarea» sistemelor 
de control al combustibililor de propulsie menționate la 3.A.5. pot fi exportate ca 
parte a unui satelit sau ca «produse software» de înlocuire pentru acesta. 

«Produse software» special concepute sau modificate pentru exploatarea sau 
întreținerea subsistemelor menționate la 2.A.1.e. 

«Produse software» care nu sunt menționate la 2.D.2., special concepute sau 
modificate pentru «utilizarea» motoarelor de rachetă sau a motoarelor men
ționate la 20.A.1.b. 
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9D105 «Produse software» pentru coordonarea funcționării a cel puțin două subsis
teme, altele decât cele menționate la 9D003.e., special concepute sau modifi
cate pentru «utilizare» în vehiculele de lansare spațială menționate la 9A004 
sau în rachetele de sondare menționate la 9A104 sau în «rachete». 

Notă tehnică: 

La 9D105, prin «rachetă» se înțelege un sistem complet de rachetă și vehicul aerian 
fără pilot cu o rază de acțiune de peste 300 km.  

M1D2 «Produse software» special concepute sau modificate pentru coordonarea 
funcționării mai multor subsisteme în cadrul sistemelor menționate la 1.A. 

M19D1 «Produse software» care coordonează funcția mai multor subsisteme, special 
concepute sau modificate pentru «utilizarea» în cadrul sistemelor menționate 
la 19.A.1. sau 19.A.2.  

9E Tehnologie 

Sistemele, echipamentele și componentele corespondente, astfel cum au fost identificate în Regula
mentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utili

zare 

Regimul de control al tehnologiei rachetelor (M.TCR): anexa referitoare la echipamente, produse software 
și tehnologie 

9E001 «Tehnologie», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru 
«dezvoltarea» echipamentelor 

M Înseamnă informații specifice necesare pentru «dezvoltarea», «producția» sau 
«utilizarea» unui produs. Informațiile pot lua forma de «date tehnice» sau de 
«asistență tehnică». 

9E002 «Tehnologie», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru 
«producerea» echipamentelor materialelor vizate, a se vedea 1E002.f. 

M Înseamnă informații specifice necesare pentru «dezvoltarea», «producția» sau 
«utilizarea» unui produs. Informațiile pot lua forma de «date tehnice» sau de 
«asistență tehnică». 

9E101 a.  «tehnologia», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru 
«dezvoltarea» produselor menționate la 9A101, 9A102, 9A104-9 A111, 
9A112.a. sau 9A115-9A121. 

b.  «Tehnologia», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru 
«producția» vehiculelor aeriene fără «pilot» menționate la 9A012 sau 
a produselor menționate la 9A101, 9A102, 9A104-9A111, 9A112.a. 
sau 9A115-9A121. 

Notă tehnică: 

La 9E101.b. «UAV» înseamnă sisteme de vehicule aeriene fără pilot cu o rază 
de acțiune de peste 300 km.  

M Înseamnă informații specifice necesare pentru «dezvoltarea», «producția» sau 
«utilizarea» unui produs. Informațiile pot lua forma de «date tehnice» sau de 
«asistență tehnică». 
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9E102 «Tehnologie», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru 
«utilizarea» vehiculelor de lansare spațială menționate la 9A004, a produselor 
menționate de la 9A005 la 9A011, a «vehiculelor aeriene fără pilot» mențio
nate la 9A012 sau a produselor menționate la 9A101, 9A102, de la 9A104 
la 9A111, 9A112.a., de la 9A115 la 9A121, 9B105, 9B106, 9B115, 
9B116, 9B117, 9D101 sau 9D103. 

Notă tehnică: 

La 9E102 «vehicul aerian fără pilot» înseamnă sistemele aeriene fără pilot cu o rază 
de acțiune care depășește 300 km.  

