
PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Document de şedinţă

C6-0040/2007
2003/0153(COD)

RO   PART.1

17/01/2007

Poziţie comună

Common position adopted by the Council on 11 December 2006 with a view to the adoption 
of a directive of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the 
approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate 
technical units intended for such vehicles ("Framework Directive")

Doc. 09911/3/2006
COM(2006)0809

RO RO





1

RO

CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE

Bruxelles, 18 decembrie 2006

Dosar interinstituţional:
2003/0153(COD)

9911/3/06
REV 3

ENT 84
CODEC 561

ACTE LEGISLATIVE ŞI ALTE INSTRUMENTE
Subiect: Poziţia comună adoptată de Consiliu pe data 11 decembrie 2006 în 

vederea adoptării unei Directive a Parlamentului European şi a 
Consiliului de stabilire a unui cadru de omologare a autovehiculelor şi 
remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor 
tehnice separate destinate vehiculelor respective ("Directivă-cadru")



2

RO

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

de stabilire a unui cadru de omologare a autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a 

sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective

("Directivă-cadru")

(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

  
1 JO C…
2 Avizul Parlamentului European din … (nepublicat în Jurnalul Oficial până la această dată) şi 

decizia Consiliului din ... (nepublicată în Jurnalul Oficial până la această dată).
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(1) Directiva 70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 privind apropierea legislaţiilor 

statelor membre în cazul omologării de tip a autovehiculelor şi a remorcilor acestora1 a 

fost modificată substanţial în repetate rânduri. Deoarece i se vor mai aduce şi alte 

modificări, se recomandă reformularea sa din motive de claritate.

(2) În vederea constituirii şi funcţionării pieţei interne a Comunităţii, se impune înlocuirea 

sistemelor de omologare ale statelor membre cu o procedură de omologare comunitară 

bazată pe principiul armonizării complete.

(3) Se impune armonizarea şi precizarea prin acte de reglementare a cerinţelor tehnice 

aplicabile sistemelor, componentelor, unităţilor tehnice separate şi vehiculelor. Actele de 

reglementare respective trebuie să aibă drept obiectiv principal asigurarea unui nivel ridicat 

de siguranţă rutieră, protecţie a mediului, eficienţă energetică şi protecţie împotriva 

utilizării neautorizate.

(4) Directiva Consiliului 92/53/CEE din 18 iunie 1992 de modificare a Directivei 70/156/CEE 

privind aproprierea legislaţiilor statelor membre în cazul omologării de tip a 

autovehiculelor şi remorcilor acestora2 limitează aplicarea procedurii de omologare de tip a 

vehiculelor complete la vehiculele din categoria M1. Cu toate acestea, pentru a finaliza 

piaţa internă şi pentru a asigura funcţionarea directă a acesteia, domeniul de aplicare a 

prezentei directive trebuie să acopere toate categoriile de vehicule, permiţând 

producătorilor să beneficieze de avantajele pieţei interne prin intermediul omologării de tip 

la nivel comunitar.

  
1 JO L 42, 23.2.1970, p. 1. astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/40/CE 

a Parlamentului European şi a Consiliului (JO L 161, 14.6.2006, p. 12).
2 JO L 225, 10.8.1992, p. 1.
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(5) Pentru a permite producătorilor să se adapteze la noua procedură armonizată, trebuie 

acordat un interval de timp suficient înainte ca procedura comunitară de omologare de tip 

pentru vehicule să devină obligatorie pentru vehiculele aparţinând unor categorii diferite de 

M1, fabricate într-o singură etapă. Pentru vehiculele aparţinând unor categorii diferite de 

M1 şi care necesită omologarea în mai multe etape este necesar un interval de timp mai 

lung, deoarece procedura respectivă afectează producătorii de caroserii, care vor trebui să 

acumuleze suficientă experienţă în domeniu, astfel încât procedurile necesare să poată fi 

aplicate corect.

(6) Până în prezent, producătorii care fabrică vehicule în serii mici au fost într-o anumită 

măsură privaţi de beneficiile pieţei interne. Experienţa arată că siguranţa rutieră şi protecţia 

mediului ar putea fi îmbunătăţite semnificativ în cazul în care vehiculele în serii mici ar fi 

complet integrate sistemului comunitar de omologare de tip pentru vehicule, începând cu 

categoria M1.

(7) Pentru a preveni abuzul, orice procedură simplificată pentru vehiculele în serii mici trebuie 

să fie limitată la cazuri de producţie foarte restrânsă; în consecinţă, este necesară definirea 

mai precisă a conceptului de serii mici, din punctul de vedere al vehiculelor fabricate.

(8) Este important să fie instituite măsuri care să permită omologarea individuală a 

vehiculelor, pentru a oferi suficientă flexibilitate sistemului de omologare în mai multe 

etape; cu toate acestea, până la instituirea unor dispoziţii comunitare armonizate şi precise, 

statele membre trebuie să aibă în continuare dreptul de a acorda omologări individuale în 

conformitate cu normele naţionale proprii.

(9) Până la aplicarea procedurilor de omologare comunitară de tip pentru vehicule în cazul 

unor categorii de vehicule diferite de M1, statelor membre trebuie să li se permită să acorde 

în continuare omologări de tip pentru vehicule la nivel naţional, iar în acest sens se 

recomandă instituirea unor dispoziţii tranzitorii.
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(10) Prin adoptarea Deciziei 97/836/CE a Consiliului1, Comunitatea a devenit parte la Acordul 

Comisiei economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind adoptarea unor 

specificaţii tehnice uniforme pentru vehiculele cu roţi, echipamentele şi componentele care 

pot fi montate şi/sau folosite la vehicule cu roţi şi condiţiile pentru recunoaşterea reciprocă 

a omologărilor acordate pe baza acestor specificaţii („Acordul revizuit din 1958”).

În consecinţă, regulamentele Comisiei economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor 

Unite (CEE/ONU) la care Comunitatea devine parte în temeiul deciziei respective, precum 

şi modificările la regulamentele ONU/CEE la care Comunitatea este deja parte, trebuie 

încorporate în procedura de omologare comunitară de tip, fie sub formă de cerinţe pentru 

omologarea CE de tip a vehiculelor, fie ca alternative la legislaţia comunitară existentă. În 

special în cazurile în care Comunitatea decide, printr-o decizie a Consiliului, că un anumit 

regulament ONU/CEE trebuie inclus în procedura de omologare CE de tip pentru vehicule

şi să înlocuiască legislaţia comunitară existentă, se impun adaptări la directiva în cauză 

folosindu-se procedura de reglementare prevăzută în Decizia 1999/468/CE a Consiliului 

din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor pentru exercitarea competenţelor de punere în 

aplicare conferite Comisiei2.

(11) Pentru a se asigura că procedura de monitorizare a conformităţii producţiei, care reprezintă 

un element cheie al sistemului de omologare de tip comunitar, a fost corect aplicată şi 

funcţionează corect, producătorii trebuie să fie controlaţi periodic de autoritatea 

competentă sau de un serviciu tehnic având calificarea adecvată în acest scop.

  
1 JO L 346, 17.12.1997, p. 78.
2 JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 

2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).
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(12) Obiectivul principal al legislaţiei privind omologarea vehiculelor este să garanteze faptul 

că vehiculele, componentele şi unităţile tehnice separate noi introduse pe piaţă asigură un 

nivel ridicat de siguranţă şi protecţie a mediului. Acest obiectiv nu trebuie să fie subminat 

prin montarea unor anumite componente sau echipamente după introducerea pe piaţă sau în 

circulaţie a vehiculelor. În consecinţă, se impune adoptarea unor măsuri adecvate care să 

garanteze că acele piese sau echipamente care pot fi montate pe vehicule şi care au 

capacitatea de a afecta în mod semnificativ funcţionarea sistemelor cu un rol esenţial în 

siguranţă şi protecţia mediului fac obiectul uni control preliminar efectuat de către o 

autoritate de omologare, înainte de a fi puse în vânzare. Astfel de măsuri trebuie se 

concretizeze în dispoziţii tehnice privind cerinţele care trebuie respectate de piesele sau 

echipamentele respective.

(13) Astfel de măsuri se aplică numai pentru un număr restrâns de piese şi echipamente, a căror 

listă trebuie stabilită după consultarea părţilor interesate şi a comitetului de reglementare 

menţionat în prezenta directivă. Astfel de măsuri trebuie să garanteze faptul că piesele sau 

echipamentele respective nu afectează siguranţa vehiculului sau capacităţile sale de 

protecţie a mediului, menţinând în acelaşi timp, ori de câte ori este posibil, concurenţa de 

pe piaţa pieselor de schimb.

(14) Lista pieselor şi echipamentelor, a sistemelor esenţiale afectate precum şi a măsurilor de 

testare şi aplicare trebuie determinată în conformitate cu procedura menţionată la articolul 

40 alineatul (2) din prezenta directivă.
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(15) Prezenta directivă cuprinde un set de cerinţe specifice privind siguranţa în sensul 

articolului 1 alineatul (2) din Directiva 2001/95/CE a Parlamentului şi a Consiliului din 

data de 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor1, de stabilire a unor 

cerinţe specifice privind protecţia sănătăţii şi siguranţei consumatorilor. În consecinţă, este 

necesară stabilirea unor dispoziţii care să garanteze faptul că, în cazul în care un vehicul 

prezintă un risc serios pentru consumatori, care derivă din aplicarea prezentei directive sau 

din actele de reglementare enumerate în anexa IV, producătorul său a luat măsuri de 

protecţie eficientă, inclusiv retragerea vehiculelor. În consecinţă, autorităţile de omologare 

trebuie să poată evalua dacă măsurile propuse sunt suficiente sau nu.

(16) Este important ca producătorii să furnizeze informaţii relevante proprietarilor de vehicule 

pentru a evita folosirea defectuoasă a dispozitivelor de siguranţă. Includerea în prezenta 

directivă a unor dispoziţii în acest sens este oportună.

(17) De asemenea, este important pentru producătorii de echipamente să aibă acces la anumite 

informaţii care pot fi puse la dispoziţie numai de producătorul de vehicule, de tipul 

informaţiilor tehnice, inclusiv schiţe, care sunt necesare pentru construirea unor piese 

pentru piaţa pieselor de schimb.

(18) Pentru a simplifica şi accelera procedura, măsurile de aplicare a directivelor sau 

regulamentelor separate precum şi cele destinate adaptării anexelor la prezenta directivă şi 

a directivelor şi regulamentelor separate, în special privind dezvoltarea cunoştinţelor 

ştiinţifice şi tehnice, trebuie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE.

(19) Experienţa arată că trebuie luate fără întârziere măsuri adecvate pentru a asigura o mai 

bună protecţie a utilizatorilor rutieri, în cazul identificării unor lacune în legislaţia 

existentă. Pentru astfel de cazuri urgente, modificările necesare la directivele sau 

regulamentele separate trebuie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE.

  
1 JO L 11, 15.1.2002, p. 4.
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(20) Întrucât obiectivul prezentei directive, respectiv realizarea pieţei interne prin introducerea 

unui sistem obligatoriu de omologare comunitară de tip pentru toate categoriile de 

vehicule, nu pot fi realizate într-o măsură suficientă de către statele membre şi în 

consecinţă, din cauza anvergurii şi efectelor acţiunii pot fi mai bine realizate la nivel 

comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii 

enunţat în articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii prevăzut în 

articolul respectiv, prezenta directivă nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea 

acestui obiectiv.

(21) Obligaţia de a transpune prezenta directivă în legislaţia naţională trebuie să se limiteze la 

acele dispoziţii care reprezintă o modificare substanţială în comparaţie cu directivele 

anterioare. Obligaţia de a transpune dispoziţiile nemodificate este precizată în directivele 

anterioare.

(22) În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituţional pentru o legiferare mai bună1, 

statele membre sunt încurajate să elaboreze, pentru ele însele şi în interesul Comunităţii, 

propriile tabele care să ilustreze cât mai mult posibil corespondenţa dintre prezenta 

directivă şi măsurile de transpunere, precum şi să le facă publice.

(23) Prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere obligaţiilor statelor membre privind 

termenele pentru transpunerea în dispoziţii de drept intern şi aplicarea directivelor 

conţinute în partea B a anexei XX,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

  
1 JO C 321, 31.12.2003, p. 1.
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CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1

Obiectul

Prezenta directivă instituie un cadru armonizat care cuprinde dispoziţiile administrative şi cerinţele 

tehnice generale pentru omologarea tuturor vehiculelor noi care fac parte din domeniul său de 

aplicare, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor 

respective, cu scopul de a facilita înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a acestora în 

interiorul Comunităţii.

De asemenea, prezenta directivă instituie dispoziţii privind vânzarea şi introducerea în circulaţie a 

pieselor şi echipamentelor destinate vehiculelor omologate în conformitate cu prezenta directivă.

Pentru a asigura aplicarea prezentei directive, cerinţele tehnice specifice privind fabricarea şi 

funcţionarea vehiculelor sunt prevăzute în acte de reglementare, a căror listă exhaustivă figurează în 

anexa IV la prezenta directivă.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

1. Prezenta directivă reglementează omologarea de tip a vehiculelor concepute şi construite 

într-una sau mai multe etape în scopul utilizării rutiere, precum şi a sistemelor, 

componentelor şi unităţilor tehnice separate concepute şi construite pentru astfel de 

vehicule. 

De asemenea, directiva reglementează şi omologarea individuală a vehiculelor respective.

Prezenta directivă reglementează şi piesele şi echipamentele destinate vehiculelor care fac 

obiectul prezentei directive.
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2. Prezenta directivă nu reglementează omologarea de tip sau individuală a 

următoarelor vehicule:

(a) tractoare agricole sau forestiere, în sensul Directivei 2003/37/CE a Parlamentului 

European şi Consiliului din 26 mai 2003 privind omologarea de tip a tractoarelor 

agricole sau forestiere, a remorcilor acestora şi a echipamentului remorcat 

interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele şi unităţile lor tehnice 

separate1 şi remorci concepute şi construite special pentru a le fi ataşate;

(b) cvadricicluri în sensul Directivei 2002/24/CE a Parlamentului European şi 

Consiliului din data de 18 martie 2002 privind omologarea de tip a autovehiculelor 

cu două sau trei roţi2;

(c) vehicule pe şenile.

3. Omologarea de tip sau individuală în sensul prezentei directive este opţională pentru 

următoarele vehicule:

(a) vehicule concepute şi construite pentru a fi folosite în principal pe şantiere sau în 

cariere, facilităţi portuare şi facilităţi din aeroporturi;

(b) vehicule concepute şi construite pentru a fi folosite de către serviciile armate, 

serviciile de protecţie civilă, serviciile de luptă împotriva incendiilor şi forţele de 

menţinere a ordinii publice,

(c) utilaje mobile.

4. Omologarea de tip sau individuală în sensul prezentei directive este opţională pentru 

următoarele vehicule:

  
1 JO L 171, 9.7.2003, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 

2005/13/CE.(JO L 55, 1.3.2005, p. 35).
2 JO L 124, 9.5.2002, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de 

aderare din 2003.
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(a) vehicule destinate exclusiv curselor automobilistice;

(b) prototipuri de vehicule folosite în circulaţia rutieră, pe răspunderea unui producător, 

pentru a efectua un program de testare specific, cu condiţia să fi fost special 

concepute şi construite în acest scop. 

Articolul 3

Definiţii

În sensul prezentei directive şi al actelor de reglementare enumerate în anexa IV, dacă nu se 

specifică altfel în cuprinsul lor:

1) „actul de reglementare” reprezintă o directivă sau un regulament separate sau un 

regulament ONU/CEE anexat la Acordul revizuit din 1958;

2) "directivă sau regulament separate" reprezintă o directivă sau un regulament menţionate în 

partea I a anexei IV. Acest termen include şi actele de punere în aplicare ale acestora;

3) „omologarea de tip” este procedura prin care un stat membru certifică faptul că un tip de 

vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată satisface dispoziţiile 

administrative şi cerinţele tehnice aplicabile;

4) „omologarea naţională de tip” este o procedură de omologare de tip prevăzută de legislaţia 

naţională a unui stat membru, valabilitatea omologării fiind limitată la teritoriul statului 

membru respectiv;

5) „omologarea CE de tip” este procedura prin care un stat membru certifică faptul că un tip 

de vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată satisface dispoziţiile 

administrative şi cerinţele tehnice aplicabile cuprinse în prezenta directivă sau într-unul din 

actele de reglementare menţionate la anexa IV sau XI;
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6) „omologarea individuală” este procedura prin care un stat membru certifică faptul că un 

anumit vehicul, unic sau nu, satisface dispoziţiile administrative şi cerinţele tehnice 

aplicabile;

7) „omologarea de tip în mai multe etape” este procedura prin care unul sau mai multe state 

membre certifică faptul că, în funcţie de stadiul de finalizare, un vehicul incomplet sau 

completat corespunde dispoziţiilor administrative şi cerinţelor tehnice aplicabile cuprinse 

în prezenta directivă;

8) „omologarea de tip pas cu pas” este o procedură de omologare a vehiculelor constând în 

colectarea pas cu pas a întregului set de certificate de omologare CE de tip pentru 

sistemele, componentele şi unităţile tehnice separate aparţinând vehiculului şi care duce, în 

ultima etapă, la omologarea vehiculului complet;

9) „omologarea de tip într-o singură etapă” este o procedură constând în omologarea unui 

vehicul privit ca un tot unitar, printr-o singură operaţie;

10) „omologarea de tip mixtă” este o procedură de omologare de tip pas cu pas pentru care se 

realizează una sau mai multe omologări de sisteme în ultimul stadiu al omologării 

vehiculului complet, fără a fi necesară eliberarea unor certificate de omologare CE de tip 

pentru sistemele respective;

11) „autovehiculul” este orice vehicul cu motor care se deplasează prin propriile sale mijloace, 

având cel puţin patru roţi, complet, completat sau incomplet, cu o viteză maximă prin 

concepţie de peste 25 km/h;

12) „remorca” este orice vehicul cu roţi fără autopropulsie conceput şi construit pentru a fi 

ataşat la un autovehicul; 

13) „vehiculul” este orice autovehicul sau remorca acestuia în sensul definiţiei de la punctele

(11) şi (12);
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14) „autovehiculul hibrid” este un vehicul cu cel puţin două convertoare de energie diferite şi 

două sisteme diferite de stocare a energiei (montate pe vehicul) pentru a-i asigura 

propulsia;

15) „vehiculul electric hibrid” este un vehicul hibrid care, pentru a-şi asigura propulsia 

mecanică, preia energie din ambele surse de energie stocată, montate pe vehicul: 

– un combustibil consumabil;

– un dispozitiv de stocare a energiei electrice (ex. baterie, condensator, 

volant/generator etc.);

16) „utilajul mobil” este orice vehicul autopropulsat conceput şi construit pentru efectuarea 

unor activităţi specifice şi care, datorită caracteristicilor sale constructive, nu este adecvat 

pentru transportul pasagerilor sau al bunurilor. Utilajele montate pe şasiul unui autovehicul 

nu sunt considerate utilaje mobile;

17) „tipul de vehicul” desemnează vehiculele aparţinând unei anumite categorii şi care nu 

diferă cel puţin din punctul de vedere al caracteristicilor esenţiale specificate în secţiunea B 

a anexei II. Un tip de vehicul poate cuprinde variante şi versiuni, în conformitate cu 

definiţia din secţiunea B a anexei II; 

18) „vehiculul de bază” este orice vehicul utilizat în faza iniţială a unui proces de omologare 

de tip în mai multe etape;

19) „vehiculul incomplet” este orice vehicul a cărui producţie necesită cel puţin încă o etapă 

pentru a satisface toate cerinţele tehnice aplicabile cuprinse în prezenta directivă,

20) „vehiculul completat” este un vehicul rezultat în urma procesului de omologare de tip în 

mai multe etape care satisface toate cerinţele tehnice aplicabile cuprinse în prezenta 

directivă,
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21) „vehiculul complet” este orice vehicul care nu trebuie să fie completat pentru a satisface 

cerinţele tehnice aplicabile cuprinse în prezenta directivă;

22) „vehiculul sfârşit de serie” este orice vehicul care face parte dintr-un stoc şi care nu poate 

fi înmatriculat sau vândut sau pus în circulaţie, datorită intrării în vigoare a unor noi cerinţe 

tehnice în conformitate cu care nu a fost omologat;

23) „sistemul” este un ansamblu de dispozitive combinate cu scopul de a executa una sau mai 

multe funcţii specifice într-un vehicul şi care face obiectul cerinţelor din oricare act de 

reglementare;

24) „componenta” este un dispozitiv care trebuie să corespundă cerinţelor cuprinse într-un act 

de reglementare şi care este destinat să constituie un element al unui vehicul, şi care poate 

fi omologat independent de vehicul atunci când actul de reglementare cuprinde dispoziţii 

specifice în acest sens;

25) „unitatea tehnică separată” este un dispozitiv care trebuie să corespundă cerinţelor 

cuprinse într-un act de reglementare, şi care este destinat să constituie un element al unui 

vehicul, şi care poate fi omologat independent, dar numai în raport cu unul sau mai multe 

tipuri de vehicule specificate, atunci când actul de reglementare cuprinde dispoziţii 

specifice în acest sens,

26) „piesele sau echipamentul originale” sunt piese sau echipamente fabricate în conformitate 

cu specificaţiile şi standardele de producţie furnizate de producătorul vehiculului pentru 

producţia unor piese sau echipamente pentru ansamblul vehiculului în cauză. Aceasta 

cuprinde piesele sau echipamentele fabricate pe aceeaşi linie de producţie cu piesele sau 

echipamentele în cauză. Se presupune, dacă nu se dovedeşte contrariul, că piesele sunt 

originale în cazul în care producătorul lor certifică faptul că piesele corespund nivelului 

calitativ al componentelor utilizate pentru ansamblul vehiculului în cauză şi au fost 

fabricate în conformitate cu specificaţiile şi standardele de producţie ale producătorului 

vehiculului.
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27) „producătorul” este persoana sau organismul responsabil în faţa autorităţilor de omologare 

pentru toate aspectele procesului de omologare de tip sau de autorizare şi pentru garantarea

conformităţii producţiei. Această persoană sau acest organism nu trebuie neapărat să ia 

parte la toate etapele producţiei vehiculului, sistemului, componentei sau a unităţii tehnice 

separate care face obiectul procesului de omologare;

28) „reprezentantul producătorului” este orice persoană fizică sau juridică cu sediul în 

Comunitate, desemnată în mod corespunzător de producător pentru a-l reprezenta în faţa 

autorităţii de omologare şi pentru a acţiona în numele acestuia în domeniile reglementate 

de prezenta directivă, iar în cazul în care se menţionează termenul „producător“, acesta 

este înţeles ca indicând fie producătorul, fie reprezentantul său;

29) „autoritatea de omologare” este autoritatea competentă a unui stat membru care este 

responsabilă pentru toate aspectele omologării de tip a unui vehicul, sistem, componentă 

sau unitate tehnică separată, sau pentru omologarea individuală a unui vehicul; pentru 

procesul de autorizare, pentru eliberarea şi, dacă este cazul, retragerea certificatelor de 

omologare; pentru a servi ca punct de contact cu autorităţile de omologare ale celorlalte 

state membre; pentru desemnarea serviciilor tehnice şi garantarea respectării de către 

producător a obligaţiilor sale privind conformitatea producţiei;

30) „autoritatea competentă” de la articolul 42 este fie autoritatea de omologare sau 

desemnare fie un organism de acreditare care acţionează în numele lor;

31) „serviciul tehnic” este organizaţia sau organismul desemnat de autoritatea de omologare a 

unui stat membru drept laborator de testare în vederea efectuării de teste sau drept 

organism de evaluare a conformităţii în vederea efectuării evaluării iniţiale şi a altor teste 

sau inspecţii, în numele autorităţii de omologare, care poate îndeplini ea însăşi aceste 

funcţii;
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32) „metoda de testare virtuală” se referă la simulări pe computer, inclusiv calcule care 

demonstrează dacă un vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată 

îndeplineşte condiţiile tehnice specificate într-un act de reglementare. În scopul testării, o

metodă virtuală nu necesită folosirea unui vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică 

separată fizice;

33) „certificatul de omologare de tip” este documentul prin care autoritatea de omologare 

certifică în mod oficial faptul că un tip de vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică 

separată este omologat;

34) „certificatul de omologare CE de tip” este certificatul menţionat în anexa VI sau în anexa 

corespunzătoare la o directivă separată sau regulament separat, fişa de comunicare indicată 

în anexa relevantă la unul din regulamentele ONU/CEE enumerate în partea I sau partea a 

II-a a anexei IV la prezenta directivă, fiind considerată echivalentul său;

35) „certificatul de omologare individuală” este documentul prin care autoritatea de omologare 

certifică în mod oficial faptul că un anumit vehicul este omologat;

36) „certificatul de conformitate” este documentul prezentat în anexa IX, eliberat de 

producător şi care certifică faptul că, în momentul fabricării, un vehicul aparţinând seriei 

tipului omologat în conformitate cu prezenta directivă a respectat toate actele de 

reglementare;

37) „documentul informativ” este documentul prezentat în anexa I sau anexa III sau în anexa 

corespunzătoare la o directivă separată sau regulament separat, în care sunt indicate 

informaţiile pe care trebuie să le prezinte solicitantul şi care poate fi înaintat şi în format 

electronic;

38) „dosarul informativ” este dosarul complet, cuprinzând documentul informativ, fişierul, 

datele, schiţele, fotografiile etc., furnizat de solicitant, şi care poate fi înaintat şi în format 

electronic;
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39) „dosarul de omologare” este dosarul informativ însoţit de rapoartele de testare şi de toate 

celelalte documente adăugate de serviciul tehnic sau de autoritatea de omologare la dosarul 

informativ în cursul exercitării funcţiilor lor şi care poate fi înaintat şi în format electronic;

40) „opisul dosarului de omologare” este documentul care cuprinde într-o listă conţinutul 

dosarului de omologare, numerotat sau marcat în mod corespunzător, astfel încât să 

identifice precis toate paginile, formatul documentului respectiv prezentând o evidenţă a 

etapelor succesive din gestionarea omologării CE de tip, în special a datelor reviziilor şi ale 

actualizărilor.

