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TABEL CORESPONDENŢĂ  

OMTI modificare şi completare RNTR 1 

 

RNTR 1 aprobat prin OMTCT 2.133/2005,  

cu modificările şi completările ulterioare 

OMTI modificare şi completare RNTR 1 

1. articolul 3 alineatul (8) litera d) 

- d) Supravegherea tehnică SITP, controlul executării ITP prin reverificări 

efectuate de RAR în SITP la vehiculele inspectate în cadrul acestor SITP, 

precum și controlul executării ITP în urma contestațiilor și a reclamațiilor pot 

fi realizate inclusiv prin metode interactive (on-line) prin intermediul unei 

aplicații informatice furnizate de RAR. 

2. articolul 4 litera a) 

a) clasa I: mopede, motociclete, mototricicluri, cvadricicluri şi 

remorcile acestora; 

a) clasa I: mopede, motociclete, mototricicluri şi cvadricicluri;  

3. articolul 7, alineatul (2) 

(2) ITP la tractoarele agricole sau forestiere şi la maşinile şi 

utilajele autopropulsate pentru lucrări poate fi efectuată şi cu 

laboratoare mobile din dotarea RAR. 

 

(2) ITP la tractoarele agricole sau forestiere și la vehiculele tractate de acestea 

(remorci sau echipamente remorcate interschimbabile), precum şi la maşinile 

şi utilajele autopropulsate pentru lucrări poate fi efectuată şi cu laboratoare 

mobile din dotarea RAR. 

4. articolul 10 alineatul (2) punctul 1 literele b.1 și b.6 

b.1 standul de frânare cu role trebuie să fie dotat cu dispozitiv de 

sesizare a alunecării relative la o valoare de 24% a acesteia, 

dispozitiv pentru măsurarea efortului la pedală (recomandabil fără 

cablu de legătură), iar pentru clasa a III-a şi cu dispozitiv pentru 

măsurarea presiunii în instalaţia de frânare (0 - 10 atm), în 

conformitate cu anexa A la Standardul ISO 21069-1 privind 

cerinţele tehnice pentru încercarea sistemelor de frânare ale 

vehiculelor utilizând un stand cu role. Diametrul rolelor trebuie să 

fie de minimum 160 mm, iar coeficientul de frecare dintre rolă şi 

anvelopă trebuie să fie de minimum 0,6 în stare umedă. Standul de 

frânare cu role trebuie echipat cu instalații pentru încercarea 

sistemelor de frânare pneumatice, cum ar fi manometre, conectori 

și furtunuri; 

„b.1 standul de frânare cu role trebuie să fie dotat cu dispozitiv de sesizare a 

alunecării relative la o valoare de 24% a acesteia, iar pentru clasa a III-a şi cu 

dispozitiv pentru măsurarea presiunii în instalaţia de frânare (0 - 10 atm), în 

conformitate cu anexa A la standardul ISO 21069-1 privind cerinţele tehnice 

pentru încercarea sistemelor de frânare ale vehiculelor utilizând un stand cu 

role. Diametrul rolelor trebuie să fie de minimum 160 mm, iar coeficientul de 

frecare dintre rolă şi anvelopă trebuie să fie de minimum 0,6 în stare umedă. 

Standul de frânare cu role trebuie echipat cu instalații pentru încercarea 

sistemelor de frânare pneumatice, cum ar fi manometre, conectori și furtunuri; 

b.6 standul de frânare cu role trebuie să permită măsurarea 

rezistenţei la rulare, a forţei de frânare, a forţei de apăsare la pedală 

b.6 standul de frânare cu role trebuie să permită măsurarea rezistenţei la 

rulare, a forţei de frânare şi a presiunii în instalaţia de frânare pneumatică şi să 
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şi a presiunii în instalaţia de frânare pneumatică şi să permită 

aprecierea ovalităţii. Forţa maximă de frânare trebuie să fie 

măsurată la o alunecare relativă de 24%. 

permită aprecierea ovalităţii. Forţa maximă de frânare trebuie să fie măsurată 

la o alunecare relativă de 24%. 