M Înseamnă informații specifice necesare pentru «dezvoltarea», «producția» sau 
«utilizarea» unui produs. Informațiile pot lua forma de «date tehnice» sau de 
«asistență tehnică».”   
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ANEXA III 

„ANEXA VIIB 

Grafit și metale semifinite fabricate în stare brută menționate la articolul 15a 

Coduri SA și descrieri  

1. Grafit în stare brută sau semifinită 

2504 Grafit natural 

3801 Grafit artificial; grafit coloidal sau semicoloidal; preparate pe bază de grafit sau de alt cărbune, 
sub formă de paste, blocuri, plachete sau alte semifabricate   

2. Oțel de calitate superioară rezistent la coroziune (conținut de crom > 12 %) sub formă de foi, plăci, tuburi sau bare 

ex 72 19 Produse laminate plate din oțeluri inoxidabile, cu o lățime de minimum 600 mm 

ex 72 20 Produse laminate plate din oțeluri inoxidabile, cu o lățime sub 600 mm 

ex 72 21 Bare și tije, laminate la cald, în rulouri cu spire nearanjate (fil machine), din oțeluri inoxidabile 

ex 72 22 Alte bare, tije din oțeluri inoxidabile; profile din oțeluri inoxidabile 

ex 72 25 Produse laminate plate, din alte oțeluri aliate, cu o lățime de minimum 600 mm 

ex 72 26 Produse laminate plate, din alte oțeluri aliate, cu o lățime sub 600 mm 

ex 72 27 Bare și tije, laminate la cald, în rulouri cu spire nearanjate (fil machine), din alte oțeluri aliate 

ex 72 28 Bare și tije, din alte oțeluri aliate; profile din alte oțeluri aliate; bare și tije tubulare, pentru foraj, 
din oțeluri aliate sau nealiate 

ex 73 04 Tuburi, țevi și profile tubulare, fără sudură, din fier (cu excepția fontei) sau din oțel 

ex 73 05 Alte tuburi și țevi (de exemplu sudate sau nituite), cu secțiune circulară, cu diametrul exterior 
peste 406,4 mm, din fier sau din oțel 

ex 73 06 Alte tuburi, țevi și profile tubulare (de exemplu sudate, nituite, fălțuite sau cu margini simplu 
apropiate), din fier sau din oțel 

ex 73 07 Accesorii de țevărie (de exemplu racorduri, coturi, manșoane) din fier sau din oțel   

3. Aluminiu și aliaje sub formă de foi, plăci, tuburi sau bare 

ex 7604 Bare, tije și profile din aluminiu 

ex 7604 10 10 –  Din aluminiu nealiat  

– –  Bare și tije 
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ex 7604 29 10 –  Din aliaje de aluminiu  

– –  Profile tubulare  

– – –  Bare și tije 

7606 Table și benzi de aluminiu, cu o grosime peste 0,2 mm 

7608 Tuburi și țevi din aluminiu 

7609 Accesorii de țevărie (de exemplu racorduri, coturi, manșoane) din aluminiu   

4. Titan și aliaje sub formă de foi, plăci, tuburi sau bare 

ex 8108 90 Titan și articole din titan, inclusiv deșeuri și resturi  

–  Alte   

5. Nichel și aliaje sub formă de foi, plăci, tuburi sau bare 

ex 75 05 Bare, tije, profile și sârmă, din nichel 

ex 7505 11 Bare și tije 

ex 7505 12  

7506 Table, benzi și folii, din nichel 

ex 75 07 Tuburi, țevi și accesorii de țevărie (de exemplu racorduri, coturi, manșoane), din nichel 

7507 11 –  Tuburi și țevi  

– –  Din nichel nealiat 

7507 12 –  Tuburi și țevi  

– –  Din nichel nealiat 

7507 20 –  Accesorii de țevărie”  

Notă explicativă: aliajele metalice de la punctele 2, 3, 4 și 5 sunt aliajele care conțin un procentaj mai ridicat în greutate 
din metalul nominalizat decât din oricare alt element.  
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