CAPITOLUL II

OBLIGAŢII GENERALE

Articolul 4

Obligaţiile statelor membre

1. Statele membre se asigură că producătorii care solicită omologarea îşi respectă obligaţiile 

care le revin în temeiul prezentei directive.

2. Statele membre omologhează numai acele vehicule, sisteme, componente sau unităţi 

tehnice separate care satisfac cerinţele prezentei directive.

3. Statele membre înmatriculează sau permit vânzarea sau introducerea în circulaţie numai a 

acelor vehicule, componente şi unităţi tehnice separate care satisfac cerinţele prezentei 

directive.

Statele membre nu interzic, limitează sau împiedică înmatricularea, vânzarea, punerea în 

circulaţie sau circulaţia pe drumuri a vehiculelor, componentelor sau unităţilor tehnice 

separate din motive legate de aspecte constructive sau funcţionale reglementate de prezenta 

directivă, dacă aspectele în cauză respectă cerinţele prezentei directive.
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4. Statele membre creează sau numesc autorităţile competente în domenii legate de 

omologare şi notifică crearea sau numirea acestora Comisiei în temeiul articolului 43. 

Documentul de notificare elaborat de autoritatea de omologare cuprinde numele, adresa, 

inclusiv adresa electronică şi domeniul de responsabilitate ale autorităţilor respective.

Articolul 5

Obligaţiile producătorilor

1. Producătorul este responsabil în faţa autorităţii de omologare pentru toate aspectele 

procesului de omologare şi pentru asigurarea conformităţii producţiei, indiferent dacă este 

sau nu implicat direct în toate etapele fabricării unui vehicul, sistem, componentă sau 

unitate tehnică separată.

2. În cazul omologării în mai multe etape, fiecare producător este responsabil pentru 

omologarea şi conformitatea producţiei sistemelor, componentelor sau unităţilor tehnice 

separate adăugate în cadrul fazei de completare a vehiculului construit de acesta.

Producătorul care modifică componentele sau sistemele deja omologate în fazele anterioare 

este responsabil pentru omologarea şi conformitatea producţiei componentelor şi 

sistemelor respective.

3. În sensul prezentei directive, un producător cu sediul în afara Comunităţii desemnează un 

reprezentant cu sediul în Comunitate pentru a-l reprezenta în faţa autorităţii de omologare.
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CAPITOLUL III

PROCEDURI DE OMOLOGARE CE DE TIP

Articolul 6

Proceduri care se aplică în cazul omologării CE de tip a vehiculelor

1. Producătorul poate alege una din următoarele proceduri:

(a) omologarea de tip pas cu pas;

(b) omologarea de tip într-o singură etapă;

(c) omologarea de tip mixtă.

2. O cerere de omologare de tip pas cu pas cuprinde dosarul informativ cu informaţiile 

necesare în temeiul anexei III şi este însoţită de setul complet de certificate de omologare 

de tip necesare în temeiul fiecăruia din actele de reglementare aplicabile menţionate în 

anexele IV sau XI. În cazul omologării de tip a unui sistem sau unităţi tehnice separate, în 

temeiul actelor de reglementare aplicabile, autoritatea de omologare are acces la dosarul de 

omologare corespunzător până în momentul acordării sau refuzării omologării.

3. O cerere de omologare de tip într-o singură etapă cuprinde dosarul informativ cu 

informaţiile relevante necesare în temeiul anexei I, în conformitate cu actele de 

reglementare specificate în anexa IV sau XI şi, după caz, în partea a II-a din anexa III.

4. În cazul unei proceduri de omologare de tip mixte, autoritatea de omologare poate excepta 

un producător de la obligaţia de a prezenta unul sau mai multe certificate de omologare CE 

de tip, cu condiţia ca dosarul informativ să fie finalizat cu detaliile specificate în anexa I, 

necesare pentru omologarea sistemelor respective în faza de omologare a vehiculului, caz 

în care fiecare dintre certificatele de omologare CE de tip pentru care este valabilă 

exceptarea este înlocuit de un raport de testare.
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5. Fără a aduce atingere alineatelor (2), (3) şi (4), pentru omologarea de tip în mai multe etape 

se furnizează următoarele informaţii:

(a) în prima etapă, acele părţi ale dosarului informativ şi ale certificatelor de omologare 

CE de tip necesare pentru un vehicul complet care sunt relevante pentru stadiul de 

completare a vehiculului de bază,

(b) în cea de-a doua etapă şi în cele ulterioare, acele părţi ale dosarului informativ şi ale 

certificatelor de omologare CE de tip care sunt relevante pentru stadiul de producţie 

curent, precum şi o copie a certificatului de omologare CE de tip a vehicului eliberat 

în stadiul de producţie anterior; De asemenea, producătorul pune la dispoziţie detalii 

complete privind orice modificare sau adăugire pe care a efectuat-o asupra 

vehiculului.

Informaţiile de la punctele (a) şi (b) pot fi furnizate în conformitate cu procedura de 

aprobare de tip mixtă, stabilită la alineatul (4).

6. Producătorul înaintează autorităţii de omologare cererea. Pentru un anumit tip de vehicul 

poate fi depusă o singură cerere, într-un singur stat membru.

Pentru fiecare tip care urmează a fi omologat se depune o cerere separată.

7. Printr-o cerere argumentată, autoritatea de omologare poate solicita producătorului să 

furnizeze orice informaţii suplimentare necesare pentru a permite luarea unei decizii 

privind testele necesare sau pentru facilitarea executării testelor respective.

8. Producătorul pune la dispoziţia autorităţii de omologare oricâte vehicule sunt necesare 

pentru a permite desfăşurarea în condiţii satisfăcătoare a procedurii de omologare de tip.
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Articolul 7

Proceduri care se aplică în cazul omologării CE de tip a sistemelor, componentelor şi unităţilor 

tehnice separate 

1. Producătorul înaintează autorităţii de omologare cererea. Pentru un anumit tip de sistem, 

componentă sau unitate tehnică separată poate fi depusă o singură cerere, într-un singur 

stat membru. Pentru fiecare tip care urmează a fi omologat se depune o cerere separată.

2. Cererea este însoţită de dosarul informativ, al cărui conţinut este specificat în directivele 

sau regulamentele separate.

3. Printr-o cerere argumentată, autoritatea de omologare poate solicita producătorului să 

furnizeze orice informaţii suplimentare necesare pentru a permite luarea unei decizii 

privind testele necesare sau pentru facilitarea executării testelor respective.

4. Producătorul pune la dispoziţia autorităţii de omologare oricâte vehicule, componente sau 

unităţi tehnice separate sunt necesare în temeiul directivelor sau regulamentelor separate 

aplicabile pentru a permite efectuarea testelor necesare.

CAPITOLUL IV

DESFĂŞURAREA PROCEDURILOR DE OMOLOGARE CE DE TIP

Articolul 8

Dispoziţii generale

1. Statele membre nu au dreptul de a acorda nici o omologare CE de tip înainte de a se 

asigura că procedurile menţionate la articolul 12 au fost aplicate în mod corect şi 

satisfăcător.

2. Statele membre acordă omologări CE de tip în conformitate cu articolele 9 şi 10.
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3. Un stat membru poate refuza să acorde omologarea CE de tip în cazul în care constată că 

un tip de vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată, deşi se conformează 

dispoziţiilor necesare, prezintă un risc serios pentru siguranţa rutieră sau dăunează 

semnificativ mediului înconjurător sau sănătăţii publice. În acest caz, statul membru în 

cauză trimite celorlalte state membre şi Comisiei un dosar detaliat în care explică motivele 

deciziei sale şi prezintă dovezi în sprijinul constatărilor sale.

4. Certificatele de omologare CE de tip se numerotează în conformitate cu metoda stabilită în 

anexa VII.

5. În termen de 20 de zile lucrătoare, autoritatea de omologare trimite autorităţilor de 

omologare ale celorlalte state membre o copie a certificatului de omologare CE de tip a 

vehiculului, însoţită de anexe, pentru fiecare tip de vehicul căruia i-a acordată omologarea.

Documentele tipărite pot fi înlocuite de un fişier în format electronic.

6. Autoritatea de omologare informează fără întârziere autorităţile de omologare ale celorlalte 

state membre asupra refuzului sau retragerii omologării oricărui vehicul, precizând 

motivele deciziei sale.

7. La intervale de câte trei luni, autoritatea de omologare trimite autorităţilor de omologare 

ale celorlalte state membre o listă a omologărilor CE de tip pentru sisteme, componente 

sau unităţi tehnice separate pe care le-a acordat, modificat, refuzat sau retras în intervalul 

precedent. Lista conţine detaliile menţionate în anexa XIV.

8. La cererea unui alt stat membru, statul membru care a acordat o omologare CE de tip 

trimite, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea cererii respective, o copie a 

certificatului de omologare CE de tip în cauză, însoţită de documentele anexate.

Documentele tipărite pot fi înlocuite de un fişier în format electronic.
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Articolul 9

Dispoziţii specifice privind vehiculele

1. Statele membre acordă o omologare CE de tip pentru:

(a) un tip de vehicul care respectă datele din dosarul informativ şi cerinţele tehnice 

specificate în actele de reglementare aplicabile enumerate în anexa IV; 

(b) un tip de vehicul cu destinaţie specială care respectă datele din dosarul informativ şi 

cerinţele tehnice specificate în actele de reglementare aplicabile enumerate în anexa 

XI; 

Se aplică procedurile stabilite în anexa V.

2. Statele membre acordă o omologare de tip în mai multe etape pentru un tip de vehicul 

incomplet sau completat care respectă datele din dosarul informativ şi cerinţele tehnice 

specificate în actele de reglementare aplicabile enumerate în anexa IV sau anexa XI, ţinând 

seama de starea de completare a vehiculului.

Se aplică procedurile stabilite în anexa XVII.

3. Pentru fiecare tip de vehicul, autoritatea de omologare efectuează următoarele operaţii:

(a) completează toate secţiunile relevante ale certificatului de omologare CE de tip, 

inclusiv fişa cu rezultatele testelor, în conformitate cu modelul din anexa VIII; 

(b) redactează sau verifică opisul dosarului de omologare;
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(c) eliberează solicitantului fără întârziere certificatul completat, însoţit de documentele 

anexate.

4. Dacă pentru o anumită omologare CE de tip au fost impuse restricţii de valabilitate sau s-

au acordat exceptări de la anumite dispoziţii ale actelor de reglementare în conformitate cu 

articolele 20 sau 22, sau cu anexa XI, certificatul de omologare CE de tip menţionează 

restricţiile sau exceptările respective.

5. În cazul în care informaţiile cuprinse în dosarul informativ prevăd dispoziţii pentru 

vehiculele cu destinaţie specială, în conformitate cu anexa XI, certificatul de omologare 

CE de tip menţionează dispoziţiile respective.

6. În cazul în care producătorul optează pentru procedura de omologare de tip mixtă, 

autoritatea de omologare completează, în partea a III-a a documentului informativ, al cărui 

model este prezentat în anexa III, referinţele pentru rapoartele de testare, instituite prin 

actele de reglementare, pentru care nu există nici un certificat de omologare CE de tip.

7. În cazul în care producătorul optează pentru procedura de omologare de tip într-o singură 

etapă, autoritatea de omologare elaborează lista actelor de reglementare valabile, al cărei 

format este prezentat în apendicele la anexa VI şi anexează respectiva listă la certificatul de 

omologare CE de tip.

Articolul 10

Dispoziţii specifice privind sistemele, componentele sau unităţile tehnice separate

1. Statele membre acordă o omologare CE de tip pentru un sistem care se conformează 

informaţiilor din dosarul informativ şi respectă cerinţele tehnice prevăzute în directiva 

separată sau regulamentul separat aplicabile, după cum se specifică în anexa IV sau anexa 

XI.



25

RO

2. Statele membre acordă o omologare CE de tip pentru o componentă sau unitate tehnică 

separată care se conformează informaţiilor din dosarul informativ şi respectă cerinţele 

tehnice prevăzute în directiva separată sau regulamentul separat aplicabile, după cum se 

specifică în anexa IV.

3. În cazul în care componentele sau unităţile tehnice separate, indiferent dacă sunt sau nu 

folosite pentru reparaţii, service sau întreţinere, fac la rândul lor obiectul unei omologări de 

tip de sistem pentru un vehicul, nu este necesară omologarea suplimentară a 

componentelor sau unităţilor tehnice separate, dacă nu se specifică altfel în actul de 

reglementare aplicabil.

4. În cazul în care o componentă sau unitate tehnică separată îşi îndeplineşte funcţia sau 

prezintă o caracteristică specifică numai împreună cu alte părţi ale vehiculului, iar din acest 

motiv respectarea uneia sau mai multor cerinţe poate fi verificată numai când componenta 

sau unitatea tehnică separată respectivă funcţionează împreună cu alte părţi ale vehiculului, 

domeniul de aplicare al omologării de tip a componentei sau unităţii tehnice separate este 

limitat în consecinţă. În astfel de cazuri, certificatul de omologare CE de tip specifică orice 

restricţie de utilizare şi indică condiţiile speciale de montaj. În cazul în care o astfel de 

componentă sau unitate tehnică separată este montată de producătorul vehiculului, în 

momentul omologării vehiculului se verifică respectarea tuturor restricţiilor de utilizare 

aplicabile sau a condiţiilor de montaj aplicabile.

Articolul 11

Testele necesare pentru omologarea CE de tip

1. Respectarea cerinţelor tehnice menţionate în prezenta directivă şi în actele de reglementare 

enumerate în anexa IV este demonstrată prin intermediul unor teste efectuate de serviciile 

tehnice desemnate.
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Fiecare dintre actele de reglementare descrie procedurile de testare, echipamentul şi 

instrumentele specifice necesare efectuării testelor respective.

2. Testele necesare sunt efectuate asupra vehiculelor, componentelor şi unităţilor tehnice 

separate reprezentative pentru tipul care urmează a fi aprobat.

Cu toate acestea, producătorul poate selecta, de comun acord cu autoritatea de 

reglementare, un vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată care, deşi nu 

este reprezentativă pentru tipul care urmează a fi omologat, întruneşte mai multe dintre 

cele mai nefavorabile caracteristici din punctul de vedere al nivelului de performanţă. Pot 

fi folosite metode de testare virtuale pentru a facilita luarea deciziilor în timpul procesului 

de selecţie. 

3. Ca alternative la procedurile de testare menţionate la alineatul (1) şi cu acordul autorităţii 

de omologare, pot fi folosite metode de testare virtuale la cererea producătorului, în 

conformitate cu actele de reglementare enumerate în anexa XVI.

4. Condiţiile generale care trebuie îndeplinite de metodele de testare virtuală sunt stabilite în 

apendicele 1 la anexa XVI.

Pentru fiecare din actele de reglementare enumerate la anexa XVI, condiţiile de testare 

specifice şi dispoziţiile administrative conexe sunt specificate în apendicele 2 la anexa 

respectivă.

5. Lista documentelor de reglementare pentru care sunt permise metode de testare virtuale, 

precum şi condiţiile şi dispoziţiile administrative conexe sunt elaborate şi actualizate în 

conformitate cu procedura menţionată la articolul 40 alineatul (2).
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Articolul 12

Măsurile privind conformitatea producţiei

1. Statul membru care acordă o omologare CE de tip adoptă toate măsurile necesare în 

conformitate cu anexa X pentru a verifica, dacă este cazul în cooperare cu autorităţile de 

omologare ale celorlalte state membre, dacă au fost luate măsurile necesare pentru a 

garanta conformitatea producţiei vehiculelor, sistemelor, componentelor sau unităţilor 

tehnice separate, după caz, cu tipul omologat.

2. Statul membru care a acordat o omologare CE de tip adoptă toate măsurile necesare cu 

privire la omologarea respectivă, în conformitate cu anexa X, pentru a verifica, dacă este 

cazul în cooperare cu autorităţile de omologare ale celorlalte state membre, dacă măsurile 

prevăzute la alineatul (1) continuă să fie adecvate şi dacă producţia vehiculelor, sistemelor, 

componentelor sau unităţilor tehnice separate, după caz, continuă să fie conformă cu tipul 

omologat.

Verificarea în vederea garantării conformităţii produselor cu tipul omologat se limitează la 

procedurile stabilite în anexa X şi în actele de reglementare care cuprind cerinţe specifice.

În acest scop, autoritatea de omologare a acelui stat membru care a acordat omologarea CE 

de tip poate efectua oricare dintre verificările sau testele menţionate în oricare dintre actele 

de reglementare enumerate la anexa IV sau anexa XI asupra unor probe prelevate de la 

sediul producătorului, inclusiv din facilităţile de producţie.
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3. În cazul în care un stat membru care a acordat o omologare CE de tip constată că măsurile 

menţionate la alineatul (1) nu se aplică, se abat semnificativ de la măsurile sau planurile de 

control convenite sau au încetat să mai fie aplicate, deşi producţia nu a fost întreruptă, 

statul membru adoptă măsurile necesare, inclusiv retragerea omologării de tip, pentru a se 

asigura că procedura de asigurare a conformităţii producţiei este urmată corect. 

CAPITOLUL V

MODIFICĂRILE OMOLOGĂRILOR CE DE TIP

Articolul 13

Dispoziţii generale

1. Producătorul informează fără întârziere staul membru care a acordat omologarea CE de tip 

asupra oricărei modificări a datelor din dosarul de omologare. Statul membru decide, în 

conformitate cu reglementările din prezentul capitol, asupra procedurii de urmat. În cazul 

în care este necesar, statul membru decide, în urma consultării cu producătorul, că o nouă 

omologare CE de tip urmează să fie acordată.

2. O cerere de modificare a unei omologări CE de tip este înaintată numai statului membru 

care a acordat omologarea CE de tip iniţială.

3. În cazul în care constată că pentru efectuarea unei modificări sunt necesare inspecţii sau 

teste noi, statul membru informează producătorul în consecinţă. Procedurile menţionate la 

articolele 14 şi 15 se aplică numai după încheierea cu succes a noilor inspecţii sau teste 

necesare.
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Articolul 14

Dispoziţii specifice privind vehiculele

1. În cazul modificării informaţiilor din dosarul informativ, modificarea este denumită 

„revizie”.

În astfel de cazuri, autoritatea de omologare eliberează pagina revizuită în consecinţă din 

dosarul de omologare, marcând fiecare pagină revizuită pentru a indica în mod clar natura 

modificării şi data noii eliberări. De asemenea, această cerinţă se consideră îndeplinită şi 

de o versiune consolidată, actualizată, a dosarului informativ, însoţită de o descriere 

detaliată a modificării.

2. O revizie este considerată „prelungire” în cazul în care, pe lângă dispoziţiile din alineatul 

(1):

(a) sunt necesare noi inspecţii sau teste;

(b) s-a modificat orice informaţie din certificatul de omologare CE de tip, cu excepţia 

documentelor anexate;

(c) intră în vigoare noi cerinţe pe baza oricărui act de reglementare aplicabil tipului de 

vehicul omologat.

În astfel de cazuri, autoritatea de omologare eliberează un certificat de omologare CE de 

tip revizuit, denumit printr-un număr de prelungire, care creşte în funcţie de numărul de

prelungiri succesive deja acordate.

Certificatul de omologare trebuie să specifice clar motivul prelungirii şi data noii eliberări.
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3. Ori de câte ori sunt eliberate pagini revizuite sau o versiune consolidată, revizuită, opisul 

dosarului informativ care se anexează la certificatul de omologare se modifică în 

consecinţă, astfel încât să indice data celei mai recente prelungiri sau revizii sau data celei 

mai recente consolidări a versiunii actualizate.