5. articolul 10 alineatul (2) punctul 1 litera b.7 subpunctul ii)  

ii) pentru forţa de apăsare la pedală – clasa de exactitate 2; Se abrogă 

6. articolul 10 alineatul (2) punctul 1 litera b.11 subpunctul viii) 

viii) valoarea măsurată a forţei de apăsare la pedala de frână - după 

caz, calculul forţei maxim admisibile la pedală pentru 

autovehiculul respectiv va fi efectuat manual de către inspectorul 

tehnic pe buletinul de probă. Această cerinţă se aplică numai în 

cazul dispozitivelor care pot asigura transmiterea semnalului; 

Se abrogă 

7. articolul 10 alineatul (2) punctul 8 primul paragraf 

8. Decelerometru cu compensare şi înregistrare a datelor pentru 

verificarea eficacităţii sistemului de frânare prin probe funcţionale 

în parcurs (numai pentru tractoarele, autoremorcherele, 

autovehiculele speciale şi autovehiculele specializate care nu pot fi 

verificate pe standul de frânare cu role, pentru autovehiculele cu 

tracţiune integrală permanentă nedecuplabilă - legătură rigidă, 

pentru mopede cu 3 roţi, motociclete cu ataş, mototricicluri şi 

cvadricicluri, precum și pentru mașini și utilaje autopropulsate 

pentru lucrări cu viteza maximă constructivă mai mare de 25 

km/h). 

8. Decelerometru cu compensare şi înregistrare a datelor pentru verificarea 

eficacităţii sistemului de frânare prin probe funcţionale în parcurs (numai 

pentru vehiculele prevăzute în anexa 11 la reglementări secțiunea B). 

8. La articolul 10 alineatul (5), poziția a doua din tabel 

Forţă de apăsare la pedală 

Cântărire (masă) 

Presiune (traductor de presiune) 

Cântărire (masă) 

Presiune (traductor de presiune) 

9. articolul 10 alineatul (9) 

(9) SITP trebuie să dispună de o linie telefonică dedicată în 

permanenţă activităţii de ITP. 

 

(9) SITP trebuie să dispună de o linie telefonică dedicată în permanență 

activității de ITP și de un telefon mobil inteligent cu următoarele 

caracteristici: sistem operare Android, minimum versiunea 10, memorie 

internă minimum 128 GB, memorie RAM minimum 4 GB, dotat cu cameră 

foto principală de minimum 10 MegaPixels și conectat la un operator de 

telefonie mobilă si la internet/wifi necesar supravegherii și controlului 

interactiv (on-line) a activității SITP. Telefonul mobil se va afla permanent în 
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incinta SITP și la dispoziția inspectorilor tehnici atestați. 

10. articolul 16 alineatele (2) și (8) 

(2) Deficienţele constatate în cadrul ITP se încadrează de 

inspectorul tehnic sau de inspectorul RAR în una dintre 

următoarele grupe: deficienţă minoră (DMi), deficienţă majoră 

(DMa) sau deficienţă periculoasă (DP), definite în conformitate cu 

planurile de operaţiuni prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 21 la 

reglementări. Este obligatorie menţionarea pe raportul de ITP a 

tuturor deficienţelor constatate, indiferent de grupa în care a fost 

încadrat deficienţa. 

(2) Deficienţele constatate în cadrul ITP se încadrează de inspectorul tehnic 

sau de inspectorul RAR în una dintre următoarele grupe: deficienţă minoră 

(DMi), deficienţă majoră (DMa) sau deficienţă periculoasă (DP), definite în 

conformitate cu planurile de operaţiuni prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 21 la 

reglementări. Este obligatorie menţionarea pe raportul de ITP a tuturor 

deficienţelor constatate, indiferent de grupa în care a fost încadrată deficienţa. 

(8) Pentru fiecare vehicul inspectat se realizează două înregistrări 

fotografice digitale, una dintre ele cu vehiculul amplasat pe standul 

de frânare, iar cealaltă la finalizarea ITP. Suplimentar, pentru 

fiecare autovehicul inspectat din clasa a II-a de ITP se realizează o 

înregistrare fotografică digitală de ansamblu a compartimentului 

motor al autovehiculului cu capota ridicată. De asemenea, pentru 

autovehiculele dotate cu odometru (şi, după caz, cu tahograf) se 

realizează la finalizarea ITP o înregistrare fotografică digitală a 

indicaţiei odometrului, iar pentru autovehiculele destinate 

transportului de persoane, care au, în afara locului conducătorului, 

mai mult de 4 locuri pe scaune, se realizează şi o înregistrare 

fotografică digitală a amenajării interioare. Toate înregistrările 

fotografice realizate vor fi salvate în calculatorul SITP. În cazul 

inspecţiei pentru redobândirea certificatului de înmatriculare 

prevăzute la alin. (6) lit. b) sau a ITP prevăzute la alin. (6) lit. c) se 

realizează o înregistrare fotografică digitală la finalizarea 

inspecţiei, care se salvează în sistemul informatic al RAR. 