4. Nu este necesară nici o modificare a omologării unui anumit tip de vehicul în cazul în care 

noile cerinţe prevăzute la alineatul (2) litera (c) sunt, din punct de vedere tehnic, irelevante 

pentru tipul de vehicul respectiv sau se referă la alte categorii de vehicule decât cea din 

care face parte tipul în cauză.

Articolul 15

Dispoziţii specifice privind sistemele, componentele sau unităţile tehnice separate

1. În cazul modificării informaţiilor din dosarul informativ, modificarea este denumită 

„revizie”.

În astfel de cazuri, autoritatea de omologare eliberează paginile revizuite în consecinţă din 

dosarul de omologare, marcând fiecare pagină revizuită pentru a indica în mod clar natura 

modificării şi data noii eliberări. De asemenea, această cerinţă se consideră îndeplinită şi 

de o versiune consolidată, actualizată, a dosarului informativ, însoţită de o descriere 

detaliată a modificării.

2. O revizie este considerată „prelungire” în cazul în care, pe lângă dispoziţiile din alineatul 

(1):

(a) sunt necesare noi inspecţii sau teste;

(b) s-a modificat orice informaţie din certificatul de omologare CE de tip, cu excepţia 

documentelor anexate;



31

RO

(c) intră în vigoare noi cerinţe pe baza oricărui act de reglementare aplicabil tipului de 

sistem, componentă sau unitate tehnică separată omologate.

În astfel de cazuri, autoritatea de omologare eliberează un certificat de omologare CE de 

tip revizuit, denumit printr-un număr de prelungire, care creşte în funcţie de numărul de 

prelungiri succesive deja acordate. În cazul în care modificarea se impune în urma aplicării 

alineatului (2) litera (c), se actualizează cea de-a treia secţiune a numărului omologării.

Certificatul de omologare trebuie să specifice clar motivul prelungirii şi data noii eliberări.

3. Ori de câte ori sunt eliberate pagini revizuite sau o versiune consolidată, revizuită, opisul 

dosarului informativ care se anexează la certificatul de omologare se modifică în 

consecinţă, astfel încât să indice data celei mai recente prelungiri sau revizii sau data celei 

mai recente consolidări a versiunii actualizate.

Articolul 16

Eliberarea şi notificarea modificărilor

1. În cazul unei prelungiri, autoritatea de omologare actualizează toate secţiunile relevante 

din certificatul de omologare CE de tip, anexele sale şi opisul la dosarul de omologare. 

Certificatul actualizat şi anexele sale sunt puse la dispoziţia solicitantului fără întârzieri 

nejustificate.

2. În cazul unei revizii, documentele revizuite sau, după caz, versiunea consolidată sau 

actualizată, după caz, inclusiv opisul revizuit la dosarul de omologare, sunt puse la

dispoziţia solicitantului de către autoritatea de omologare fără întârzieri nejustificate.



32

RO

3. Autoritatea de omologare notifică autorităţilor de omologare ale celorlalte state membre 

orice modificare efectuată asupra omologărilor CE de tip, în conformitate cu procedurile 

prevăzute la articolul 8.

CAPITOLUL VI

VALIDITATEA UNEI OMOLOGĂRI CE DE TIP PENTRU VEHICULE

Articolul 17

Încetarea valabilităţii

1. O omologare CE de tip pentru un vehicul îşi încetează valabilitatea în oricare din cazurile 

următoare:

(a) noi cerinţe în orice act de reglementare aplicabil vehiculului omologat devin 

obligatorii pentru înmatricularea, vânzarea sau intrarea în circulaţie a noilor vehicule, 

iar omologarea nu poate să fie actualizată în consecinţă;

(b) producţia vehiculului omologat este întreruptă definitiv, în mod voluntar;

(c) valabilitatea omologării expiră datorită unei restricţii speciale.

2. În cazul în care o singură variantă dintr-un tip sau o singură versiune dintr-o variantă îşi 

încetează valabilitatea, omologarea CE de tip a vehiculului respectiv îşi pierde valabilitatea 

doar în cazul variantei sau versiunii respective.

3. În cazul în care producţia unui anumit tip de vehicul este întreruptă definitiv, producătorul 

notifică acest fapt autorităţii de omologare care a acordat omologarea CE de tip pentru 

vehiculul respectiv. La primirea notificării în acest sens, autoritatea respectivă informează 

autorităţile de omologare ale celorlalte state membre asupra acestui fapt în termen de 20 de 

zile lucrătoare.
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Articolul 27 se aplică numai în cazul întreruperii efectuate în condiţiile de la alineatul (1) 

litera (a) din prezentul articol.

4. Fără a aduce atingere alineatului (3), în cazurile în care o omologare CE de tip pentru un 

vehicul este pe cale să îşi înceteze valabilitatea, producătorul notifică acest fapt autorităţii 

de omologare care a acordat omologarea CE de tip.

Autoritatea de omologare comunică fără întârziere toate informaţiile relevante autorităţilor 

de omologare ale celorlalte state membre pentru a permite aplicarea, după caz, a articolului 

27. Comunicarea specifică în special data producţiei şi numărul de identificare al ultimului 

vehicul produs.

CAPITOLUL VII

CERTIFICATUL DE CONFORMITATE ŞI MARCAJELE

Articolul 18

Certificatul de conformitate

1. În calitate de deţinător al unei omologări CE de tip pentru un vehicul, producătorul 

eliberează un certificat de conformitate care însoţeşte fiecare vehicul, complet, incomplet 

sau completat, care a fost produs în conformitate cu tipul de vehicul omologat.

În cazul unui tip de vehicul incomplet sau completat, producătorul completează doar acele 

elemente de pe pagina 2 a certificatului de conformitate care au fost adăugate sau 

modificate în stadiul actual al omologării şi, dacă este cazul, anexează la certificatul de 

omologare toate certificatele de conformitate emise în etapele anterioare.
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2. Certificatul de conformitate este redactat într-una din limbile oficiale ale Comunităţii.

Orice stat membru poate solicita traducerea în limba sau limbile sale a certificatului de 

conformitate.

3. Certificatul de conformitate se întocmeşte astfel încât să excludă orice posibilitate de 

falsificare. În acest scop, hârtia folosită este protejată fie prin elemente grafice colorate, fie 

printr-un filigran cu marca de identificare a producătorului.

4. Certificatul de conformitate trebuie să fie completat integral şi să nu impună restricţii de 

utilizare a vehiculului diferite de cele prevăzute de un act de reglementare.

5. Certificatul de conformitate stabilit în partea I a anexei IX pentru vehiculele omologate în 

conformitate cu dispoziţiile articolului 20 alineatul (2) trebuie să conţină în titlu expresia 

„Pentru vehicule complete/completate, omologate în conformitate cu articolul 20 

(omologare provizorie)”.

6. Certificatul de conformitate descris în partea I a anexei IX pentru vehiculele omologate în 

conformitate cu articolul 22 trebuie să conţină în titlu expresia „Pentru vehicule 

complete/completate 1 omologate în serii mici”, iar în imediata sa apropiere trebuie să fie 

indicat anul de producţie urmat de un număr secvenţial între 1 şi limita indicată în tabelul 

din anexa XII, specificând, pentru fiecare an de producţie, poziţia vehiculului în cadrul 

producţiei alocate pentru anul respectiv.

7. Fără să aducă atingere dispoziţiilor alienatului (1), producătorul poate transmite în format 

electronic autorităţii de înmatriculare a statului membru date sau informaţii cuprinse în 

certificatul de conformitate.
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8. Numai producătorul are dreptul de a elibera un duplicat al certificatului de conformitate.

Cuvântul „duplicat” trebuie să fie perfect vizibil pe faţa oricărui duplicat al certificatului.

Articolul 19

Marca de omologare CE de tip

1. Producătorul unei componente sau unităţi tehnice separate care face sau nu parte dintr-un 

sistem aplică fiecărei componente sau unităţi produse în conformitate cu tipul omologat 

marca de omologare CE de tip impusă de directiva separată sau regulamentul separat 

relevante. 

2. În cazul în care nu este impusă nici o omologare CE de tip, producătorul afişează cel puţin 

denumirea sa comercială sau marca sa de comerţ, numărul tipului şi/sau un număr de 

identificare.

3. Marca de omologare CE de tip este conformă cu apendicele 1 la anexa VII .

CAPITOLUL VIII

TEHNOLOGII SAU CONCEPTE NOI INCOMPATIBILE CU DIRECTIVELE SEPARATE

Articolul 20

Derogările pentru tehnologiile şi conceptele noi

1. La solicitarea producătorului, statele membre pot acorda o omologare CE de tip pentru un 

tip de sistem, componentă sau unitate tehnică separată care încorporează tehnologii sau 

concepte incompatibile cu unul sau mai multe din actele de reglementare menţionate în 

partea I a anexei IV, sub rezerva acordării unei autorizaţii din partea Comisiei în 

conformitate cu procedura menţionată la articolul 40 alineatul (2).
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2. În aşteptarea deciziei privind acordarea sau neacordarea autorizaţiei, statul membru poate 

acorda o omologare provizorie, valabilă doar pe teritoriul propriu, pentru un tip de vehicul 

care face obiectul derogării cerute, cu condiţia ca statul membru să informeze fără 

întârziere Comisia si celelalte state membre cu privire la aceasta, prin intermediul unui 

dosar conţinând următoarele elemente: 

(a) motivele pentru care tehnologiile sau conceptele în cauză determină 

incompatibilitatea dintre sistemul, componenta sau unitatea tehnică separată şi 

cerinţele impuse;

(b) o descriere a aspectelor relevante privind siguranţa şi mediul, precum şi a măsurilor 

luate;

(c) o descriere a testelor, inclusiv a rezultatelor acestora, care să demonstreze că, în 

comparaţie cu cerinţele pentru care este solicitată derogarea, este asigurat un nivel 

cel puţin echivalent de siguranţă şi protecţie a mediului. 

3. Alte state membre pot decide la rândul lor să accepte pe teritoriul lor omologarea 

provizorie menţionată la alineatul (2). 

4. În conformitate cu procedura menţionată la articolul 40 alineatul (2), Comisia decide dacă 

autorizează sau nu statul membru să acorde marca de omologare CE de tip pentru acel tipul 

de vehicul respectiv. 

Dacă este cazul, decizia precizează de asemenea dacă valabilitatea sa este condiţionată de 

vreo restricţie, precum un termen de valabilitate limitat. În toate cazurile, valabilitatea 

omologării nu este mai scurtă de 36 de luni.
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Dacă autorizaţia este refuzată de către Comisie, statul membru informează de îndată pe 

deţinătorul omologării de tip provizorii menţionate la alineatul (2) al prezentului articol că 

omologarea provizorie va fi revocată în termen de şase luni de la data deciziei Comisiei. 

Cu toate acestea, vehiculele produse în conformitate cu omologarea provizorie înainte de 

revocarea acesteia pot fi înmatriculate, vândute sau introduse în circulaţie în oricare din 

statele membre care a acceptat omologarea provizorie.

5. Acest articol nu se aplică în cazul în care un sistem, o componentă sau o unitate tehnică 

separată respectă dispoziţiile unui regulament ONU/CEE la care a aderat Comunitatea.

Articolul 21

Acţiunile necesare

1. În cazul în care Comisia consideră că există motive suficiente pentru acordarea unei 

derogări în temeiul articolului 20, aceasta ia imediat măsurile necesare pentru adaptarea la 

progresul tehnologic a directivelor sau regulamentelor separate relevante, în conformitate 

cu procedura menţionată la articolul 40 alineatul (2). 

În cazul în care derogarea acordată în temeiul articolului 20 se referă la un regulament 

ONU/CEE, Comisia propune o modificare la regulamentul ONU/CEE în cauză, în 

conformitate cu procedura aplicabilă în temeiul Acordului din 1958.

2. De îndată ce actele de reglementare vizate au fost modificate, orice restricţie legată de 

derogare este ridicată imediat.

În cazul în care măsurile necesare adaptării actelor de reglementare nu au fost luate, 

valabilitate unei derogări poate fi prelungită la cererea statului membru care a acordat 

omologarea, printr-o altă decizie adoptată în conformitate cu procedura menţionată la 

articolul 40 alineatul (2). 
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CAPITOLUL IX

VEHICULELE PRODUSE ÎN SERII MICI

Articolul 22

Omologarea CE de tip pentru seriile mici

1. La solicitarea producătorului şi în limitele cantitative fixate la secţiunea 1 a părţii A a 

anexei XII, statele membre acordă, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 6 

alineatul (4), o omologare CE de tip pentru un tip de vehicul care satisface cel puţin 

cerinţele enumerate în cadrul apendicelui 1 la partea I a anexei IV.

2. Alineatul (1) nu se aplică vehiculelor cu destinaţie specială. 

3. Certificatele de omologare CE de tip se numerotează în conformitate cu anexa VII.

Articolul 23

Omologarea naţională de tip pentru seriile mici

1. În cazul vehiculelor produse în limitele cantitative fixate la secţiunea 2 a părţii A a 

anexei XII, statele membre pot să renunţe la una sau mai multe dispoziţii ale unuia sau mai 

multor acte de reglementare menţionate la anexa IV sau anexa XI, cu condiţia să fie 

prevăzute cerinţe alternative relevante.

„Cerinţele alternative” sunt dispoziţiile administrative şi cerinţele tehnice care vizează 

asigurarea unui nivel de siguranţă rutieră şi protecţie a mediului echivalente în cea mai 

mare măsură posibilă cu nivelul stabilit de dispoziţiile anexei IV sau XI, după caz. 

2. În cazul vehiculelor menţionate la alineatul (1), statele membre pot să acorde derogări 

pentru una sau mai multe dintre dispoziţiile prezentei directive. 
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3. Se acordă o derogare în privinţa aplicării dispoziţiilor de la alineatele (1) şi (2) doar în 

cazul în care un stat membru are motive justificate de a acţiona în acest fel.

4. Pentru omologarea de tip a vehiculelor din cadrul prezentului articol, statele membre 

acceptă sistemele, componentele sau unităţile tehnice separate care sunt omologate în 

conformitate cu actele de reglementare menţionate la anexa IV.

5. Certificatul de omologare de tip precizează natura derogărilor acordate în temeiul 

alineatelor (1) şi (2).

Certificatul de omologare de tip, al cărui model este expus la anexa VI, nu poartă titlul 

„Certificat de omologare CE de tip a vehiculelor”. Cu toate acestea, certificatele de 

omologare CE de tip se numerotează în conformitate cu anexa VII.

6. Valabilitatea omologării de tip este limitată la teritoriul statului membru care a acordat 

omologarea. Cu toate acestea, la solicitarea producătorului, autoritatea de omologare 

trimite, prin scrisoare recomandată sau prin poştă electronică, o copie a certificatului de 

omologare de tip şi a documentelor anexate acestuia autorităţilor de omologare ale statelor 

membre desemnate de producător. 

În termen de 60 de zile de la primire, statele membre vizate decid dacă acceptă sau nu 

omologarea de tip. Acestea informează oficial autoritatea de omologare la care se face 

referire în primul paragraf cu privire la decizia luată. 

Un stat membru nu poate refuza omologarea de tip decât dacă are motive justificate de a 

crede că dispoziţiile tehnice potrivit cărora vehiculul a fost omologat nu sunt echivalente 

cu dispoziţiile sale. 
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7. La cererea unui solicitant care doreşte să vândă, să înmatriculeze sau să introducă în 

circulaţie un vehicul în alt stat membru, statul membru care a acordat omologarea îi 

furnizează solicitantului o copie a certificatului de omologare de tip, inclusiv a dosarului de 

omologare. 

Un stat membru nu permite vânzarea, înmatricularea sau introducerea în circulaţie a unui 

astfel de vehicul decât dacă are motive justificate de a crede că dispoziţiile tehnice potrivit 

cărora vehiculul a fost omologat nu sunt echivalente cu dispoziţiile sale.

CAPITOLUL X

OMOLOGĂRILE INDIVIDUALE

Articolul 24

Omologările individuale

1. State membre pot acorda o derogare pentru un anumit vehicul, unic sau nu, de la 

respectarea uneia sau mai multor dispoziţii ale prezentei directive sau a unuia sau mai 

multor acte de reglementare menţionate la anexa IV sau anexa XI, cu condiţia să impună 

cerinţe alternative.

Se acordă derogare în privinţa aplicării dispoziţiilor de la alineatul (1) doar în cazul în care 

un stat membru are motive justificate de a acţiona în acest fel.

„Cerinţele alternative” sunt dispoziţiile administrative şi cerinţele tehnice care vizează 

asigurarea unui nivel de siguranţă rutieră şi protecţie a mediului echivalente în cea mai 

mare măsură posibilă cu nivelul stabilit de dispoziţiile anexei IV sau XI, după caz. 

2. State membre nu efectuează teste distructive. Statele membre folosesc orice informaţie 

relevantă care stabileşte conformitatea cu cerinţele alternative, furnizată de către solicitant . 
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3. Statele membre acceptă, în locul cerinţelor alternative, orice omologare CE de tip pentru 

sisteme, componente sau unităţi tehnice separate. 

4. Cererea de omologare individuală este înaintată de către producător, de către proprietarul 

vehiculului sau de către o persoană care acţionează în numele lor, cu condiţia ca aceasta 

din urmă să fie stabilită pe teritoriul Comunităţii.

5. Statele membre acordă o omologare individuală dacă vehiculul corespunde descrierii 

anexate solicitării şi dacă satisface cerinţele tehnice aplicabile şi eliberează fără întârziere 

nejustificată un certificat de omologare individuală.

Formatul certificatului de omologare individuală este stabilit după modelul certificatului de 

omologare CE de tip stabilit la anexa VI şi conţine cel puţin informaţiile necesare 

completării cererii de înmatriculare prevăzute în Directiva Consiliului 1999/37/CE din 29 

aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule1 . Certificatele de 

omologare individuală nu poartă titlul „Omologare CE de vehicul.”

Un certificat de omologare individuală poartă numărul de identificare al vehiculului în 

cauză.

6. Valabilitatea unei omologării individuale este limitată la teritoriul statului membru care a 

acordat omologarea.

În cazul în care un solicitant doreşte să vândă, să înmatriculeze sau să introducă în 

circulaţie în alt stat membru un vehicul care a primit o omologare individuală, statul 

membru care a acordat omologarea îi furnizează solicitantului, la cerere, o declaraţie 

privind dispoziţiile tehnice pe baza cărora vehiculul a fost omologat. 

  
1 JO L 138, 1.6.1999, p. 57. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de 

aderare din 2003.
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În ceea ce priveşte vehiculul căruia i-a fost acordată o omologare individuală de către un 

stat membru în conformitate cu dispoziţiile prezentului articol, celelalte state membre 

permit vânzarea, înmatricularea sau introducerea în circulaţie a vehiculului, cu condiţia să 

nu existe motive justificate de a crede că dispoziţiile tehnice potrivit cărora vehiculul a fost 

omologat nu sunt echivalente cu ale lor. 

7. La solicitarea producătorului sau proprietarului vehiculului, statele membre acordă o 

omologare individuală vehiculelor care sunt conforme cu dispoziţiile prezentei directive si 

cu actele de reglementare menţionate la anexa IV sau anexa XI, după caz.

Într-un astfel de caz, statele membre acceptă omologarea individuală şi autorizează 

vânzarea, înmatricularea şi introducerea în circulaţie a vehiculului.

8. Dispoziţiile prezentului articol pot fi aplicate vehiculelor care au primit omologarea de tip 

în conformitate cu prezenta directivă şi care au fost modificate înainte de prima 

înmatriculare sau de introducerea lor în circulaţie. 

Articolul 25

Dispoziţii specifice

1. Procedura stabilită la articolul 24 se poate aplica în cazul unui anumit vehicul în timpul 

etapelor succesive ale fabricării sale în conformitate cu o procedură de omologare de tip în 

mai multe etape.

2. Procedura stabilită la articolul 24 nu poate înlocui o etapă intermediară în derularea 

normală a unei proceduri de omologare de tip în mai multe etape şi nu se poate aplica 

pentru obţinerea omologării primei etape a unui vehicul. 



43

RO

CAPITOLUL XI

ÎNMATRICULAREA, VÂNZAREA ŞI INTRODUCEREA ÎN CIRCULAŢIE

Articolul 26

Înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a vehiculelor

1. Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolelor 29 şi 30, statele membre nu înmatriculează şi 

nu permit vânzarea sau introducerea în circulaţie a vehiculelor decât dacă acestea sunt 

însoţite de un certificat de conformitate valabil emis în conformitate cu articolul 18.

În cazul vehiculelor incomplete, statele membre permit vânzarea acestor vehicule, însă pot 

refuza înmatricularea lor permanentă şi introducerea în circulaţie atâta timp cât aceste 

vehicule nu sunt complete.

2. Vehiculele pentru care s-a acordat o derogare de la cerinţa privind certificatul de 

conformitate pot fi înmatriculate, vândute sau introduse în circulaţie dacă satisfac cerinţele 

tehnice aplicabile ale prezentei directive.

3. În ceea ce priveşte vehiculele în serii mici, numărul vehiculelor înmatriculate, vândute sau 

introduse în circulaţie în cursul unui singur an nu depăşeşte numărul de unităţi menţionate 

în partea A a anexei XII. 

Articolul 27

Înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a vehiculelor de sfârşit de serie

1. Sub rezerva limitelor fixate în secţiunea B a anexei XII şi doar pentru o perioadă limitată 

de timp, statele membre pot înmatricula vehiculele conforme unui tip de vehicul a cărui 

omologare CE de tip nu mai este valabilă şi pot autoriza vânzarea şi introducerea în 

circulaţie a acestora. 
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Primul paragraf nu se aplică decât acelor vehicule de pe teritoriul Comunităţii cărora li s-a 

acordat o omologare CE de tip valabilă în momentul fabricării, dar care nu au fost 

înmatriculate sau introduse în circulaţie înainte de expirarea valabilităţii omologării CE de 

tip. 

2. Opţiunea prevăzută la alineatul 1 este valabilă, în cazul vehiculelor complete, pentru o 

perioadă de douăsprezece luni de la data expirării omologării CE de tip şi, în cazul 

vehiculelor completate, pentru o perioadă de optsprezece luni de la data respectivă.

3. Producătorul care doreşte să beneficieze prevederile alineatului (1) înaintează o solicitare 

autorităţii competente din fiecare stat membru afectat de introducerea în circulaţie a 

vehiculului vizat. Cererea trebuie să specifice orice motive tehnice sau economice care 

împiedică vehiculele respective să fie conforme noilor cerinţe tehnice. 

Statele membre în cauză decid în termen de trei luni de la primirea unei astfel de cereri 

dacă permit înmatricularea vehiculelor pe teritoriul lor şi în ce cantitate. 

4. Alineatele (1), (2) şi (3) se aplică mutatis mutandis vehiculelor cărora le-a fost acordată o 

omologare de tip naţională, dar care nu au fost înmatriculate sau introduse în circulaţie 

înainte de expirarea valabilităţii omologării vizate, în temeiul articolului 45, din cauza 

punerii în aplicare obligatorii a procedurii de omologare CE de tip.

5. Statele membre aplică măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că numărul de vehicule 

ce trebuie înmatriculate sau introduse în circulaţie în cadrul procedurii stabilite în prezentul 

articol este controlat eficient.
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Articolul 28

Vânzarea şi introducerea în circulaţie a componentelor şi a unităţilor tehnice separate

1. Statele membre permit vânzarea şi introducerea în circulaţie a componentelor sau unităţilor 

tehnice separate dacă şi numai dacă acestea sunt conforme cerinţelor actelor de 

reglementare aplicabile şi poartă un marcaj în conformitate cu articolul 19.

2. Alineatul (1) nu se aplică în cazul componentelor sau unităţilor tehnice separate special 

fabricate sau concepute pentru vehiculele noi care nu sunt reglementate de prezenta 

directivă.

3. Prin derogare de la alineatul (1), statele membre permit vânzarea şi introducerea în 

circulaţie a componentelor sau unităţilor tehnice separate care au fost scutite de la una sau 

mai multe dispoziţii ale unui act de reglementare în temeiul articolului 20 sau care sunt 

destinate instalării pe vehiculele care beneficiază de omologările acordate în conformitate 

cu articolele 22, 23 sau 24 privind componenta sau unitatea tehnică vizată. 

4. Prin derogare de la alineatul (1) şi dacă nu se prevede altfel în vreun act de reglementare, 

statele membre permit vânzarea şi introducerea în circulaţie a componentelor sau unităţilor 

tehnice separate care sunt destinate instalării pe vehicule cărora, la data introducerii în 

circulaţie, nu li s-a solicitat, în temeiul prezentei directive sau al Directivei 70/156/CEE, să 

posede omologarea CE de tip.
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CAPITOLUL XII

CLAUZELE DE SALVGARDARE

Articolul 29

Vehiculele, sistemele componentele sau unităţile tehnice separate conforme prezentei directive

1. Dacă un stat membru consideră că anumite vehicule, sisteme, componente sau unităţi 

tehnice separate noi prezintă un risc serios pentru siguranţa rutieră sau dăunează 

semnificativ mediului înconjurător sau sănătăţii publice, deşi sunt conforme cerinţelor 

aplicabile sau sunt marcate corespunzător, statele membre pot să refuze, pentru o perioadă 

de maxim şase luni, să înmatriculeze astfel de vehicule sau să permită vânzarea sau 

introducerea în circulaţie pe teritoriul lor a unor astfel de vehicule, componente sau unităţi 

tehnice separate.

În astfel de cazuri, statul membru în cauză informează de îndată producătorul, celelalte 

state membre şi Comisia, specificând motivele care au condus la decizia sa şi, în particular, 

dacă aceasta este rezultatul: 

– lacunelor din actele de reglementare relevante; sau

– aplicării incorecte a cerinţelor relevante.

2. Comisia consultă părţile implicate în cel mai scurt timp posibil şi, în special, autoritatea de 

omologarea care a acordat omologarea de tip cu scopul de a pregăti decizia.

3. În cazul în care măsurile menţionate la alineatul (1) sunt atribuite unor lacune în actele de 

reglementare aplicabile, Comisia propune măsurile corespunzătoare după cum urmează:
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– în cazul în care sunt vizate directive sau regulamente separate, Comisia propune 

modificări în vederea adoptării acestora în conformitate cu procedura menţionată la 

articolul 40 alineatul (2);

– în cazul în care sunt vizate regulamente ONU/CEE, Comisia propune proiectele de 

modificări necesare ale regulamentelor ONU/CEE în conformitate cu procedura 

aplicabilă în temeiul Acordului revizuit din 1958. 

4. În cazul în care măsurile menţionate la alineatul 1 sunt atribuite aplicării incorecte a 

cerinţelor relevante, Comisia adoptă măsurile corespunzătoare pentru a asigura respectarea 

acestor cerinţe.

Articolul 30

Vehiculele, sistemele, componentele sau unităţile tehnice separate neconforme omologării de tip

1. Dacă statul membru care a acordat omologarea CE de tip constată că vehiculele, sistemele, 

componentele sau unităţile tehnice separate noi însoţite de un certificat de conformitate sau 

purtând o marcă de omologare nu se conformează tipului care a fost omologat, acesta 

adoptă măsurile necesare, inclusiv retragerea omologării de tip, pentru a se asigura că 

vehiculele, sistemele, componentele sau unităţile tehnice separate produse, după caz, sunt 

aduse în conformitate cu tipul omologat. Autoritatea de omologare a statului membru 

notifică măsurile luate autorităţilor de omologare din celelalte state membre. 

2. În sensul alineatului (1), abaterile de la informaţiile cuprinse în certificatul de omologare 

CE de tip sau de la dosarul de omologare sunt considerate ca neconformitate cu tipul 

omologat. 
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Un vehicul nu trebuie considerat că se abate de la tipul omologat când sunt permise 

anumite toleranţe prin actele de reglementare relevante şi când aceste toleranţe sunt 

respectate.

3. Dacă un stat membru demonstrează că vehiculele, componentele sau unităţile tehnice 

separate noi însoţite de un certificat de conformitate sau purtând o marcă de omologare nu 

se conformează tipului omologat, acesta poate solicita statului membru care a acordat 

omologarea de tip să verifice dacă vehiculele, sistemele, componentele sau unităţile 

tehnice separate aflat în procesul fabricării se conformează în continuare tipului omologat.

La primirea unei solicitări în acest sens, statul membru în cauză ia măsurile care se impun 

în cel mai scurt timp posibil şi, în orice caz, în termen de cel mult şase luni de la data 

solicitării.

4. Autoritatea de omologare cere statului membru care a acordat omologarea de tip 

sistemului, componentei, unităţii tehnice separate sau vehiculului incomplet să ia măsurile 

necesare pentru a se asigura că vehiculele produse sunt readuse în conformitate cu tipul 

omologat în cazurile următoare:

(a) în raport cu o omologare CE de tip pentru vehicule, în cazul în care neconformitatea 

unui vehicul este atribuibilă exclusiv neconformităţii unui sistem, componente sau 

unităţi tehnice separate; 

(b) în raport cu o omologare de tip în mai multe etape, în cazul în care neconformitatea 

unui vehicul completat este atribuibilă exclusiv neconformităţii unui sistem, 

componente sau unităţi tehnice care face parte din vehiculul incomplet sau 

neconformităţii vehiculului incomplet.
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La primirea unei solicitări în acest sens, statul membru în cauză ia măsurile care se impun, 

în cooperare cu statul membru solicitant dacă este cazul, în cel mai scurt timp posibil şi, în 

orice caz, în termen de cel mult şase luni de la data solicitării. În cazul în care se constată o 

lipsă de conformitate, autoritatea de omologare a statului membru care a acordat 

omologarea de tip sistemului, componentei sau unităţii tehnice separate sau omologarea 

vehiculului incomplet adoptă măsurile menţionate la alineatul (1).

5. Autorităţile de omologare se informează reciproc în termen de 20 de zile lucrătoare privind 

orice retragere a omologării CE de tip şi a motivelor care au determinat-o. 

6. Dacă statul membru care a acordat omologarea de tip contestă lipsa de conformitate, statele 

membre în cauză depun eforturi pentru rezolvarea disputei. Comisia este informată şi 

organizează, atunci când este necesar, consultări în vederea ajungerii la o înţelegere.

Articolul 31

Piesele şi echipamentele care prezintă un risc important în calea bunei funcţionări a sistemelor 

esenţiale

1. Statele membre împiedică vânzarea, oferta de vânzare sau introducerea în circulaţie a 

pieselor sau echipamentelor care pot prezenta un risc important pentru buna funcţionare a 

sistemelor care sunt esenţiale pentru siguranţa vehiculului sau pentru capacităţile sale de 

protecţie a mediului, cu excepţia cazului în care au fost autorizate de către o autoritate de 

omologare în conformitate cu alineatele (4) şi (6). Lista acestor piesele sau echipamentele 

este stabilită în Anexa XIII în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 40 alineatul 

(2), ţinând seama de informaţiile disponibile privind:

– gravitatea riscului pentru securitatea sau capacităţile de protecţie a mediului ale 

vehiculelor echipate cu piesele şi echipamentele în cauză; şi
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– efectul asupra consumatorilor şi producătorilor pe piaţa pieselor de schimb a 

impunerii, la prezentul articol, a unei posibile cerinţe de autorizare pentru piesele şi 

echipamentul prevăzute. 

2. Alineatul (1) nu se aplică pieselor şi echipamentelor originale şi pieselor sau 

echipamentelor care au primit omologarea de tip în conformitate cu prevederile unuia din 

actele de reglementare enumerate la anexa IV, cu excepţia cazului în care omologarea 

priveşte alte aspecte decât cele reglementate de alineatul (1). Cu toate acestea, prevederile 

care vizează identificarea acestor piese şi echipamente atunci când sunt introduse pe piaţă 

pot fi adoptate, dacă este cazul, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 40 

alineatul (2). 

3. Lista la care se face referire la alineatul (1) poate fi actualizată şi, dacă este necesar, 

modelul şi sistemul de numerotare al certificatului menţionat la alineatul (4), precum şi 

aspectele privind procedura, cerinţele, marcajul, ambalarea şi testele necesare sunt stabilite 

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 40 alineatul (2). Cerinţele se pot baza 

pe actele de reglementare enumerate la anexa IV sau pot consta dintr-o comparaţie a piesei 

sau echipamentului cu capacităţile vehiculului original sau a oricăreia din piesele sale, 

după caz. În aceste cazuri, cerinţele trebuie să garanteze că piesele sau echipamentele nu 

compromit buna funcţionare a acelor sisteme care sunt esenţiale pentru siguranţa 

vehiculului sau capacităţile sale de protecţie a mediului. 

4. În sensul alineatului (1), producătorul de piese sau echipamente prezintă autorităţii de 

omologare un raport de testare redactat de un serviciu tehnic desemnat, care certifică faptul 

că piesele sau echipamentele pentru care este solicitată autorizaţia sunt conforme cu 

cerinţele menţionate la alineatul (3). Producătorul poate înainte doar o singură cerere pe tip 

şi pe piesă unei singure autorităţi de omologare.
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Cererea include detaliile privind producătorul pieselor sau al echipamentului, tipul, 

numărul de identificare şi numărul de piese sau echipamente pentru care este solicitată 

autorizaţia, precum şi numele producătorului vehiculului, tipul de vehicul şi, dacă este 

cazul, anul de fabricaţie sau orice altă informaţie care permite identificarea vehiculului 

căruia îi sunt destinate piesele sau echipamentul respectiv.

Atunci când autoritatea de omologare opinează, luând în considerare raportul de testare şi 

alte probe, că piesele sau echipamentele vizate sunt conforme cu cerinţele menţionate la 

alineatul (3), aceasta eliberează producătorului, fără întârziere nejustificată, un certificat.

Acest certificat permite ca piesele sau echipamentele să fie vândute, puse în vânzare sau 

instalate pe vehiculele din interiorul Comunităţii sub rezerva dispoziţiei menţionate în al 

doilea paragraf al alineatului (6).

5. Producătorul informează fără întârziere autoritatea de omologare care a eliberat certificatul 

cu privire la orice schimbare care afectează condiţiile în care a fost eliberat certificatul 

respectiv . Autoritatea de omologare decide dacă certificatul trebuie reexaminat sau dacă 

trebuie eliberat un alt certificat si dacă sunt necesare noi teste.

Responsabilitatea producătorului este să se asigure că piesele şi echipamentele sunt 

produse şi continuă să fie produse potrivit condiţiilor în care a fost eliberat certificatul.

6. Înainte de eliberarea unei autorizaţii, autoritatea de omologare se asigură de existenţa unor 

modalităţi şi proceduri corespunzătoare de asigurare a unui control efectiv al conformităţii 

producţiei.
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În cazul în care autoritatea de omologare consideră că nu mai sunt îndeplinite condiţiile de 

eliberare a autorizaţiei, aceasta îi cere producătorului să ia măsurile necesare pentru 

asigurarea readucerii la conformitate a pieselor sau echipamentelor. Dacă este necesar, 

autoritatea de omologare retrage autorizaţia.

7. Orice dezacord dintre statele membre privitor la certificatele menţionate la alineatul (4) 

este adus în atenţia Comisiei. Aceasta din urmă ia măsurile necesare, inclusiv, dacă este 

necesar, retragerea autorizaţiei, după consultarea statelor membre.

8. Prezentul articol nu este aplicabil înainte ca lista menţionată la alineatul (1) să fie 

redactată. Pentru fiecare element sau grup de elemente introdus în respectiva listă, este 

fixată o perioadă rezonabilă de tranziţie, în timpul căreia interdicţia la care se face referire 

la alineatul (1) este suspendată pentru a permite producătorului piesei sau echipamentelor 

să poată solicita şi obţine o autorizaţie. În acelaşi timp, se poate fixa o dată, dacă este 

cazul, până la care piesele şi echipamentele concepte pentru vehiculele care au primit 

omologarea de tip înaintea datei respective sunt excluse din domeniul de aplicare a 

prezentului articol. 

9. Atâta timp cât nu a fost luată o decizie privind includerea unei piese sau a unui echipament 

în lista menţionată la alineatul (1), statele membre pot menţine dispoziţii naţionale 

referitoare la piesele sau echipamentele care pot afecta buna funcţionare a sistemelor 

esenţiale pentru siguranţa vehiculului sau a capacităţilor sale de protecţie a mediului.

De îndată ce o decizie pozitivă sau negativă a fost luată în această privinţă, valabilitatea 

dispoziţiilor naţionale referitoare la piesele sau echipamentele în cauză încetează.
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Articolul 32

Retragerea vehiculelor

1. În cazul în care un producător care a primit o omologare CE de tip pentru un tip de vehicul 

este obligat, în scopul punerii în aplicare a dispoziţiilor unui act de reglementare sau a 

Directivei 2001/95/CE, să retragă o serie de vehiculelor deja vândute, înmatriculate sau 

introduse în circulaţie, deoarece unul sau mai multe sisteme, componente sau unităţi 

tehnice separate instalate pe vehicul, fie că au fost aprobate sau nu în conformitate cu 

prezenta directivă, prezintă un risc important pentru siguranţa rutieră, sănătatea publică sau 

protecţia mediului înconjurător, acesta informează imediat autoritatea de omologare care a 

acordat omologarea vehiculului. 

2. Producătorul propune autorităţii de omologare un ansamblu de soluţii relevante pentru a 

neutraliza riscul menţionat la alineatul (1). Autoritatea de omologare comunică fără 

întârziere autorităţilor celorlalte state membre măsurile propuse.

Autorităţile competente se asigură că măsurile sunt puse în practică eficient pe teritoriile

proprii.

3. Dacă autorităţile competente consideră că măsurile sunt insuficiente sau că nu au fost puse 

în aplicare suficient de repede, acestea informează fără întârziere autoritatea de omologare 

care a acordat aprobarea CE de tip pentru vehiculele vizate.

Autoritatea de omologare îl informează apoi pe producător. Dacă autoritatea de omologare 

care a acordat omologarea CE de tip nu este satisfăcută de măsurile luate de producător, va 

lua toate măsurile de protecţie necesare, inclusiv retragerea omologării CE de tip a 

vehiculelor în cazul în care producătorul nu propune şi pune în practică măsuri corective 

eficiente. În cazul retragerii omologării CE de tip a vehiculelor, autoritatea de omologare 

în cauză informează asupra acestui fapt prin scrisoare recomandată sau mijloace 

electronice echivalente producătorul, autorităţile de omologarea ale celorlalte state membre 

şi Comisia, în termen de 20 de zile lucrătoare.
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4. Prezentul articol se aplică de asemenea pieselor care nu fac obiectul niciunei cerinţe în 

temeiul vreunui act de reglementare.

Articolul 33

Notificarea deciziilor şi căilor de atac disponibile

Toate deciziile luate în temeiul dispoziţiilor adoptate în scopul aplicării prezentei directive, precum 

şi toate deciziile care conduc la refuzul acordării unei omologări CE de tip,la retragerea acesteia sau 

la refuzul înmatriculării sau a interdicţiei vânzării expun în detaliu motivele care le stau la bază.

Aceste decizii sunt transmise părţii interesate, cu precizarea căilor de atac de care aceasta dispune în 

conformitate cu legislaţia în vigoare în statul membru respectiv, precum şi a termenelor în care 

acestea pot fi exercitate.

CAPITOLUL XIII

REGLEMENTĂRILE INTERNAŢIONALE

Articolul 34

Regulamentele ONU/CEE necesare pentru omologarea CE de tip

1. Regulamentele ONU/CEE la care a aderat Comunitatea, şi care sunt enumerate în partea I 

a anexei IV şi în anexa XI, fac parte din omologarea CE de tip a vehiculelor în aceleaşi 

condiţii ca directivele sau regulamentele separate. Acestea se aplică categoriilor de 

vehicule enumerate în coloanele corespondente din tabelul din partea I a anexei IV şi în 

anexa XI.
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2. În cazul în care Comunitatea a decis să aplice în mod obligatoriu un regulament ONU/CEE 

în scopul omologării CEE de tip a vehiculelor, în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) al 

Deciziei 97/836/CE, anexele prezentei directive sunt modificate în mod corespunzător, în 

conformitate cu procedura menţionată la articolul 40 alineatul (2) din prezenta directivă. 

Actul de modificare a anexelor la prezenta directivă specifică de asemenea datele punerii 

în practică obligatorii a regulamentului ONU/CEE sau a modificărilor acestuia. Statele 

membre abrogă sau adaptează orice dispoziţie legislativă naţională care este incompatibilă 

cu regulamentul ONU/CEE în cauză.

În cazul în care un astfel de regulament ONU/CEE înlocuieşte o directivă separată sau 

regulament separat existent, elementele relevante din partea I a anexei IV şi din anexa XI 

sunt înlocuite de numărul regulamentului ONU/CEE, iar elementul corespondent din 

partea II a anexei IV este şters în conformitate cu aceeaşi procedură. 

3. În cazurile menţionate în al doilea paragraf al alineatului (2), directiva separată sau 

regulamentul separat înlocuit de regulamentul ONU/CEE se abrogă în conformitate cu 

procedura menţionată la articolul 40 alineatul (2).

În cazul în care se abrogă o directivă separată, statele membre abrogă orice dispoziţie 

legislativă naţională adoptată pentru transpunerea directivei respective.

Articolul 35

Echivalenţa regulamentelor ONU/CEE cu directivele sau regulamentele

1. Regulamentele ONU/CEE enumerate la anexa IV partea II sunt recunoscute ca fiind 

echivalente cu directivele sau regulamente separate corespondente în măsura în care au 

acelaşi domeniu de aplicare şi acelaşi subiect.
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Autorităţile de omologare ale statelor membre acceptă omologările acordate în 

conformitate cu reglementările ONU/CEE şi, dacă este cazul, mărcile de omologare 

corespunzătoare, în locul omologărilor şi mărcilor de omologare echivalente acordate în 

conformitate cu directiva separată sau regulamentul separat echivalente.

2. În cazul în care Comunitatea a decis să aplice, în sensul alineatului (1), un regulament 

ONU/CEE nou sau modificat, partea II a anexei IV se actualizează în mod corespunzător 

în conformitate cu procedura menţionată la articolul 40 alineatul (2).

Articolul 36

Echivalenţa cu alte regulamente

Hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, Consiliul poate recunoaşte echivalenţa 

dintre condiţiile sau dispoziţiile privind omologarea CE de tip a sistemelor, componentelor şi 

unităţilor tehnice separate stabilite în prezenta directivă şi procedurile stabilite prin reglementări 

internaţionale sau prin reglementări ale ţărilor terţe, în cadrul acordurilor multilaterale sau bilaterale 

dintre Comunitate şi ţările terţe.

CAPITOLUL XIV

COMUNICAREA INFORMAŢIILOR TEHNICE

Articolul 37

Informaţiile destinate utilizatorilor

1. Producătorul nu poate să comunice informaţii tehnice legate de elementele furnizate de 

prezenta directivă sau de actele de reglementare enumerate la anexa IV care să contravină 

elementelor omologate de autoritatea de omologare.
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2. În cazul în care un act de reglementare conţine astfel de dispoziţii, producătorul pune la 

dispoziţia utilizatorilor toate informaţiile relevante, precum şi instrucţiunile necesare care 

descriu orice condiţii speciale sau restricţii privind utilizarea vehiculului, a unei 

componente sau unităţi tehnice separate. 

Aceste informaţii sunt comunicate în toate limbile oficiale ale Comunităţii. Acestea sunt 

furnizate, de comun acord cu autoritatea de omologare, sub forma unui document 

justificativ adecvat, precum manualul utilizatorului sau manualul de întreţinere. 

Articolul 38

Informaţii destinate producătorilor de componente sau de unităţi tehnice separate

1. Producătorul vehiculului pune la dispoziţia producătorilor de componente sau de unităţi 

tehnice separate toate datele, inclusiv, dacă este cazul, schiţele care figurează în anexa sau 

apendicele la un act de reglementare şi care sunt necesare pentru omologarea CE de tip a 

componentelor sau unităţilor tehnice separate sau pentru obţinerea unei autorizaţii în 

temeiul articolului 31.

Producătorul vehiculului poate impune un acord obligatoriu producătorilor de componente 

sau unităţi tehnice separate pentru a proteja confidenţialitate oricăror informaţii care nu fac 

parte din domeniul public, inclusiv cele legate de drepturile de proprietate intelectuală.

2. Producătorul componentelor sau unităţilor tehnice separate, în calitatea sa de posesor al 

unui certificat de omologare CE de tip care, în conformitate cu articolul 10 alineatul (4), 

include restricţii de utilizare, condiţii speciale de montaj sau ambele, furnizează 

producătorului vehiculului toate informaţiile detaliate relevante.
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În cazul în care un act de reglementare conţine astfel de prevederi, producătorul 

componentelor sau unităţilor tehnice separate furnizează, odată cu componentele sau 

unităţile tehnice separate produse, instrucţiuni privind restricţiile de utilizare sau condiţiile 

speciale de montare, sau ambele.

CAPITOLUL XV

MĂSURILE DE PUNERE ÎN APLICARE ŞI MODIFICĂRILE

Articolul 39

Măsurile de punere în aplicare şi modificările la prezenta directivă şi la directivele şi 

regulamentele separate

1. Măsurile necesare pentru aplicarea fiecărei directive separate sau fiecărui regulament 

separat sunt adoptate în conformitate cu procedura menţionată la articolul 40 alineatul (2) 

şi în conformitate cu normele prevăzute în fiecare directivă sau regulament vizat.