(8) Pentru fiecare vehicul inspectat se realizează o înregistrare fotografică 

digitală, la finalul fluxului de ITP. În cazul autovehiculelor, se vor pune în 

funcțiune toate elementele sistemului de iluminare semnalizare, iar în cazul în 

care vehiculul este declarat „Bun tehnic”, captura va fi efectuată după 

aplicarea ecusonului corespunzător pe placa de înmatriculare. Suplimentar, 

pentru fiecare autovehicul inspectat din clasa a II-a de ITP se realizează o 

înregistrare fotografică digitală de ansamblu a compartimentului motor al 

autovehiculului cu capota ridicată. De asemenea, pentru autovehiculele dotate 

cu odometru (şi, după caz, cu tahograf) se realizează la finalizarea ITP o 

înregistrare fotografică digitală a indicaţiei odometrului, iar pentru 

autovehiculele destinate transportului de persoane, care au, în afara locului 

conducătorului, mai mult de 4 locuri pe scaune, se realizează şi o înregistrare 

fotografică digitală a amenajării interioare. Toate înregistrările fotografice 

realizate vor fi salvate în calculatorul SITP. În cazul inspecţiei pentru 

redobândirea certificatului de înmatriculare prevăzute la alin. (6) lit. b) sau a 

ITP prevăzute la alin. (6) lit. c) se realizează o înregistrare fotografică digitală 

la finalizarea inspecţiei, care se salvează în sistemul informatic al RAR. 

11. articolul 20 alineatul (3) 

(3) Autorizarea SITP deţinute de operatorii economici sau 

instituţiile publice se face de RAR, pe baza cererii de autorizare şi a 

rezultatului favorabil al Raportului de evaluare a capabilităţii 

tehnice, întocmit de personal RAR certificat pentru evaluarea 

conformităţii. 

 

(3) Autorizarea SITP deţinute de operatorii economici sau instituţiile publice 

se face de RAR, pe baza cererii de autorizare, a unui contract de 

autorizare/reautorizare şi a rezultatului favorabil al Raportului de evaluare a 

capabilităţii tehnice, întocmit de personalul RAR certificat pentru evaluarea 

conformităţii. 

12. articolul 22 alineatul (21), 
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- (21) - Pe baza informațiilor din documentele depuse, RAR stabilește durata 

auditului, costul autorizării, elaborează și transmite contractul de 

autorizare/reautorizare, împreună cu devizul/înștiințarea de plată. 

13. articolul 291 

- Art. 291. – (1) Începând cu data de 20 mai 2023, SITP deţinute de operatorii 

economici sau instituţiile publice colectează și pun la dispoziția RAR datele în 

condiții reale definite în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/392 al 

Comisiei din 4 martie 2021 privind monitorizarea și raportarea datelor 

referitoare la emisiile de CO2 ale autoturismelor și ale vehiculelor utilitare 

ușoare în temeiul Regulamentului (UE) 2019/631 al Parlamentului European 

și al Consiliului și de abrogare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 

nr. 1014/2010, (UE) nr. 293/2012, (UE) 2017/1152 și (UE) 2017/1153 ale 

Comisiei, care au fost obținute de la dispozitivele pentru monitorizarea la bord 

a consumului de combustibil și/sau de energie electrică, precum și codurile 

VIN ale autovehiculelor din categoriile M1 și N1 care au fost înmatriculate 

pentru prima dată începând cu 1 ianuarie 2021 și care sunt echipate cu 

dispozitive pentru monitorizarea la bord a consumului de combustibil și/sau de 

energie, cu excepția cazului în care persoana care prezintă autovehiculul 

refuză în mod expres să pună aceste date la dispoziție.  

(2) Datele în condiții reale se citesc utilizând un dispozitiv de conectare la 

interfața electronică a autovehiculului, cum ar fi un instrument de scanare și 

care trebuie să poată citi datele astfel cum sunt înregistrate pe dispozitivul 

pentru monitorizarea la bord a consumului de combustibil și/sau de energie 

electrică. 