2. Modificările aduse la anexa prezentei directive sau la dispoziţiile directivelor sau 

regulamentelor separate enumerate în partea I a anexei IV cu scopul de a le adapta la 

evoluţia cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice sunt adoptate în conformitate cu procedura 

menţionată la articolul 40 alineatul (2).

3. Modificările aduse prezentei directive cu scopul de aplica sistemul omologării CE de tip 

altor vehicule decât cele echipate cu un motor cu ardere internă şi de a stabili cerinţele 

tehnice pentru vehiculele în serii mici, vehiculele omologate în cadrul procedurii de 

omologare individuale şi vehiculele cu destinaţii speciale sunt adoptate în conformitate cu 

procedura menţionată la articolul 40 alineatul (2).
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4. În cazul în care Comisia este informată asupra unor riscuri grave pentru utilizatorii rutieri 

sau pentru mediul înconjurător, care impun măsuri urgente, dispoziţiile directivelor sau 

regulamentelor separate enumerate în partea I a anexei IV pot fi modificate în conformitate 

cu procedura menţionată la articolul 40 alineatul (2).

5. Modificările care sunt necesare în interesul unei bune administraţii şi în special cele 

impuse de asigurarea coerenţei directivelor şi regulamentelor separate enumerate în partea 

I a anexei IV fie între acestea, fie cu alte acte de drept comunitar sunt adoptate în 

conformitate cu procedura menţionată la articolul 40 alineatul (2).

6. În cazul în care, în aplicarea Deciziei 97/836/CE, sunt adoptate noi regulamente ONU/CEE 

sau modificări la regulamentele ONU/CEE existente la care a aderat Comunitatea, Comisia 

modifică anexele prezentei directive în mod corespunzător, în conformitate cu procedura 

menţionată la articolul 40 alineatul (2).

7. Fiecare directivă separată nouă sau regulament separat nou introduce modificările necesare 

în anexele la prezenta directivă.

Articolul 40

Comitetul

1. Comisia este asistată de un comitet denumit „Comitetul tehnic - autovehicule” (TCMV).

2. Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 şi 7 din Decizia 

1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile de la articolul 8 din aceasta.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabileşte la trei 

luni.

3. Comitetul îşi stabileşte propriul regulament de procedură.
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CAPITOLUL XVI

DESEMNAREA ŞI NOTIFICAREA SERVICIILOR TEHNICE

Articolul 41

Desemnarea serviciilor tehnice

1. În cazul în care un stat membru desemnează un serviciu tehnic, acesta din urmă se 

conformează dispoziţiilor prezentei directive.

2. Serviciile tehnice efectuează propriile teste sau supraveghează testele necesare omologării 

sau inspecţiile specificate în prezenta directivă sau într-un act de reglementare enumerat la 

anexa IV, cu excepţia cazului în sunt permise în mod explicit proceduri alternative. 

Serviciile tehnice nu pot efectua teste sau inspecţii pentru care nu au fost desemnate în 

mod corespunzător.

3. Serviciile tehnice fac parte dintr-una sau mai multe din următoarele categorii de activităţi, 

în funcţie de domeniul lor de competenţă: 

(a) categoria A, serviciile tehnice care efectuează în cadrul propriilor lor unităţi testele 

menţionate în prezenta directivă şi în actele de reglementare enumerate la anexa IV;

(b) categoria B, serviciile tehnice care supraveghează testele la care se face referire în 

prezenta directivă şi în actele de reglementare menţionate în anexa IV şi care au loc 

în cadrul unităţilor producătorului sau ale unei părţi terţe;

(c) categoria C, serviciile tehnice care evaluează şi monitorizează cu regularitate 

procedurile producătorului de control al conformităţii producţiei;
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(d) categoria D, serviciile tehnice care supraveghează sau efectuează teste sau inspecţii 

în cadrul supravegherii conformităţii producţiei.

4. Serviciile tehnice fac dovada faptului că posedă competenţele necesare, cunoştinţele 

tehnice specifice şi experienţa dovedită în domeniile specifice reglementate de prezenta 

directivă şi de actele de reglementare enumerate în anexa IV.

De asemenea, serviciile tehnice se conformează acelor standarde menţionate în apendicele 

1 la anexa V care sunt relevante pentru activităţile pe care le efectuează. Cu toate acestea, 

această cerinţă nu se aplică ultimei etape a unei proceduri de omologare de tip care 

cuprinde mai multe etape, astfel cum este menţionată la articolul 25 alineatul (1).

5. O autoritate de omologare poate să acţioneze în calitate de serviciu tehnic pentru una sau 

mai multe din activităţile menţionate la alineatul (3).

6. Un producător sau o parte subcontractantă care acţionează în numele acestuia poate fi 

desemnată drept serviciu tehnic pentru activităţile din categoria A în ceea ce priveşte actele 

de reglementare enumerate în anexa XV.

Lista acestor acte de reglementare este actualizată în conformitate cu procedura menţionată 

la articolul 40 alineatul (2).

7. Elementele menţionate la alineatele (5) şi (6) sunt conforme cu dispoziţiile prezentului 

articol.

8. Serviciile tehnice diferite de cele desemnate în conformitate cu alineatul (6) şi aparţinând 

unei ţări terţe nu pot fi notificate în înţelesul articolului 43 decât în cadrul uni acord 

bilateral între Comunitate şi ţara terţă în cauză. 
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Articolul 42

Evaluarea competenţelor serviciilor tehnice

1. Competenţele menţionate la articolul 41 sunt demonstrate printr-un raport de evaluare 

redactat de o autoritate competentă. Acesta poate include un certificat de acreditare eliberat 

de un organism de acreditare.

2. Evaluarea pe care se bazează raportul menţionat la alineatul 1 este realizată în conformitate 

cu prevederile apendicelui 2 la anexa V.

Raportul de evaluare este revizuit după o perioadă de maxim 3 ani.

3. Raportul de evaluare este comunicat Comisiei la cerere.

4. Autoritatea de omologare care acţionează în calitate de serviciu tehnic îşi demonstrează 

conformitatea prin probe justificative.

Acestea includ o evaluare realizată de auditori independenţi de activitatea supusă evaluării.

Auditorii pot aparţine aceleiaşi organizaţii cu condiţia de a fi conduşi în mod autonom faţă 

de personalul implicat în activitatea evaluată.

5. Producătorul sau partea subcontractantă care acţionează în numele acestuia, desemnată ca 

serviciu tehnic, respectă dispoziţiile relevante ale prezentului articol.
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Articolul 43

Procedurile de notificare

1. Comisia este notificată de statele membre cu privire la numele, adresa, inclusiv adresa 

electronică, persoanele responsabile şi categoria de activităţi ale fiecărui serviciu tehnic 

desemnat. Statele membre informează Comisia cu privire la orice modificare ulterioară 

adusă acestora.

Actul de notificare menţionează actele de reglementare relativ la care au fost desemnate 

serviciile tehnice.

2. Un serviciu tehnic nu îşi poate exercita activităţile descrise la articolul 41 privind 

omologarea de tip decât dacă a fost notificat în prealabil Comisiei .

3. Acelaşi serviciu tehnic poate fi desemnat şi notificat de mai multe state membre, indiferent 

de categoria de activităţi pe care acesta le exercită.

4. În cazul în care, în aplicarea unui act de reglementare, trebuie desemnată o organizaţie 

specifică sau un organism competent a cărui activitate nu este inclusă în activităţile 

reglementate de articolul 41, notificarea se face în conformitate cu dispoziţiile prezentului 

articol.

5. Comisia publică o listă şi detaliile privind autorităţile de omologare şi serviciile tehnice pe 

propriul său site web. 
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CAPITOLUL XVII
DISPOZIŢII FINALE

Articolul 44

Dispoziţii tranzitorii

1. În aşteptarea modificărilor necesare la prezenta directivă, cu scopul de a include vehiculele 

care nu sunt încă reglementate sau de a completa dispoziţiile administrative şi tehnice 

privind omologarea de tip a vehiculelor în afara celor din categoria M1, produse în serii 

mici, şi de a stabili dispoziţii administrative şi tehnice armonizate privind procedura de 

omologare individuală şi în aşteptarea expirării perioadelor tranzitorii prevăzute la articolul 

45, statele membre continuă să acorde vehiculelor omologări naţionale, cu condiţia ca 

aceste omologări să se bazeze pe cerinţele tehnice armonizate prevăzute de prezenta 

directivă. 

2. La solicitarea producătorului sau, în cazul omologării individuale, a posesorului 

vehiculului şi pe baza informaţiilor solicitate, statul membru vizat completează şi 

eliberează certificatul de omologare de tip sau certificatul de omologare individuală, după 

caz. Certificatul se eliberează solicitantului.

În ceea ce priveşte vehiculele de acelaşi tip, celelalte state membre acceptă o copie 

conformă cu originalul ca dovadă că testele necesare au fost efectuate. 
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3. În cazul în care un anumit vehicul care face obiectul unei omologări individuale trebuie 

înmatriculat într-un alt stat membru, acesta poate solicita autorităţii de omologare care a 

eliberat omologarea individuală orice informaţii suplimentare detaliate privind natura 

cerinţelor tehnice îndeplinite de vehiculul în cauză.

4. În aşteptarea armonizării sistemelor de înmatriculare şi de impozitare ale statelor membre 

pentru vehiculele reglementate de prezenta directivă, statele membre pot utiliza sistemele 

de codificare naţionale pentru a facilita înmatricularea şi impozitarea pe teritoriul lor. În 

acest scop, statele membre pot subdiviza versiunile prezentate în anexa III partea II, cu 

condiţia ca datele utilizate pentru această subdivizare să fie indicată explicit în dosarul de 

informaţii sau să poată fi dedusă din acesta printr-un simplu calcul.

Articolul 45

Datele de aplicare pentru omologarea CE de tip

1. În ceea ce priveşte omologarea CE de tip, statele membre acordă omologarea CE noilor 

tipuri de vehicule începând cu datele specificate în anexa XIX.

2. La solicitarea producătorului, statele membre pot acorda o omologare CE noilor tipuri de 
vehicule începând cu ... *.

3. Până la datele menţionate în a patra coloană a tabelului de la anexa XIX, articolul 26 

alineatul (1) nu se aplică noilor vehicule pentru care a fost acordată o omologare naţională 

înaintea datelor specificate în a treia coloană sau vehiculelor pentru care nu a existat 

omologare.

  
* 18 luni de la data de intrare în vigoare a prezentei directive.
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4. În ceea ce priveşte autovehiculele, alineatele (1), (2) şi (3) se aplică doar vehiculelor 

echipate cu un motor cu ardere internă. În scopul acestor dispoziţii, se consideră că 

vehiculele electrice hibride sunt echipate cu un motor cu ardere internă.

5. Prezenta directivă nu anulează nicio omologare CE de tip acordată vehiculelor din 
categoria M1 înainte de … *şi nici nu împiedică prelungirea omologărilor respective.

6. În cea ce priveşte omologarea CE a noilor tipuri de sisteme, componente sau unităţi tehnice 

separate, statele membre aplică prezenta directivă de la ...* .

Prezenta directivă nu anulează nicio omologare CE de tip acordată sistemelor, 

componentelor sau unităţilor tehnice separate înainte de ...* şi nici nu împiedică 

prelungirea omologărilor respective.

Articolul 46

Sancţiunile

Statele membre determină sancţiunile aplicabile pentru nerespectarea dispoziţiilor prezentei 

directive şi a actelor de reglementare enumerate în partea I a anexei IV şi ia toate măsurile necesare 

pentru punerea în practică a acestora. Sancţiunile hotărâte trebuie să fie efective, proporţionale şi 

descurajatoare. Statele membre comunică la Comisie aceste dispoziţii până cel târziu la …*, 

precum şi orice modificări ulterioare aduse acestora, cât mai curând posibil.

  
* 18 luni de la data de intrare în vigoare a prezentei directive.
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Articolul 47

Evaluarea

1. Cel târziu la ...*, statele membre informează Comisia cu privire la punerea în aplicare a 

procedurilor de omologare de tip prevăzute de prezenta directivă şi, în special, la procesul 

în mai multe etape. Dacă este cazul, Comisia propune modificările pe care le consideră 

necesare pentru a îmbunătăţi procesul de omologare de tip.

2. Pe baza informaţiilor comunicate în temeiul alineatului (1), Comisia prezintă în faţa 

Parlamentului European şi a Consiliului stadiul aplicării prezentei directive până cel târziu 

la ...** Dacă este cazul, Comisia poate propune amânarea datelor de punere în aplicare 

menţionate la articolul 45.

Articolul 48

Transpunerea

1. Statele membre adoptă şi publică actele cu putere de lege şi actele administrative necesare 

pentru a se conforma prezentei directive înainte de …***. Statele membre comunică de 

îndată Comisiei textul acestor dispoziţii.

  
* 42 luni de la data de intrare în vigoare a prezentei directive.
** 48 luni de la data de intrare în vigoare a prezentei directive.
*** 18 luni de la data de intrare în vigoare a prezentei directive.
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Statele membre pun în aplicare aceste dispoziţii începând cu …*

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conţin o trimitere la prezenta directivă 

sau sunt însoţite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Dispoziţiile includ 

de asemenea o menţiune potrivit căreia trimiterile din cadrul actelor cu putere de lege şi 

actelor administrative în vigoare la directiva abrogată prin prezenta directivă trebuie 

interpretate ca trimiteri la prezenta directivă. Statele membre decid cum se fac astfel de 

trimiteri şi cum este formulată menţiunea.

2. Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele dispoziţiilor esenţiale de drept intern 

pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 49

Abrogarea

Directiva 70/156/CEE se abrogă cu data de … *, fără să aducă atingere obligaţiilor statelor membre 

privind termenele pentru transpunerea în dispoziţii de drept intern şi aplicarea directivelor conţinute 

în partea B a anexei XX.

Referirile la directiva abrogată se interpretează ca referiri la prezenta directivă şi sunt înţelese în 

conformitate cu tabelul de corespondenţă stabilit la anexa XXI.

  
* 18 luni de la data de intrare în vigoare a prezentei directive.
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Articolul 50

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea sa în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene.

Articolul 51

Destinatarii

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Preşedintele Preşedintele

[...] [...]
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LISTA ANEXELOR

Anexa I Lista completă de informaţii utile pentru omologarea CE de tip a vehiculelor

Anexa II Definirea categoriilor de vehicule şi a tipurilor de vehicule

Anexa III Document informativ pentru omologarea CE de tip a vehiculelor

Anexa IV Lista de cerinţe pentru omologarea CE de tip a vehiculelor

Apendice: Lista cerinţelor pentru omologarea CE de tip a vehiculelor din 
categoria M1, fabricate în serii mici

Anexa V Proceduri care se aplică în timpul omologării CE de tip a vehiculelor

Apendice 1: Standarde pe care entităţile la care se face referire în articolul 
41 au obligaţia să le respecte

Apendice 2: Procedură pentru evaluarea serviciilor tehnice

Anexa VI Certificat de omologare CE de tip

Apendice: Lista actelor de reglementare pe care tipul de vehicul trebuie să 
le respecte

Anexa VII Sistemul de numerotare a certificatelor de omologare CE de tip

Apendice: Marca de omologare CE de tip a componentelor şi a unităţilor 
tehnice separate
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Anexa VIII Rezultatele încercării

Anexa IX Certificatul de conformitate CE

Anexa X Proceduri privind conformitatea producţiei

Anexa XI Natura vehiculelor cu destinaţie specială şi prevederi referitoare la acestea 

Apendice 1: Autocaravane, ambulanţe şi maşini 
funerare

Apendice 2: Vehicule blindate

Apendice 3: Alte vehicule cu destinaţie specială 
(inclusiv rulote)

Apendice 4: Automacarale

Anexa XII Limite pentru serii mici şi sfârşit de serie

Anexa XIII Lista pieselor sau echipamentelor care pot prezenta un risc semnificativ pentru 

funcţionarea corectă a sistemelor esenţiale pentru siguranţa vehiculului sau a 

capacităţilor sale de protecţie a mediului, cerinţele legate de funcţionare acestora, 

procedurile de încercare adecvate, dispoziţii de marcare şi ambalare

Anexa XIV Lista omologărilor CE de tip emise în conformitate cu actele de reglementare

Anexa XV Lista actelor de reglementare în baza cărora un producător poate fi desemnat ca 

serviciu tehnic

Anexa XVI Lista actelor de reglementare în baza cărora se pot folosi metode de încercare virtuală 

de către un producător sau un serviciu tehnic
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Apendice 1: Condiţii generale impuse metodelor de încercare virtuală

Apendice 2: Condiţii specifice privind metodele de încercare virtuală

Anexa XVII Proceduri care se aplică în procesul omologării CE de tip desfăşurat în mai multe 

etape

Apendice: Modelul de plăcuţă suplimentară a producătorului

Anexa XVIII Certificatul de origine al vehiculului - Declaraţia producătorului vehiculului de 

bază/incomplet care nu beneficiază de un certificat de conformitate

Anexa XIX Calendarul punerii în aplicare a prezentei directive în ceea ce priveşte omologarea de 

tip

Anexa XX Termene pentru transpunerea directivelor abrogate în dispoziţii de drept intern

Anexa XXI Tabel de corespondenţă
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ANEXA I

LISTA COMPLETĂ A INFORMAŢIILOR UTILE PENTRU OMOLOGAREA CE DE TIP A 

VEHICULELOR

Toate documentele informative din prezenta directivă şi din alte directive sau regulamente separate 

trebuie să cuprindă numai extrase din lista completă şi să adopte sistemul de numerotare folosit în 

aceasta.

Următoarele informaţii, acolo unde este cazul, trebuie furnizate în trei exemplare şi să includă un 

cuprins. Orice schiţă trebuie să fie furnizată la scala adecvată şi cu suficiente detalii, în format A4 

sau împăturite în format A4. Fotografiile, dacă acestea există, trebuie să prezinte suficiente detalii.

În cazul în care sistemele, componentele sau unităţile tehnice separate au dispozitive electronice de 

control, trebuie furnizate informaţii cu privire la performanţele acestora.

(pentru note explicative, a se vedea ultima pagină a prezentei anexe)

0. GENERALITĂŢI

0.1. Marca (numele comercial al producătorului):..............................................................

0.2. Tipul: .........................................................................................................................

0.2.0.1. Şasiu: .........................................................................................................................

0.2.0.2. Caroserie/vehicul complet: .........................................................................................

0.2.1. Denumire (denumiri) comercială (comerciale) (dacă este cazul): ................................

0.3. Mijloace de identificare a tipului, dacă sunt prezente pe vehicul/componentă/unitate 

tehnică separată (b) (1): ...............................................................................................
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0.3.0.1. Şasiu: .........................................................................................................................

0.3.0.2. Caroserie/vehicul complet: .........................................................................................

0.3.1. Amplasamentul marcajului: ........................................................................................

0.3.1.1. Şasiu: .........................................................................................................................

0.3.1.2. Caroserie/vehicul complet: .........................................................................................

0.4. Categoria vehiculului (c):............................................................................................

0.4.1. Clasificare (clasificări) în funcţie de mărfurile periculoase pe care vehiculul este 

destinat să le transporte: .............................................................................................

0.5. Numele şi adresa producătorului:................................................................................

0.6. Amplasamentul şi metoda de aplicare a plăcuţelor prevăzute de lege şi 

amplasamentul numărului de identificare a vehiculului...............................................

0.6.1. Pe şasiu: .....................................................................................................................

0.6.2. Pe caroserie: ...............................................................................................................

0.7. În cazul componentelor şi al unităţilor tehnice separate, amplasarea şi metoda de 

aplicare a mărcilor de omologare CE:.........................................................................

0.8. Numele şi adresa (adresele) uzinei (uzinelor) de asamblare: .......................................

0.9. Numele şi adresa reprezentantului fabricantului (dacă există): ....................................
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1. CARACTERISTICI GENERALE CONSTRUCTIVE ALE AUTOVEHICULULUI

1.1. Fotografii şi/sau schiţe ale unui vehicul reprezentativ: ................................................

1.2. Schiţa dimensiunilor vehiculului întreg: .....................................................................

1.3. Numărul de axe şi de roţi:...........................................................................................

1.3.1. Numărul şi amplasamentul axelor cu roţi duble: .........................................................

1.3.2. Numărul şi amplasamentul axelor directoare: .............................................................

1.3.3. Axe motoare (număr, poziţie, interconectare): ............................................................

1.4. Şasiul (dacă există) (schiţă de ansamblu): ...................................................................

1.5. Materialul utilizat pentru lonjeroane (d): .....................................................................

1.6. Poziţia şi aşezarea motorului: .....................................................................................

1.7. Postul de conducere (avansat sau acoperit) (z):............................................................

1.8. Amplasamentul volanului: stânga/dreapta (1)..............................................................

1.8.1. Vehiculul este echipat pentru a fi condus în trafic pe partea dreaptă/stângă(1) a 

drumului.....................................................................................................................

1.9. Specificaţi dacă autovehiculul este conceput pentru semiremorci sau alte remorci şi, 

dacă remorca este o semiremorcă, o remorcă cu bară de tracţiune sau o remorcă cu 

bară mediană, specificaţi că vehiculele sunt concepute special pentru transportul de 

mărfuri în condiţii de temperatură controlată: .............................................................
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2. MASE ŞI DIMENSIUNI (e) (în kg şi mm) (vezi schiţa, dacă este cazul)

2.1. Ampatamentul (ampatamentele) (la încărcătură maximă) (f):

2.1.1. În cazul semiremorcilor ..............................................................................................

2.1.1.1. Distanţa dintre axul pivotului dispozitivului de cuplare şi capătul posterior al 

semiremorcii: .............................................................................................................

2.1.1.2. Distanţa dintre axul pivotului dispozitivului de cuplare şi orice punct din partea

anterioară a semiremorcii: ..........................................................................................

2.1.1.3. Ampatament special pentru semiremorcă (după cum este definit în Secţiunea 7.6.1.2. 

din anexa I a Directivei 97/27/CE):.............................................................................

2.2. În cazul vehiculelor cu semiremorcă

2.2.1. Avansul dispozitivului de cuplare (maxim şi minim); indicaţi valorile admisibile în 

cazul unui vehicul incomplet (g): ................................................................................

2.2.2. Înălţimea maximă a dispozitivului de cuplare (standardizată) (h):................................

2.3. Ecartamentul şi lăţimea axului/axelor

2.3.1. Ecartamentul fiecărui ax director (i):...........................................................................

2.3.2. Ecartamentul celorlalte axe directoare (i): ...................................................................

2.3.3. Lăţimea celui mai lat ax spate:....................................................................................

2.3.4. Lăţimea axului celui mai avansat (măsurată la extremitatea anvelopelor, cu excepţia 

proeminenţei din zona de contact cu solul): ................................................................
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2.4. Gama dimensiunilor vehiculului (în ansamblu)

2.4.1. Pentru şasiu fără caroserie

2.4.1.1. Lungime (j):................................................................................................................

2.4.1.1.1. Lungimea maximă admisă: .........................................................................................

2.4.1.1.2. Lungimea minimă admisă: .........................................................................................

2.4.1.2. Lăţime (k): ..................................................................................................................

2.4.1.2.1. Lăţimea maximă admisă: ............................................................................................

2.4.1.2.2. Lăţimea minimă admisă: ............................................................................................

2.4.1.3. Înălţimea (în condiţii de funcţionare) (l) (pentru suspensii reglabile pe înălţime, 

indicaţi poziţia normală de rulare): .............................................................................

2.4.1.4. Consolă faţă (m):.........................................................................................................

2.4.1.4.1. Unghi de atac (na): ......grade.

2.4.1.5. Consolă spate (n): .......................................................................................................

2.4.1.5.1. Unghi de degajare (nb): ......grade.

2.4.1.5.2. Dimensiunile minime şi maxime admise pentru console şi punctul de cuplaj (nd): .......

2.4.1.6. Garda la sol (aşa cum este definită la punctul 4.5 din anexa II secţiunea A)

2.4.1.6.1. Între axe: ....................................................................................................................
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2.4.1.6.2. Sub axul/axele faţă: ....................................................................................................

2.4.1.6.3. Sub axul/axele spate: ..................................................................................................

2.4.1.7. Unghiul de rampă (nc): ......grade.

2.4.1.8. Poziţiile extreme admise ale centrului de greutate al caroseriei şi/sau al dotărilor 

interioare şi/sau al echipamentului şi/sau al sarcinii utile: ...........................................

2.4.2. Pentru şasiu cu caroserie

2.4.2.1. Lungime (j):................................................................................................................

2.4.2.1.1. Lungimea zonei de încărcare: .....................................................................................

2.4.2.2. Lăţime (k): ..................................................................................................................

2.4.2.2.1. Grosimea pereţilor (în cazul vehiculelor proiectate pentru transportul de mărfuri în 

condiţii de temperatură controlată): ............................................................................

2.4.2.3. Înălţimea (în condiţii de funcţionare) (l) (pentru suspensii reglabile pe înălţime, 

indicaţi poziţia normală de rulare): .............................................................................

2.4.2.4. Consolă faţă (m):.........................................................................................................

2.4.2.4.1. Unghi de atac (na): ......grade.

2.4.2.5. Consolă spate (n): .......................................................................................................

2.4.2.5.1. Unghi de degajare (nb): ......grade.

2.4.2.5.2. Dimensiunile minime şi maxime admise pentru console şi punctul de cuplaj (nd): .......
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2.4.2.6. Garda la sol (aşa cum este definită la punctul 4.5 din anexa II secţiunea A)

2.4.2.6.1. Între axe: ....................................................................................................................

2.4.2.6.2. Sub axul/axele faţă: ....................................................................................................

2.4.2.6.3. Sub axul/axele spate: ..................................................................................................

2.4.2.7. Unghiul de rampă (nc): ......grade.

2.4.2.8. Poziţiile extreme admise ale centrului de greutate al sarcinii utile (în cazul unei 

sarcini neuniforme): ...................................................................................................

2.4.2.9. Poziţia centrului de greutate al vehiculului (M2 şi M3) la masa de încărcare maximă 

admisă din punct de vedere tehnic în direcţiile longitudinală, transversală şi verticală:

2.4.3. Pentru caroseriile omologate fără şasiu (vehiculele M2 şi M3)

2.4.3.1. Lungime (j):................................................................................................................

2.4.3.2. Lăţime (k): ..................................................................................................................

2.4.3.3. Înălţimea nominală (în condiţii de funcţionare) (l) pe tipurile de şasiu respective 

(pentru suspensii reglabile pe înălţime, indicaţi poziţia normală de rulare):.................

2.5. Masa proprie a şasiului (fără cabină, lichid de răcire, uleiuri, combustibil, roată de 

rezervă, scule şi conducător):......................................................................................

2.5.1. Distribuţia acestei mase pe axe: .................................................................................
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2.6. Masa vehiculului cu caroserie şi, în cazul unui vehicul tractor de altă categorie în 

afară de M1, cu dispozitiv de cuplaj, dacă este furnizat de către producător, în condiţii 

de funcţionare, sau masa şasiului sau a şasiului cu cabină, fără caroserie şi/sau 

dispozitiv de cuplaj dacă producătorul nu furnizează caroseria şi/sau dispozitivul de 

cuplaj (inclusiv lichide, scule, roată de rezervă, dacă e furnizată, şi şofer, iar pentru 

autobuze şi autocare, membrul echipajului, dacă vehiculul este prevăzut cu scaun 

pentru membrul echipajului) (o) (masă maximă şi minimă pentru fiecare variantă): ....

2.6.1. Distribuţia acestei mase pe axe şi, în cazul unei semiremorci sau a unei remorci cu 

axă mediană, sarcina la punctul de cuplaj (valoare maximă şi minimă pentru fiecare 

variantă): ....................................................................................................................

2.7. Masa minimă a vehiculului completat, indicată de producător, în cazul unui vehicul 

incomplet: ..................................................................................................................

2.7.1. Distribuţia acestei mase pe osii şi, în cazul unei semiremorci sau a unei remorci cu 

osie mediană, sarcina la punctul de cuplaj: .................................................................

2.8. Masa de încărcare maximă tehnic admisibilă indicată

de producător (y) (*): ..................................................................................................

2.8.1. Distribuţia acestei mase pe axă şi, în cazul unei semiremorci sau a unei remorci cu 

axă mediană, sarcina la punctul de cuplaj (*):.............................................................

2.9. Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare axă: ..........................................................

2.10. Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare grup de axe:..............................................

2.11. Masa de tractare maximă tehnic admisibilă a autovehiculului în cazurile următoare:
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2.11.1. Remorcă cu bară de tracţiune:.....................................................................................

2.11.2. Semiremorcă: .............................................................................................................

2.11.3. Remorcă cu axă mediană: ...........................................................................................

2.11.3.1. Raportul maxim dintre lungimea consolei spate (p) şi ampatament:.............................

2.11.3.2. Valoarea maximă V: …… kN.

2.11.4. Masa maximă admisă din punct de vedere tehnic a ansamblului (*):...........................

2.11.5. Vehiculul este/nu este (l) adecvat pentru tractare de încărcături (pct. 1.2 din anexa II 

a Directivei 77/389/CEE).

2.11.6. Masa maximă a remorcii fără sistem de frânare: .........................................................

2.12. Sarcina/masa verticală statică maximă tehnic admisibilă

la punctul de cuplaj al vehiculului

2.12.1. A autovehiculului: ......................................................................................................

2.12.2. A semiremorcii sau a remorcii cu axă mediană: ..........................................................

2.12.3. Masa maximă admisă a dispozitivului de cuplaj (dacă acesta nu a fost montat de 

către producător): .......................................................................................................

2.13. Calea de rulare: ..........................................................................................................

2.14. Raportul dintre puterea motorului şi masa maximă: ......kW/kg.
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2.14.1. Raportul dintre puterea motorului şi masa maximă admisă din punct de vedere tehnic 

a ansamblului (aşa cum este definită în secţiunea 7.10 din anexa I a Directivei 

97/27/CE): ......kW/kg.

2.15. Capacitatea de pornire în rampă (vehicul simplu) (+++): ...... %.

2.16. Masele maxim admisibile de înregistrare/exploatare ce urmează a fi folosite 

(opţional:

în cazul în care aceste valori sunt furnizate, trebuie verificate în conformitate cu 

cerinţele anexei IV la Directiva 97/27/CE): ................................................................

2.16.1. Masa de încărcare maximă admisă de înregistrare/exploatare ce urmează a fi folosită

(pentru fiecare configuraţie tehnică sunt posibile mai multe înregistrări (#)): .............

2.16.2. Masa maxim admisibilă de înregistrare/de exploatare pe fiecare axă, ce urmează a fi 

folosită, iar, în cazul unei semiremorci sau unei remorci cu axă mediană, sarcina ce 

urmează a fi folosită la punctul de cuplaj, indicată de producător, dacă e mai mică 

decât masa maximă admisă din punct de vedere tehnic la punctul de cuplaj (pentru 

fiecare configuraţie tehnică sunt posibile mai multe înregistrări(#)): ..........................

2.16.3. Masa de încărcare maximă admisă de înregistrare/exploatare ce urmează a fi folosită 

pe fiecare grup de axe

(pentru fiecare configuraţie tehnică sunt posibile mai multe înregistrări (#)): .............

2.16.4. Masa tractabilă maximă admisă de înregistrare/exploatare ce urmează a fi folosită 

(pentru fiecare configuraţie tehnică sunt posibile mai multe înregistrări (#)): .............

2.16.5. Masa de încărcare maximă admisă de înregistrare/exploatare a ansamblului ce 

urmează a fi folosită (pentru fiecare configuraţie tehnică sunt posibile mai multe 

înregistrări (#)):..........................................................................................................
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3. MOTORUL (q) (În cazul unui vehicul care poate funcţiona fie cu benzină, fie cu 

motorină etc., precum şi în combinaţie cu alt combustibil, aceste rubrici se 

completează de câte ori este necesar (+)).

3.1. Producător:.................................................................................................................

3.1.1. Codul de motor al producătorului, aşa cum apare marcat pe motor: ............................

3.2. Motor cu ardere internă

3.2.1. Informaţii specifice despre motor

3.2.1.1. Principiul de funcţionare: aprindere prin scânteie/aprindere prin compresie, patru 

timpi/doi timpi (1)

3.2.1.2. Numărul şi dispunerea cilindrilor: ..............................................................................

3.2.1.2.1. Alezaj (r): ...... mm

3.2.1.2.2. Cursa (r): ...... mm

3.2.1.2.3. Succesiunea aprinderii:...............................................................................................

3.2.1.3. Cilindree (s): ......cm3

3.2.1.4. Raportul de compresie volumetrică (2):.......................................................................

3.2.1.5. Schiţele camerei de ardere, ale capului de piston şi, în cazul motoarelor cu aprindere 

prin scânteie, ale segmentelor de piston: .....................................................................

3.2.1.6. Turaţia normală de mers în gol a motorului (2): ...... min-1

3.2.1.6.1. Turaţia ridicată de ralanti a motorului (2): ...... min-1
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3.2.1.7. Volumul de monoxid de carbon din gazele de eşapament atunci când motorul merge 

la ralanti (2): ......% după indicaţiile producătorului (numai în cazul motoarelor cu 

aprindere prin scânteie)

3.2.1.8. Putere netă maximă(t): ...... kW la ...... min-1 (valoarea declarată de producător)

3.2.1.9. Turaţia maxim admisă indicată de producător: ... min-1

3.2.1.10. Moment de torsiune net maxim(t): .......Nm la ...... min-1 (valoarea declarată de 

producător)

3.2.2. Combustibil: Motorină/benzină/GPL/GN/etanol………… (1)

3.2.2.1. COR cu plumb: ..........................................................................................................

3.2.2.2. COR, fără plumb: .......................................................................................................

3.2.2.3. Orificiu de umplere rezervor de combustibil: orificiu limitat/etichetă (1)

3.2.3. Rezervor/rezervoare de combustibil

3.2.3.1. Rezervor/rezervoare de combustibil auxiliar/auxiliare

3.2.3.1.1. Număr, capacitate, material: .......................................................................................

3.2.3.1.2. Schiţă şi descriere tehnică a rezervorului/rezervoarelor cu toate racordurile şi toate 

conductele sistemului de admisie de aer şi de ventilare, încuietori, supape,

dispozitive de fixare: ..................................................................................................

3.2.3.1.3. Schiţă care indică în mod clar poziţia rezervorului/rezervoarelor în vehicul: ...............

3.2.3.2. Rezervor/rezervoare de combustibil auxiliar/auxiliare

3.2.3.2.1. Număr, capacitate, material: .......................................................................................
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3.2.3.2.2. Schiţă şi descriere tehnică a rezervorului/rezervoarelor cu toate racordurile şi toate 

conductele sistemului de admisie de aer şi de ventilare, încuietori, supape, 

dispozitive de fixare: ..................................................................................................

3.2.3.2.3. Schiţă care indică în mod clar poziţia rezervorului/rezervoarelor în vehicul: ...............

3.2.4. Alimentarea cu combustibil

3.2.4.1. Prin carburator (carburatoare): da/nu (1)

3.2.4.1.1. Marcă/mărci: ..............................................................................................................

3.2.4.1.2. Tip(uri): .....................................................................................................................

3.2.4.1.3. Numărul montat: ........................................................................................................

3.2.4.1.4. Reglaje (2)

3.2.4.1.4.1. Jicloare:..........................................................

3.2.4.1.4.2. Difuzor de aer: ...............................................

3.2.4.1.4.3. Nivelul din camera flotorului:.........................

3.2.4.1.4.4. Masa flotorului:..............................................

3.2.4.1.4.5. Poantou de plutitor: ........................................

Sau curba de debit de 
combustibil în funcţie de debitul 
de aer şi de reglajele necesare 
pentru menţinerea curbei

3.2.4.1.5. Sistem de pornire la rece: manual/automat (1)

3.2.4.1.5.1. Principiu/principii de funcţionare: ..............................................................................

3.2.4.1.5.2. Limite de funcţionare/reglaje (1) (2) ............................................................................
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3.2.4.2. Prin injecţie cu combustibil (numai în cazul aprinderii prin compresie): da/nu (1)

3.2.4.2.1. Descrierea sistemului: ................................................................................................

3.2.4.2.2. Principiul de funcţionare: injecţie directă/anticameră/cameră de turbulenţă (1)

3.2.4.2.3. Pompă de injecţie

3.2.4.2.3.1. Marcă/mărci: ..............................................................................................................

3.2.4.2.3.2. Tip(uri): .....................................................................................................................

3.2.4.2.3.3. Debitul maxim de combustibil (1) (2): ...... mm3/cursă sau pe ciclu la o turaţie a 

pompei de:..…min-1 sau, dacă este cazul, o schemă caracteristică: ..............................

3.2.4.2.3.4. Reglarea injecţiei (2):..................................................................................................

3.2.4.2.3.5. Curbă avans de injecţie (2):.........................................................................................

3.2.4.2.3.6. Procedura de calibrare: banc de probă/motor (1)

3.2.4.2.4. Regulator

3.2.4.2.4.1. Tip: ............................................................................................................................

3.2.4.2.4.2. Punct de întrerupere a alimentării

3.2.4.2.4.2.1. Punct de întrerupere a alimentării în sarcină:...... min-1

3.2.4.2.4.2.2. Punct de întrerupere a alimentării fără sarcină: ...... min-1

3.2.4.2.5. Circuitul de injecţie
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3.2.4.2.5.1. lungime: ...... mm

3.2.4.2.5.2. diametru interior: ...... mm

3.2.4.2.6. Injector/injectoare

3.2.4.2.6.1. Marcă/mărci: ..............................................................................................................

3.2.4.2.6.2. Tip(uri): .....................................................................................................................

3.2.4.2.6.3. Presiunea de deschidere (2): ...... kPa sau schema caracteristică (2):.............................

3.2.4.2.7. Sistem de pornire la rece

3.2.4.2.7.1. Marcă/mărci: ..............................................................................................................

3.2.4.2.7.2. Tip(uri): .....................................................................................................................

3.2.4.2.7.3. Descriere ....................................................................................................................

3.2.4.2.8. Dispozitiv auxiliar de demarare

3.2.4.2.8.1. Marcă/mărci: ..............................................................................................................

3.2.4.2.8.2. Tip(uri): .....................................................................................................................

3.2.4.2.8.3. Descrierea sistemului: ................................................................................................

3.2.4.2.9. Unitatea de comandă electronică

3.2.4.2.9.1. Marcă/mărci: ..............................................................................................................

3.2.4.2.9.2. Descrierea sistemului: ................................................................................................
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3.2.4.3. Prin injecţie cu combustibil (numai în cazul aprinderii prin scânteie): da/nu (1)

3.2.4.3.1. Principiul de funcţionare: injecţie (simplă/multipunct (1)) în galeria de 

admisie/injecţie directă/alta (a se preciza) (1) ..............................................................

3.2.4.3.2. Marcă/mărci: ..............................................................................................................

3.2.4.3.3. Tip(uri): .....................................................................................................................

3.2.4.3.4. Descrierea sistemului

3.2.4.3.4.1. Tipul sau numărul unităţii de comandă: ..........

3.2.4.3.4.2. Tipul regulatorului de combustibil:.................

3.2.4.3.4.3. Tipul debitmetrului de aer: .............................

3.2.4.3.4.4. Tipul distribuitorului de combustibil: .............

3.2.4.3.4.5. Tipul regulatorului de presiune:......................

3.2.4.3.4.6. Tipul de microîntreruptor ...............................

3.2.4.3.4.7. Tipul şurubului de reglare a ralantiului: ..........

3.2.4.3.4.8. Tipul de carcasă a clapetei de acceleraţie:.......

3.2.4.3.4.9. Tipul de senzor de temperatură a apei:............

3.2.4.3.4.10. Tipul de senzor de temperatură a aerului: .......

3.2.4.3.4.11. Tipul de întrerupător al dispozitivului de reglaj 
al temperaturii aerului: ...................................

În cazul altor sisteme decât cele 
cu injecţie continuă, menţionaţi 
detaliile echivalente.

3.2.4.3.5. Injectoare: presiunea de deschidere (2): ...... kPa sau schema caracteristică: ................

3.2.4.3.6. Reglarea injecţiei:.......................................................................................................
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3.2.4.3.7. Sistem de pornire la rece

3.2.4.3.7.1. Principiu/principii de funcţionare: ..............................................................................

3.2.4.3.7.2. Limite de funcţionare/reglaje (1) (2): ...........................................................................

3.2.4.4. Pompa de alimentare

3.2.4.4.1. Presiunea (2):................ kPa sau schema caracteristică (2): ..........................................

3.2.5. Sistemul electric

3.2.5.1. Tensiunea nominală: ...... voltaj, bornă pozitivă sau negativă (1)

3.2.5.2. Alternator

3.2.5.2.1. Tip: ............................................................................................................................

3.2.5.2.2. Putere nominală: ...... VA

3.2.6. Aprindere

3.2.6.1. Marcă/mărci: ..............................................................................................................

3.2.6.2. Tip(uri): .....................................................................................................................

3.2.6.3. Principiul de funcţionare: ...........................................................................................

3.2.6.4. Curba avansului la aprindere (2):.................................................................................

3.2.6.5. Reglarea statică a aprinderii (2): ...... grade înainte de punctul mort superior

3.2.6.6. Intervalul dintre punctele de contact (2): ...... mm
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3.2.6.7. Unghiul de închidere (2): ...... grade

3.2.7. Sistemul de răcire: cu lichid/cu aer (1)

3.2.7.1. Reglajul nominal al mecanismului de control al temperaturii motorului......................

3.2.7.2. Lichid

3.2.7.2.1. Natura lichidului: .......................................................................................................

3.2.7.2.2. Pompă/pompe de reciclare: da/nu (1)

3.2.7.2.3. Caracteristici: ........................................................................................................ sau

3.2.7.2.3.1. Marcă/mărci: ..............................................................................................................

3.2.7.2.3.2. Tip(uri): .....................................................................................................................

3.2.7.2.4. Raportul/raporturile de transmisie:..............................................................................

3.2.7.2.5. Descrierea ventilatorului şi a mecanismului său de acţionare: .....................................

3.2.7.3. Aer

3.2.7.3.1. Suflantă: da/nu (1)

3.2.7.3.2. Caracteristici: ........................................................................................................ sau

3.2.7.3.2.1. Marcă/mărci: ..............................................................................................................

3.2.7.3.2.2. Tip(uri): .....................................................................................................................

3.2.7.3.3. Raportul/raporturile de transmisie:..............................................................................
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3.2.8. Sistemul de admisie

3.2.8.1. Supraalimentare: da/nu (1)

3.2.8.1.1. Marcă/mărci: ..............................................................................................................

3.2.8.1.2. Tip(uri): .....................................................................................................................

3.2.8.1.3. Descrierea sistemului (ex. presiunea maximă de alimentare: ...... kPa;

supapa de evacuare, dacă există):................................................................................

3.2.8.2. Răcitor intermediar: da/nu (1)

3.2.8.3. Scăderea presiunii la admisie în regim de turaţie nominală şi încărcare 100%

valoare minimă admisă: .......... kPa

valoare maximă admisă: .......... kPa

3.2.8.4. Descriere şi schiţe ale conductelor de alimentare şi accesoriile acestora (plenum, 

încălzitor, prize de aer suplimentare etc.):...................................................................

3.2.8.4.1. Descrierea galeriei de admisie (ataşaţi schiţe şi/sau fotografii):...................................

3.2.8.4.2. Filtru de aer, schiţe: ............................................................................................... sau

3.2.8.4.2.1. Marcă/mărci: ..............................................................................................................

3.2.8.4.2.2. Tip(uri): .....................................................................................................................

3.2.8.4.3. Amortizor de admisie, schiţe: ................................................................................ sau
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3.2.8.4.3.1. Marcă/mărci: ..............................................................................................................

3.2.8.4.3.2. Tip(uri): .....................................................................................................................

3.2.9. Sistemul de evacuare

3.2.9.1. Descrierea şi/sau schiţa galeriei de evacuare: ..............................................................

3.2.9.2. Descrierea şi/sau schiţa sistemului de evacuare:..........................................................

3.2.9.3. Contrapresiune maximă admisă în regim de turaţie nominală a motorului şi încărcare 

100%: ...... kPa

3.2.9.4. Tobă/tobe de eşapament: Pentru tobele anterioară, centrală, posterioară: configuraţie, 

tip, marcă; Pentru zgomotul exterior, dacă este cazul: sisteme de reducere a 

zgomotului în compartimentul motor şi pe motor: ......................................................

3.2.9.5. Amplasamentul orificiului de evacuare:......................................................................

3.2.9.6. Tobă de eşapament din materiale fibroase: .................................................................

3.2.10. Secţiunile minime ale orificiilor de admisie şi evacuare:.............................................

3.2.11. Distribuţie supape sau date echivalente

3.2.11.1. Punctele maxime ale supapelor, unghiurile de deschidere şi închidere sau detalii 

despre sisteme de distribuţie alternative faţă de punctele moarte:................................

3.2.11.2. Gamele de referinţă şi/sau de reglaj (1): ......................................................................

3.2.12. Măsurile de prevenire a poluării aerului
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3.2.12.1. Dispozitiv de reciclare a gazelor din carter (descriere şi schiţe): .................................

3.2.12.2. Dispozitive antipoluare suplimentare (dacă există şi nu se încadrează la alt capitol)

3.2.12.2.1. Convertor catalitic: da/nu (1)

3.2.12.2.1.1. Numărul convertoarelor catalitice şi al elementelor: ...................................................

3.2.12.2.1.2. Dimensiunile, forma şi volumul convertorului (convertoarelor) catalitic(e): ...............

3.2.12.2.1.3. Tipul de acţiune catalitică:..........................................................................................

3.2.12.2.1.4. Cantitatea totală de materiale preţioase: ......................................................................

3.2.12.2.1.5. Concentraţie relativă: .................................................................................................

3.2.12.2.1.6. Substrat (structură şi material): ...................................................................................

3.2.12.2.1.7. Densitatea alveolară: ..................................................................................................

3.2.12.2.1.8. Tipul de carcasă pentru convertorul (convertoarele) catalitic(e): .................................

3.2.12.2.1.9. Amplasamentul convertorului/convertoarelor catalitic/catalitice (locul şi distanţa de 

referinţă în conducta de evacuare): .............................................................................

3.2.12.2.1.10. Scut termic: da/nu (1)

3.2.12.2.2. Senzor de oxigen: da/nu (1)

3.2.12.2.2.1. Tip: ............................................................................................................................

3.2.12.2.2.2. Amplasare: .................................................................................................................
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3.2.12.2.2.3. Plaja de control: .........................................................................................................

3.2.12.2.3. Injecţie de aer: da/nu (1)

3.2.12.2.3.1. Tipul (sistem cu impulsuri de aer, pompă de aer etc.): ................................................

3.2.12.2.4. Recircularea gazelor de evacuare: da/nu (1)

3.2.12.2.4.1. Caracteristici (debit, etc.):...........................................................................................

3.2.12.2.5. Sistem de control al emisiilor prin evaporare: da/nu (1)

3.2.12.2.5.1. Descrierea detaliată a dispozitivelor şi a reglajelor acestora:.......................................

3.2.12.2.5.2. Schiţa sistemului de control al emisiilor prin evaporare: .............................................

3.2.12.2.5.3. Schiţa filtru de carbon: ...............................................................................................

3.2.12.2.5.4. Masa carbonului uscat: ...... grame

3.2.12.2.5.5. Schiţă sumară a rezervorului de combustibil cu precizarea capacităţii şi a 

materialului:

3.2.12.2.5.6. Schiţa scutului termic dintre rezervor şi sistemul de evacuare:

3.2.12.2.6. Filtru de particule: da/nu (1)

3.2.12.2.6.1. Dimensiunile, forma şi capacitatea filtrului de particule:

3.2.12.2.6.2. Tipul şi concepţia filtrului de particule:

3.2.12.2.6.3. Amplasarea (distanţa de referinţă pe conducta de evacuare):
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3.2.12.2.6.4. Metoda sau sistemul de regenerare, descrierea şi sau schiţa acestuia:

3.2.12.2.7. Sistem de diagnostic la bord (DLB): da/nu (1)

3.2.12.2.7.1. Descrierea scrisă şi/sau schiţa indicatorului de defecţiune:

3.2.12.2.7.2. Lista şi utilitatea tuturor componentelor monitorizate de sistemul OBD:

3.2.12.2.7.3. Descrierea scrisă (principiile generale de funcţionare) pentru

3.2.12.2.7.3.1 Motoarele cu aprindere prin scânteie (1)

3.2.12.2.7.3.1.1. Monitorizarea catalizatorului (1):

3.2.12.2.7.3.1.2. Detectarea rateurilor la aprindere (1):

3.2.12.2.7.3.1.3. Monitorizarea senzorului de oxigen (1):

3.2.12.2.7.3.1.4. Alte componente monitorizate de sistemul OBD (1):

3.2.12.2.7.3.2. Motoarele cu aprindere prin compresie (1):

3.2.12.2.7.3.2.1. Monitorizarea catalizatorului (1):

3.2.12.2.7.3.2.2. Monitorizarea filtrului de particule (1):

3.2.12.2.7.3.2.3. Monitorizarea sistemului electronic de alimentare (1):

3.2.12.2.7.3.2.4. Alte componente monitorizate de sistemul OBD (1): .........................................

3.2.12.2.7.4. Criterii de activare a indicatorului de defecţiune (număr fix de cicluri de rulare sau 

metodă statistică):.......................................................................................................
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3.2.12.2.7.5. Lista codurilor de ieşire OBD şi a formatelor folosite (cu explicaţii pentru fiecare): ...

3.2.12.2.8. Alte sisteme (descriere şi funcţionare): .......................................................................

3.2.13. Amplasarea simbolului coeficientului de absorbţie (numai pentru motoarele cu 

aprindere prin compresie): ..........................................................................................

3.2.14. Detalii despre orice dispozitive concepute pentru a influenţa economia de 

combustibil (dacă nu sunt incluse la alte subpuncte): ..................................................

3.2.15. Sistem de alimentare cu GPL: da/nu (1)

3.2.15.1. Numărul de omologare de tip CE în conformitate cu Directiva 70/221/CEE (atunci 

când directiva va fi modificată pentru a acoperi rezervoarele de combustibili gazoşi):

3.2.15.2. Unitatea de control electronică de gestionare a motorului pentru alimentarea cu GPL

3.2.15.2.1. Marcă/mărci: ..............................................................................................................

3.2.15.2.2. Tip(uri): .....................................................................................................................

3.2.15.2.3. Posibilităţi de reglare în funcţie de emisii ...................................................................

3.2.15.3. Alte documentaţii

3.2.15.3.1. Descrierea sistemului de protecţie a catalizatorului la trecerea de la benzină la GPL şi 

înapoi: ........................................................................................................................

3.2.15.3.2. Structura sistemului (conexiuni electrice, prize de vid, furtunuri de compensare, etc.):
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3.2.15.3.3. Imaginea simbolului: ..................................................................................................

3.2.16. Sistem de alimentare cu GN: da/nu (1)

3.2.16.1. Numărul de omologare de tip CE în conformitate cu Directiva 70/221/CEE (atunci 

când directiva va fi modificată pentru a acoperi rezervoarele de combustibili gazoşi):

3.2.16.2. Unitatea de control electronică de gestionare a motorului pentru alimentarea cu GN

3.2.16.2.1. Marcă/mărci: ..............................................................................................................

3.2.16.2.2. Tip(uri): .....................................................................................................................

3.2.16.2.3. Posibilităţi de reglare în funcţie de emisii ...................................................................

3.2.16.3. Alte documentaţii

3.2.16.3.1. Descrierea sistemului de protecţie a catalizatorului la trecerea de la benzină la GN şi 

înapoi: ........................................................................................................................

3.2.16.3.2. Structura sistemului (conexiuni electrice, prize de vid, furtunuri de compensare, etc.):

3.2.16.3.3. Imaginea simbolului: ..................................................................................................

3.3. Pentru motoarele electrice:

3.3.1. Tip (bobinaj, excitaţie): ..............................................................................................

3.3.1.1. Putere orară maximă: ...... kW

3.3.1.2. Tensiune de lucru: ...... V

3.3.2. Baterie
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3.3.2.1. Numărul de celule: ....................................................................................................

3.3.2.2. Masa: ...... kg

3.3.2.3. Cilindree: ...... Ah (amperi pe oră)

3.3.2.4. Poziţie: .......................................................................................................................

3.4. Alte tipuri de motoare (particularităţi privind componentele unor asemenea motoare):

3.5. Emisiile de CO2/consumul de combustibil (u) (valoarea declarată de producător)

3.5.1. Emisii masice CO2

3.5.1.1. Emisii masice CO2 (urban): ........... g/km

3.5.1.2. Emisii masice CO2 (extra-urban): ........... g/km

3.5.1.3. Emisii masice CO2 (combinat): ........... g/km

3.5.2. Consumul de combustibil

3.5.2.1. Consumul de combustibil (urban): ...... l/100 km / m3/100 km (1)

3.5.2.2. Consumul de combustibil (extra-urban): ...... l/100 km / m3/100 km (1)

3.5.2.3. Consumul de combustibil (combinat): ...... l/100 km / m3/100 km (1)

3.6. Temperaturile admise de către producător

3.6.1. Sistemul de răcire
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3.6.1.1. Răcire cu lichid

Temperatura maximă la ieşire: ...... K

3.6.1.2. Răcire cu aer

3.6.1.2.1. Punctul de referinţă: ...................................................................................................

3.6.1.2.2. Temperatura maximă la punctul de referinţă: ...... K

3.6.2. Temperatura maximă la ieşire a răcitorului intermediar de admisie: ...... K

3.6.3. Temperatura maximă a gazelor de eşapament în punctul de pe ţeava de eşapament 

adiacent bridei exterioare a galeriei de evacuare: ...... K

3.6.4. Temperatura combustibilului

minimă: ...... K

maximă ...... K

3.6.5. Temperatura lubrifiantului

minimă: .... K

maximă ......K

3.7. Echipamente acţionate de motor

Puterea maximă admisă absorbită de echipamentele acţionate de motor după cum se 

prevede în Directiva 80/1269/CEE, anexa I, punctul 5.1.1 şi în condiţiile de 

funcţionare de la acelaşi punct, la fiecare turaţie a motorului după cum se specifică la 

punctul 4.1 din anexa III din Directiva 88/77/CEE
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3.7.1. Ralanti: ...... kW

3.7.2. Intermediar: ...... kW

3.7.3. Nominal: ...... kW

3.8. Sistemul de lubrifiere

3.8.1. Descrierea sistemului

3.8.1.1. Poziţia rezervorului de lubrifiant: ...............................................................................

3.8.1.2. Sistemul de alimentare (cu pompă/injecţie la admisie/amestec cu combustibil, etc.) 

(1)

3.8.2. Pompă de lubrifiant

3.8.2.1. Marcă/mărci: ..............................................................................................................

3.8.2.2. Tip(uri): .....................................................................................................................

3.8.3. Amestecul cu combustibil

3.8.3.1. Procentaj ....................................................................................................................

3.8.4. Răcitor ulei: da/nu (1)

3.8.4.1. Schiţă/schiţe: ......................................................................................................... sau

3.8.4.1.1. Marcă/mărci: ..............................................................................................................

3.8.4.1.2. Tip(uri): .....................................................................................................................
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3.9. MOTOARE CU ALIMENTARE CU GAZ (în cazul sistemelor cu o structură 

diferită, furnizaţi informaţiile echivalente).

3.9.1. Combustibil: GPL/NG-H/NG-L/NG-HL (1)

3.9.2. Regulator/regulatoare de presiune sau vaporizator/regulator/regulatoare de presiune 

(1)

3.9.2.1. Marcă/mărci: ..............................................................................................................

3.9.2.2. Tip(uri): .....................................................................................................................

3.9.2.3. Numărul etapelor de reducere a presiunii:...................................................................

3.9.2.4. Presiunea în etapa finală

minimă: .....kPa

maximă .....kPa

3.9.2.5. Numărul de puncte principale de reglare:................................................................... .

3.9.2.6. Numărul de puncte de reglare a ralantiului: ................................................................

3.9.2.7. Numărul omologării de tip CE în conformitate cu …./…/CE:.....................................

3.9.3. Sistemul de alimentare: cameră de amestec/injecţie de gaz/injecţie de lichid/injecţie 

directă (1)

3.9.3.1. Reglarea raportului de amestec: ..................................................................................

3.9.3.2. Descrierea sistemului şi/sau schiţa sau desenul: ..........................................................

3.9.3.3. Numărul omologării de tip CE în conformitate cu …./…/CE:.....................................



102

RO

3.9.4. Unitatea de amestec

3.9.4.1. Număr: .......................................................................................................................

3.9.4.2. Marcă/mărci: ..............................................................................................................

3.9.4.3. Tip(uri): .....................................................................................................................

3.9.4.4. Amplasare: .................................................................................................................

3.9.4.5. Posibilităţi de reglare:.................................................................................................

3.9.4.6. Numărul omologării de tip CE în conformitate cu …./…/CE:.....................................

3.9.5. Injecţie în galeria de admisie

3.9.5.1. Injecţie: simplă/multipunct (1)

3.9.5.2. Injecţie: continuă/simultană/secvenţială (1)

3.9.5.3. Echipament de injecţie

3.9.5.3.1. Marcă/mărci: ..............................................................................................................

3.9.5.3.2. Tip(uri): .....................................................................................................................

3.9.5.3.3. Posibilităţi de reglare:.................................................................................................

3.9.5.3.4. Numărul omologării de tip CE în conformitate cu …./…/CE:.....................................

3.9.5.4. Pompă de alimentare (dacă este cazul)
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3.9.5.4.1. Marcă/mărci: ..............................................................................................................

3.9.5.4.2. Tip(uri): .....................................................................................................................

3.9.5.4.3. Numărul omologării de tip CE în conformitate cu …./…/CE:.....................................

3.9.5.5. Injector/injectoare

3.9.5.5.1. Marcă/mărci: ..............................................................................................................

3.9.5.5.2. Tip(uri): .....................................................................................................................

3.9.5.5.3. Numărul omologării de tip CE în conformitate cu …./…/CE:.....................................

3.9.6. Injecţie directă

3.9.6.1. Pompă de injecţie/regulator de presiune (1)

3.9.6.1.1. Marcă/mărci: ..............................................................................................................

3.9.6.1.2. Tip(uri): .....................................................................................................................

3.9.6.1.3. Reglarea injecţiei:.......................................................................................................

3.9.6.1.4. Numărul omologării de tip CE în conformitate cu …./…/CE:.....................................

3.9.6.2. Injector/injectoare

3.9.6.2.1. Marcă/mărci: ..............................................................................................................

3.9.6.2.2. Tip(uri): .....................................................................................................................
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3.9.6.2.3. Presiunea de deschidere sau schema caracteristică (2): ................................................

3.9.6.2.4. Numărul omologării de tip CE în conformitate cu …./…/CE:.....................................

3.9.7. Unitatea de comandă electronică (UCE)

3.9.7.1. Marcă/mărci: ..............................................................................................................

3.9.7.2. Tip(uri): .....................................................................................................................

3.9.7.3. Posibilităţi de reglare:.................................................................................................

3.9.8. Echipamente specifice pentru alimentarea cu GN

3.9.8.1. Varianta 1 (numai în cazul aprobării motoarelor pentru mai multe compoziţii 

specifice de combustibil)

3.9.8.1.1. Compoziţia combustibilului:

metan (CH4): bază: …....% mol min…….% mol max…….% mol

etan (C2H6): bază: …....% mol min…….% mol max…….% mol

propan (C3H8): bază: …....% mol min…….% mol max…….% mol

butan (C4H10): bază: …....% mol min…….% mol max…….% mol

C5/C5+: bază: …....% mol min…….% mol max…….% mol

oxigen (O2): bază: …....% mol min…….% mol max…….% mol

inert (N2, He, etc.): bază: …....% mol min…….% mol max…….% mol
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3.9.8.1.2. Injector/injectoare

3.9.8.1.2.1. Marcă/mărci: ..............................................................................................................

3.9.8.1.2.2. Tip(uri): .....................................................................................................................

3.9.8.1.3. Altele (dacă este cazul):............................................................................................. .

3.9.8.1.4. Temperatura combustibilului

minimă: ……………......K

maximă ……………......K

în stadiul final al regulatorului de presiune la motoarele cu alimentare cu gaz.

3.9.8.1.5. Presiunea combustibilului

minimă: ………….......... kPa

maximă ………….......... kPa

în stadiul final al regulatorului de presiune la motoarele cu alimentare cu GN.

3.9.8.2. Varianta 2 (numai în cazul aprobării pentru mai multe compoziţii specifice de 

combustibil)
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4. TRANSMISIA (v)

4.1. Schiţa sistemului de transmisie: ..................................................................................

4.2. Tipul (mecanică, hidraulică, electrică etc.)..................................................................

4.2.1. O scurtă descriere a componentelor electronice (dacă există): ....................................

4.3. Momentul de inerţie al volantului motorului:..............................................................

4.3.1. Momentul de inerţie suplimentar când schimbătorul este în punctul mort: ..................

4.4. Ambreiaj (tip):............................................................................................................

4.4.1. Conversia de cuplu maximă:.......................................................................................

4.5. Cutia de viteze

4.5.1. Tipul (manuală/automată/cu variaţie continuă) (1)

4.5.2. Amplasamentul faţă de motor:....................................................................................

4.5.3. Metoda de comandă: ..................................................................................................

4.6. Raporturile de demultiplicare a vitezelor

Treapta de viteză

Raporturile cutiei de 
viteze (raporturile 

între turaţia 
motorului şi viteza 

de rotaţie a arborelui 
de ieşire)

Raporturile finale 
(raportul între viteza 
de rotaţie a arborelui 
de ieşire şi viteza de 

rotaţie a roţilor 
motoare)

Demultiplicare totală

Maxim pentru TVC 
1
2
3
…

Minim pentru TVC

Marşarier
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4.7. Viteza maximă a vehiculului (în km/h) (w):.................................................................

4.8. Vitezometru (în cazul unui tahograf, indicaţi numai marca de omologare)

4.8.1. Modul de funcţionare şi descrierea mecanismului de acţionare: ..................................

4.8.2. Constanta instrumentului: ...........................................................................................

4.8.3. Toleranţa mecanismului de măsurare (în conformitate cu punctul 2.1.3 din anexa II 

din Directiva 75/443/CEE): ........................................................................................

4.8.4. Raportul total de transmisie (în conformitate cu punctul 2.1.2 din anexa II din 

Directiva 75/443/CEE): ..............................................................................................

4.8.5. Schema indicaţiilor vitezometrului sau a altor forme de afişaj: ...................................

4.9. Mecanism de blocare al diferenţialului: da/nu/opţional (1)

5. AXELE

5.1. Descrierea fiecărei axe: ..............................................................................................

5.2. Marca:........................................................................................................................

5.3. Tipul: .........................................................................................................................

5.4. Poziţia axei (axelor) retractabile: ................................................................................

5.5. Poziţia axei (axelor) încărcabile:.................................................................................
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6. SUSPENSIA

6.1. Schema structurii suspensiei: ......................................................................................

6.2. Tipul şi configurarea suspensiilor pentru fiecare axă sau grup de axe sau pentru 

fiecare roată:...............................................................................................................

6.2.1. Reglarea nivelului: da/nu/opţional (1)

6.2.2. O scurtă descriere a componentelor electronice (dacă există): ....................................

6.2.3. Suspensie pneumatică pentru axa (axele) motoare: da/nu (1)

6.2.3.1. Suspensia axei (axelor) motoare echivalentă unei suspensii pneumatice: da/nu (1)

6.2.3.2. Frecvenţa şi amortizarea oscilaţiilor masei suspendate:...............................................

6.3. Caracteristicile elementelor elastice ale suspensiei (model, caracteristici ale 

materialelor şi dimensiuni): ........................................................................................

6.4. Bare stabilizatoare: da/nu/opţional (1)

6.5. Amortizoare: da/nu/opţional (1)

6.6. Anvelope şi roţi

6.6.1. Combinaţie (combinaţii) pneu/roată (pentru pneuri, indicaţi specificaţiile 

dimensiunilor, indicele capacităţii minime de încărcare, simbolul categoriei de viteză 

minimă; pentru pneurile din categoria Z destinate vehiculelor cu viteză mai mare de 

300 km/h se indică informaţii echivalente; pentru roţi, indicaţi dimensiunea 

(dimensiunile) şi abaterea (abaterile) jantei)

6.6.1.1. Axe
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6.6.1.1.1. Axa 1: ........................................................................................................................

6.6.1.1.2. Axa 2: ........................................................................................................................

etc.

6.6.1.2. Roata de rezervă, dacă este cazul:...............................................................................

6.6.2. Limitele inferioare şi superioare ale razelor de rulare

6.6.2.1. Axa 1: ........................................................................................................................

6.6.2.2. Axa 2: ........................................................................................................................

etc.

6.6.3. Presiunea în roţi recomandată de producătorul vehiculului: ...... kPa

6.6.4. Combinaţia de şenile/anvelope/roţi pe punţile faţă şi spate adecvată tipului de 

vehicul, conform recomandării producătorului:...........................................................

6.6.5. Scurtă descriere a unităţii de rezervă temporare (dacă există):.....................................

7. DIRECŢIA

7.1. Diagrama schematică a axei (axelor) directoare cu reprezentarea geometriei direcţiei:

7.2. Transmisia şi comanda de direcţie

7.2.1. Tipul timoneriei direcţiei (specificaţi pentru faţă şi spate, dacă este cazul):.................

7.2.2. Transmisia la roţi (inclusiv alte mijloace în afara celor mecanice; se specifică pentru 

faţă şi spate, dacă este cazul): .....................................................................................
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7.2.2.1. O scurtă descriere a componentelor electronice (dacă există): ....................................

7.2.3. Metoda de asistare (dacă există): ................................................................................

7.2.3.1. Modul şi schema de funcţionare, marca/mărcile şi tipul/tipurile:.................................

7.2.4. Schema tuturor componentelor direcţiei, în care se indică poziţia în vehicul a 

diferitelor dispozitive care influenţează comportamentul direcţiei:..............................

7.2.5. Diagrama (diagramele) schematică (schematice) a comenzii (comenzilor) de direcţie:

7.2.6. Planul şi modul de reglare a comenzilor direcţiei (dacă există): ..................................

7.3. Unghiul maxim de viraj al roţilor

7.3.1. Către dreapta: ...... grade; numărul de rotaţii ale volanului (sau date echivalente):.......

7.3.2. Către stânga: ...... grade; numărul de rotaţii ale volanului (sau date echivalente): ........

8. FRÂNE

Trebuie să se furnizeze următoarele detalii, inclusiv modul de identificare, dacă este 

cazul:

8.1. Tipul şi caracteristicile frânelor (aşa cum sunt definite în anexa I, punctul 1.6 din 

Directiva 71/320/CEE) cu o schiţă (ex. tambur sau disc, frânare faţă sau spate, 

cuplajul la roţile cu frâne, marca şi tipul de saboţi sau plăcuţe de frână şi/sau de 

garnituri, suprafeţele de frânare efective, razele tamburelor, plăcuţelor sau discurilor, 

masa tamburelor, dispozitive de reglaj, părţile relevante ale axei/axelor şi suspensia):
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8.2. Schema de funcţionare, descrierea şi/sau schiţa următoarelor sisteme de frânare (aşa 

cum sunt definite în anexa I punctul 1.2 din Directiva 71/320/CEE) cu, de exemplu, 

transmisia şi comanda (construcţie, reglaj, raportul pârghiilor, accesul la 

dispozitivele de comandă şi poziţia lor, dispozitivul de comandă cu clichet în cazul 

unei transmisii mecanice, caracteristicile părţilor principale ale sistemului de 

transmisie, cilindrii şi pistoanele de comandă, cilindrii de frână sau componentele 

echivalente în cazul sistemelor de frânare electrică)

8.2.1. Sistem de frânare de serviciu: .....................................................................................

8.2.2. Sistem de frânare secundar: ........................................................................................

8.2.3. Sistem de frânare pentru parcare:................................................................................

8.2.4. Alte sisteme de frânare suplimentare: .........................................................................

8.2.5. Sistem de frânare în cazul desprinderii remorcii: ........................................................

8.3. Comanda şi transmisia sistemelor de frânare a remorcii la vehiculele cu remorcă: ......

8.4. Vehiculul este echipat pentru tractarea unei remorci cu sistem de frânare 

electric/pneumatic/hidraulic (1): da/nu (1)

8.5. Sistem de frânare anti-blocare: da/nu/opţional (1)

8.5.1. Pentru vehicule cu sisteme antiblocare, descrierea funcţionării sistemului (inclusiv 

orice component electronic), schema electrică, schema circuitului hidraulic sau 

pneumatic:..................................................................................................................

8.6. Calculele şi curbele în conformitate cu apendicele la punctul 1.1.4.2 din anexa II din 

Directiva 71/320/CEE (sau apendicele la anexa II, dacă este cazul): ...........................
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8.7. Descrierea şi schiţa sistemului de alimentare cu curent (a se specifica de asemenea 

pentru sistemele de servofrână): .................................................................................

8.7.1. În cazul sistemelor de frânare cu aer comprimat, presiunea de serviciu p2 în 

rezervorul/rezervoarele sub presiune: .........................................................................

8.7.2. În cazul sistemelor de frânare cu vacuum, nivelul iniţial de energie în 

rezervor/rezervoare:....................................................................................................

8.8. Calcularea sistemului de frânare: Determinarea raportului dintre suma forţelor de 

frânare la circumferinţa roţilor şi forţa aplicată dispozitivului de acţionare al frânei:...

8.9. Descriere succintă a sistemelor de frânare (în conformitate cu punctul 1.6 din 

addendum-ul la apendicele 1 al anexei IX la Directiva 71/320/CEE): .........................

8.10. În cazul solicitării de derogări de la testele de tip I şi/sau de tip II sau III, specificaţi 

numărul raportului în conformitate cu apendicele 2 din anexa VII din Directiva 

71/320/CEE:...............................................................................................................

8.11. Detalii ale tipului (tipurilor) de sistem(e) de frânare de anduranţă: ..............................

9. CAROSERIA

9.1. Tipul caroseriei: .........................................................................................................

9.2. Materialele utilizate şi metoda de construcţie:.............................................................
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9.3. Uşi pentru pasageri, încuietori şi balamale

9.3.1. Configuraţia şi numărul uşilor: ...................................................................................

9.3.1.1. Dimensiunile, direcţia şi unghiul de deschidere: .........................................................

9.3.2. Schiţa încuietorilor şi balamalelor şi poziţia acestora pe portiere: ...............................

9.3.3. Descrierea tehnică a închizătorilor şi balamalelor: ......................................................

9.3.4. Detalii (inclusiv dimensiunile) despre intrări, trepte şi mânere necesare, dacă este 

cazul:..........................................................................................................................

9.4. Câmpul de vizibilitate (Directiva 77/649/CEE)

9.4.1. Detalii privind reperele primare suficient de detaliate pentru a le face rapid 

identificabile şi pentru a verifica poziţia fiecăreia în raport cu celelalte, precum şi cu 

punctul R:...................................................................................................................

9.4.2. Schiţa/schiţele sau fotografia/fotografiile amplasării părţilor componente în câmpul 

de vizibilitate în faţă de 180°: .....................................................................................

9.5. Parbriz şi alte geamuri

9.5.1. Parbriz

9.5.1.1. Materiale utilizate:......................................................................................................

9.5.1.2. Sistemul de montare: ..................................................................................................

9.5.1.3. Unghiul de înclinare: ..................................................................................................

9.5.1.4. Numărul/numerele de omologare CE de tip: ...............................................................
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9.5.1.5. Accesoriile pentru parbriz şi poziţia în care sunt montate, însoţite de o scurtă 

descriere a tuturor componentelor electrice/electronice eventuale: ..............................

9.5.2. Alte geamuri

9.5.2.1. Materiale utilizate:......................................................................................................

9.5.2.2. Numărul/numerele de omologare CE de tip: ...............................................................

9.5.2.3. O scurtă descriere a componentelor electrice/electronice ale mecanismului macaralei 

(dacă există): ..............................................................................................................

9.5.3. Vitrajul trapei

9.5.3.1. Materiale utilizate:......................................................................................................

9.5.3.2. Numărul/numerele de omologare CE de tip: ...............................................................

9.5.4. Alte panouri de sticlă

9.5.4.1. Materiale utilizate:......................................................................................................

9.5.4.2. Numărul/numerele de omologare CE de tip: ...............................................................

9.6. Ştergătoare de parbriz

9.6.1. Descriere tehnică detaliată (inclusiv fotografii sau schiţe):..........................................

9.7. Spălător parbriz

9.7.1. Descriere tehnică detaliată (inclusiv fotografii sau schiţe) sau, dacă este aprobată ca 

unitate tehnică separată, numărul de omologare de tip CE: .........................................
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9.8. Sistemele de dezgheţare şi dezaburire

9.8.1. Descriere tehnică detaliată (inclusiv fotografii sau schiţe):..........................................

9.8.2. Consum electric maxim: ...... kW

9.9. Dispozitive de vedere indirectă

9.9.1. Oglinzi (specificaţi pentru fiecare oglindă): ................................................................

9.9.1.1. Marca:........................................................................................................................

9.9.1.2. Marca de omologare CE de tip: ..................................................................................

9.9.1.3. Varianta: ....................................................................................................................

9.9.1.4. Schiţe pentru identificarea oglinzii, prezentând amplasarea acesteia faţă de structura 

vehiculului: ................................................................................................................

9.9.1.5. Detalii privind metoda de ataşare, inclusiv partea din cadrul structurii vehiculului de 

care se ataşează: .........................................................................................................

9.9.1.6. Echipamente opţionale care pot afecta câmpul de vizibilitate posterior: ......................

9.9.1.7. O scurtă descriere a componentelor electronice (dacă există) ale sistemului de 

reglare:…

9.9.2. Dispozitive de vedere indirectă, altele decât oglinzile: ................................................

9.9.2.1. Tipul şi caracteristici (cum ar fi o descriere completă a dispozitivului): ......................

9.9.2.1.1. În cazul unui dispozitiv format din cameră de luat vederi şi monitor, distanţa de 

detectare (mm), contrast, gama de luminanţă, corecţia reflexiei, performanţele 

dispozitivului de afişare (alb-negru/color) frecvenţa de repetare a imaginii, raza de 

luminanţă a monitorului: ............................................................................................
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9.9.2.1.2. Schiţe îndeajuns de detaliate pentru a identifica complet dispozitivul, inclusiv 

instrucţiunile de instalare; poziţia mărcii de omologare CE de tip trebuie indicată pe 

schiţe.

9.10. Dotări interioare

9.10.1. Protecţia interioară a ocupanţilor (Directiva 74/60/CEE)

9.10.1.1. Schiţe sau fotografii indicând poziţia componentelor în relief: ...................................

9.10.1.2. Fotografie sau schiţă indicând linia de referinţă, inclusiv zona limitată (anexa I, 

punctul 2.3.1 din Directiva 74/60/CEE): .....................................................................

9.10.1.3. Fotografii, schiţe şi/sau o vedere explodată a racordurilor interioare, care să cuprindă 

componentele din habitaclu şi materialele utilizate (cu excepţia oglinzilor 

retrovizoare exterioare), dispunerea comenzilor, pavilionul şi pavilionul rabatabil, 

spătarul, scaunele şi partea posterioară a scaunelor (anexa I, punctul 3.2 din Directiva 

74/60/CEE): ...............................................................................................................

9.10.2. Dispunerea şi identificarea comenzilor, avertizoarelor şi indicatoarelor

9.10.2.1. Fotografii şi/sau schiţe ale dispunerii simbolurilor şi comenzilor, avertizoarelor şi 

indicatoarelor: ............................................................................................................

9.10.2.2. Fotografii şi/sau schiţe de identificare a comenzilor, avertizoarelor şi indicatoarelor şi 

piesele vehiculului menţionate în Directiva 78/316/CEE dacă este necesar: ................

9.10.2.3. Cuprins.......................................................................................................................

Vehiculul este echipat cu următoarele comenzi, indicatoare şi avertizoare în 

conformitate cu anexele II şi III din Directiva 78/316/CEE:
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Controale, avertizoare şi indicatoare pentru care este necesară identificarea, şi simbolurile utilizate 

pentru identificare

Nr. 
simbol Dispozitiv Comandă/indicat

or disponibil (1)
Identificat prin 

simbolul (1)

Amplas
ament 

(2)

Avertizor 
disponibi

l

Identificat 
prin simbolul 

(1)

Amplas
ament 

(2)

1 Întrerupător general OK (10)

2 Faza de întâlnire

3 Faza de drum

4 Lămpi de poziţie 
(laterale)

5 Lămpile de ceaţă 
faţă

6 Lampă de ceaţă 
spate

7 Dispozitiv reglare 
înălţime faruri

8 Lămpi de staţionare

9 Luminile de 
semnalizare direcţie

10 Lampa de avarie

11 Ştergător parbriz

12 Spălător parbriz

13 Ştergător şi spălător 
parbriz

14 Dispozitiv de 
curăţare a farurilor
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Nr. 
simbol Dispozitiv Comandă/indicat

or disponibil (1)
Identificat prin 

simbolul (1)

Amplas
ament 

(2)

Avertizor 
disponibi

l

Identificat 
prin simbolul 

(1)

Amplas
ament 

(2)

15 Dispozitiv de 
dezgheţare şi 
dezaburire parbriz

16 Dispozitiv de 
dezgheţare şi 
dezaburire lunetă

17 Ventilator

18 Dispozitiv 
preîncălzire Diesel

19 Şoc

20 Avarie sistem de 
frânare

21 Nivel combustibil

22 Nivel de încărcare 
baterie

23 Temperatură lichid 
de răcire

(1) x = da
- = nu, sau nu este disponibil separat
o = opţional.

(2) d = direct pe comandă, indicator sau avertizor
c = în imediata apropiere
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Controale, avertizoare şi indicatoare pentru care identificarea este opţională, şi simbolurile utilizate 

pentru identificare

Nr. 
simbol Dispozitiv Comandă/indicat

or disponibil (1)

Identificat 
prin simbolul 

(1)

Amplas
ament 

(2)

Avertizor 
disponibil

Identificat 
prin simbolul 

(1)

Amplas
ament 

(2)

1 Frână de staţionare

2 Ştergător lunetă

3 Spălător lunetă

4 Ştergător şi spălător 
lunetă

5 Ştergător parbriz 
intermitent

6 Dispozitiv de 
avertizare sonoră 
(claxon)

7 Capotă faţă

8 Capac portbagaj

9 Centură de siguranţă

10 Presiune ulei motor

11 Benzină fără plumb

...

...

...

(1) x = da
- = nu, sau nu este disponibil separat
o = opţional.

(2) d = direct pe comandă, indicator sau avertizor
c = în imediata apropiere
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9.10.3. Scaune

9.10.3.1. Număr: .......................................................................................................................

9.10.3.2. Poziţie şi dispunere:....................................................................................................

9.10.3.2.1. Numărul de locuri: .....................................................................................................

9.10.3.2.2. Scaun(e) destinate utilizării numai când vehiculul este în staţionare: ..........................

9.10.3.3. Masa: .........................................................................................................................

9.10.3.4. Caracteristici: pentru scaunele care nu au primit omologarea CE de tip pentru 

categoria componente, o descriere şi schiţe pentru

9.10.3.4.1. scaune şi sistemele lor de ancorare: ............................................................................

9.10.3.4.2. sistemul de reglare:.....................................................................................................

9.10.3.4.3. sistemele de deplasare şi blocare: ...............................................................................

9.10.3.4.4. sistemele de ancorare pentru centurile de siguranţă (dacă sunt încorporate în scheletul 

scaunului):..................................................................................................................

9.10.3.4.5. părţile vehiculului folosite ca puncte de ancorare:.......................................................

9.10.3.5. Coordonatele sau schema punctului R (x)

9.10.3.5.1. Scaun şofer:................................................................................................................

9.10.3.5.2. Toate celelalte locuri în poziţia aşezat: .......................................................................
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9.10.3.6. Înclinaţia prevăzută a spătarului

9.10.3.6.1. Scaun şofer:................................................................................................................

9.10.3.6.2. Toate celelalte locuri în poziţia aşezat: .......................................................................

9.10.3.7. Gama de reglare a scaunului .......................................................................................

9.10.3.7.1. Scaun şofer:................................................................................................................

9.10.3.7.2. Toate celelalte locuri în poziţia aşezat: .......................................................................

9.10.4. Tetiere

9.10.4.1. Tipul (tipurile) tetierelor: integrate/detaşabile/separate (1)

9.10.4.2. Numărul (numerele) de omologare de tip, dacă sunt disponibile: ................................

9.10.4.3. Pentru tetiere neaprobate încă

9.10.4.3.1. O descriere detaliată a tetierei, cu specificarea în special a naturii materialului sau 

materialelor din care se fabrică partea interioară a scaunelor şi, dacă este cazul, 

poziţia şi specificaţiile întăriturilor şi a elementelor de ancorare pentru tipul de scaun 

pentru care se solicită aprobarea: ................................................................................

9.10.4.3.2. În cazul unei tetiere "separate"

9.10.4.3.2.1. O descriere detaliată a zonei structurale pe care trebuie să se fixeze tetiera: ................
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9.10.4.3.2.2. Schema dimensiunilor părţilor caracteristice ale structurii şi tetierei: ..........................

9.10.5. Sisteme de încălzire pentru habitaclu

9.10.5.1. O scurtă descriere a tipului de vehicul din punctul de vedere al sistemului de 

încălzire, dacă sistemul de încălzire foloseşte căldura lichidului de răcire: ..................

9.10.5.2. O descriere detaliată a tipului de vehicul din punctul de vedere al sistemului de 

încălzire, dacă aerul de răcire sau gazele de eşapament sunt folosite ca sursă de 

căldură, inclusiv:

9.10.5.2.1. schiţa sistemului de încălzire în care se indică poziţia acestuia în vehicul: ..................

9.10.5.2.2. schiţă a schimbătorului de căldură pentru sistemele de încălzire care folosesc gazele 

de evacuare sau a componentelor în care are loc schimbul de căldură (pentru 

sistemele de încălzire care folosesc aerul din sistemul de răcire):................................

9.10.5.2.3. schiţă în secţiune a schimbătorului de căldură sau a componentelor în care are loc 

schimbul de căldură, în care se indică grosimea peretelui, materialele utilizate şi 

caracteristicile suprafeţei: ...........................................................................................

9.10.5.2.4. Trebuie să se furnizeze specificaţiile altor componente importante ale sistemului de 

încălzire, cum ar fi, de exemplu, ventilatorul, legate de modul lor de construire şi 

datele tehnice: ............................................................................................................
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9.10.5.3. O scurtă descriere a tipului de vehicul din punctul de vedere al sistemului de 

încălzire prin combustie şi al controlului automat: ......................................................

9.10.5.3.1. schiţă a sistemului de încălzire prin combustie, a sistemului de admisie a aerului, a 

sistemului de evacuare, a rezervorului de combustibil, a sistemului de alimentare cu 

combustibil (inclusiv supapele) şi a conectoarelor electrice care indică poziţia lor în 

vehicul.

9.10.5.4. Consum electric maxim: ...... kW

9.10.6. Componentele care influenţează comportamentul mecanismului de direcţie în cazul 

unui impact (Directiva 74/297/CEE)

9.10.6.1. O descriere detaliată, cu fotografii şi schiţe, a tipului de vehicul din punctul de 

vedere al structurii, al dimensiunilor, al conductelor şi al materialelor din care este 

făcută acea parte a vehiculului care se află în faţa comenzii de direcţie, inclusiv acele 

componente concepute pentru a contribui la absorbirea energiei în cazul unui impact 

cu comanda de direcţie: ..............................................................................................

9.10.6.2. Fotografii şi/sau schiţe ale componentelor vehiculului altele decât cele descrise la 

9.10.6.1 aşa cum sunt identificate de către producător în acord cu serviciul tehnic, 

care pot influenţa comportamentul mecanismului de direcţie în caz de impact: ...........

9.10.7. Comportamentul materialelor utilizate la construcţia interioară a anumitor categorii 

de autovehicule atunci când sunt expuse la foc (Directiva 95/28/CEE)
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9.10.7.1. Materialul/materialele utilizate pentru căptuşirea plafonului

9.10.7.1.1. Numărul (numerele) de omologare CE de tip, dacă sunt disponibile: ..........................

9.10.7.1.2. Pentru materialele neomologate

9.10.7.1.2.1. Material/materiale de bază/desemnare: ...... / ......

9.10.7.1.2.2. Material compozit/simplu (1), numărul de straturi (1): .................................................

9.10.7.1.2.3. Tipul de înveliş (1):.....................................................................................................

9.10.7.1.2.4. Grosimea maximă/minimă: ...... / ...... mm

9.10.7.2. Material/materiale utilizate pentru pereţii posteriori şi laterali

9.10.7.2.1. Numărul/numerele omologării de tip a componentei/componentelor, dacă este/sunt 

cunoscut(e).................................................................................................................

9.10.7.2.2. Pentru materialele neomologate

9.10.7.2.2.1. Material/materiale de bază/desemnare: ...... / ......

9.10.7.2.2.2. Material compozit/simplu (1), numărul de straturi (1): .................................................

9.10.7.2.2.3. Tipul de înveliş (1):.....................................................................................................

9.10.7.2.2.4. Grosimea maximă/minimă: ...... / ...... mm
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9.10.7.3. Material (materiale) utilizate pentru planşeu

9.10.7.3.1. Numărul (numerele) de omologare CE de tip, dacă sunt disponibile: ..........................

9.10.7.3.2. Pentru materialele neomologate

9.10.7.3.2.1. Material/materiale de bază/desemnare: ...... / ......

9.10.7.3.2.2. Material compozit/simplu (1), numărul de straturi (1): .................................................

9.10.7.3.2.3. Tipul de înveliş (1):.....................................................................................................

9.10.7.3.2.4. Grosimea maximă/minimă: ...... / ...... mm

9.10.7.4. Material(e) utilizat(e) pentru capitonarea scaunelor

9.10.7.4.1. Numărul (numerele) de omologare CE de tip, dacă sunt disponibile: ..........................

9.10.7.4.2. Pentru materialele neomologate

9.10.7.4.2.1. Material/materiale de bază/desemnare: ...... / ......

9.10.7.4.2.2. Material compozit/simplu (1), numărul de straturi (1): .................................................

9.10.7.4.2.3. Tipul de înveliş (1):.....................................................................................................

9.10.7.4.2.4. Grosimea maximă/minimă: ...... / ...... mm

9.10.7.5. Materialul (materialele) utilizate pentru încălzirea ţevilor circuitului de ventilaţie
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9.10.7.5.1. Numărul (numerele) de omologare CE de tip, dacă sunt disponibile: ..........................

9.10.7.5.2. Pentru materialele neomologate

9.10.7.5.2.1. Material/materiale de bază/desemnare: ....../......

9.10.7.5.2.2. Material compozit/simplu (1), numărul de straturi (1): .................................................

9.10.7.5.2.3. Tipul de înveliş (1):.....................................................................................................

9.10.7.5.2.4. Grosimea maximă/minimă: ...... / .......mm

9.10.7.6. Material (materiale) utilizate pentru rafturile de bagaje

9.10.7.6.1. Numărul (numerele) de omologare CE de tip, dacă sunt disponibile: ..........................

9.10.7.6.2. Pentru materialele neomologate

9.10.7.6.2.1. Material/materiale de bază/desemnare: ...... / ......

9.10.7.6.2.2. Material compozit/simplu (1), numărul de straturi (1): .................................................

9.10.7.6.2.3. Tipul de înveliş (1):.....................................................................................................

9.10.7.6.2.4. Grosimea maximă/minimă: ...... / ...... mm

9.10.7.7. Material(e) utilizat(e) în alte scopuri

9.10.7.7.1. Utilizări prevăzute: .....................................................................................................

9.10.7.7.2. Numărul (numerele) de omologare CE de tip, dacă sunt disponibile: ..........................
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9.10.7.7.3. Pentru materialele neomologate

9.10.7.7.3.1. Material/materiale de bază/desemnare: ...... / ......

9.10.7.7.3.2. Material compozit/simplu (1), numărul de straturi (1): .................................................

9.10.7.7.3.3. Tipul de înveliş (1):.....................................................................................................

9.10.7.7.3.4. Grosimea maximă/minimă:...... / .... mm

9.10.7.8. Componente aprobate ca dispozitive complete (scaune, pereţi despărţitori, rafturi 

pentru bagaje, etc.)

9.10.7.8.1. Numărul/numerele de omologare CE de tip al/ale componentei/componentelor:.........

9.10.7.8.2. Pentru dispozitivul complet: scaun, perete despărţitor, rafturi pentru bagaje, etc. (1)

9.11. Proiecţii exterioare (Directiva 74/483/CEE şi Directiva 92/114/CEE)

9.11.1. Dispunerea generală (schiţe sau fotografii) care indică poziţia componentelor în 

relief:..........................................................................................................................

9.11.2. Schiţe şi/sau fotografii, de exemplu şi dacă este relevant, ale stâlpilor portierei şi ai 

geamului, ale grilajelor prizelor de aer, ale grilajului radiatorului, ale ştergătoarelor 

de parbriz, ale canalelor de scurgere a apei de ploaie, ale mânerelor, ale glisierelor, 

ale flapsurilor, ale balamalelor şi încuietorilor portierelor, ale cârligelor, ale inelelor, 

ale ornamentelor, ale insignelor, ale emblemelor şi ale adânciturilor şi ale oricăror 

proiectări exterioare şi părţi ale suprafeţei exterioare care pot fi considerate de mare 

importanţă (ex. echipamentul de iluminare). Dacă piesele enumerate în fraza 

anterioară nu sunt esenţiale, acestea pot fi înlocuite, în scopuri de documentare, cu 

fotografii, însoţite atunci când este nevoie, de detalii referitoare la dimensiuni şi/sau 

de text. .......................................................................................................................
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9.11.3. Schiţe ale părţilor de pe suprafaţa externă în conformitate cu anexa I, punctul 6.9.1 

din Directiva 74/483/CEE: .........................................................................................

9.11.4. Schiţa barelor de protecţie: .........................................................................................

9.11.5. Schiţa liniei planşeului: ..............................................................................................

9.12. Centuri de siguranţă şi alte sisteme de reţinere

9.12.1. Numărul şi poziţia centurilor de siguranţă şi a sistemelor de reţinere, precum şi a 

scaunelor pe care pot fi folosite:

(S = partea stângă, D = partea dreaptă, C = centru)

Marca de 
omologare CE de 

tip completă

Variantă, dacă este 
cazul

Dispozitiv de 
reglare în înălţime a 
centurii de siguranţă 

(indicaţi 
da/nu/opţional)

S

CPrimul rând 
de scaune

D

S

C
Al doilea 
rând de 
scaune (1)

D

(1) Tabelul poate fi extins, dacă este nevoie, în cazul vehiculelor cu mai mult de două rânduri de 
scaune sau dacă există mai mult de trei scaune pe lăţimea vehiculului.