14. articolul 302 

 Art. 302. – În cadrul prezentelor reglementări şi al anexelor la acestea, 

categoriile şi subcategoriile de vehicule sunt definite după cum urmează: 

a) categoriile T, R şi S şi subcategoriile acestora sunt cele definite prin 

Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 5 februarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru 

vehiculele agricole și forestiere sau prin Directiva 2003/37/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 privind omologarea 

de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor acestora și a 

echipamentului remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, 

componentele și unitățile lor tehnice separate, după caz; 
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b) categoria L şi subcategoriile acesteia sunt cele definite prin Regulamentul 

(UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 

2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două 

sau trei roți și pentru cvadricicluri; 

c) categoriile M, N şi O şi subcategoriile acestora sunt cele definite prin 

Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului din 

30 mai 2018 privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și 

remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților 

tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a 

Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și de abrogare a 

Directivei 2007/46/CE.  

15. anexa nr. 1 la reglementări litera A punctul 4.1.2 a treia coloană 

Inspecţie vizuală şi funcţională 

Se determină centrul de focalizare orizontal al fiecărui far cu 

lumină de întâlnire cu ajutorul aparatului de control al farurilor 

Inspectorul va regla farul dacă dispozitivul de reglare este 

funcţional 

Inspecţie vizuală şi funcţională 

Se determină centrul de focalizare orizontal al fiecărui far cu lumină de 

întâlnire cu ajutorul aparatului de control al farurilor 

16. anexa nr. 1 la reglementări litera A, la Notă, ultimul paragraf  

Categoriile L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e sunt definite în 

reglementările RNTR 2. 

Se abrogă 

17. anexa nr. 2 la reglementări titlu 

Prevederi privind efectuarea ITP – clasele a II-a şi a III-a 

autovehicule, tractoare, precum şi remorcile acestora 

 

Prevederi privind efectuarea ITP – clasele a II-a şi a III-a 

autovehicule şi (semi)remorcile acestora 

vehicule agricole şi forestiere (tractoare, remorci, echipamente 

remorcate interschimbabile) 

18. anexa nr. 2 la reglementări litera A punctul 1.2.1 a treia coloană 

Inspecţie pe standul de frânare cu role sau prin probe în parcurs 

folosind un decelerometru cu compensare şi înregistrare. Se 

acţionează frâna gradual până la obţinerea  efortului maxim; la 

autovehiculele care nu sunt echipate cu servofrână, verificarea se 

efectuează prin aplicarea unui efort de acţionare la pedală care nu 

trebuie să depăşească valoarea determinată în funcţie de starea de 

încărcare a autovehiculului 

Pentru autovehiculele destinate  învăţării conducerii auto şi pentru 

cele adaptate conducerii de către o persoană cu handicap se va 

Inspecţie pe standul de frânare cu role (cu utilizarea, după caz, a dispozitivului 

de măsurare a presiunii în instalaţia de frânare și/sau a dispozitivului de 

ancorare) sau prin probe în parcurs folosind un decelerometru cu compensare 

şi înregistrare şi, după caz, dispozitiv de măsurare a efortului la pedală  

Se acţionează frâna gradual până la obţinerea efortului maxim; în cazul 

probelor în parcurs, la autovehiculele care nu sunt echipate cu servofrână, 

verificarea se efectuează prin aplicarea unui efort de acţionare la pedală care 

nu trebuie să depăşească valoarea determinată în funcţie de starea de încărcare 

a autovehiculului 
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efectua o probă suplimentară de frânare cu acţionarea 

dispozitivului suplimentar 

A se vedea anexa nr. 11 la reglementări  

Pentru autovehiculele destinate învăţării conducerii auto şi pentru cele 

adaptate conducerii de către o persoană cu handicap se va efectua o probă 

suplimentară de frânare cu acţionarea dispozitivului suplimentar 

A se vedea anexa nr. 11 la reglementări 

19. anexa nr. 2 la reglementări litera A punctul 1.2.2 a treia coloană 

Încercare pe standul de frânare cu role (cu utilizarea, după caz, a 

dispozitivului de măsurare a forţei la pedală, a dispozitivului de 

măsurare a presiunii în instalaţia de frânare, a dispozitivului de 

ancorare) sau prin probe în parcurs folosind un  decelerometru cu 

compensare şi înregistrare şi, după caz, dispozitiv de măsurare a 

efortului la pedală 

Se acţionează frâna gradual până la obţinerea  efortului maxim  

Pentru autovehiculele destinate  învăţării conducerii auto şi pentru 

cele adaptate conducerii de către o persoană cu handicap se va 

efectua o probă suplimentară de frânare cu acţionarea 

dispozitivului suplimentar 

Autovehiculele sau (semi)remorcile cu masa totală maximă 

admisibilă mai mare de 3,5 tone trebuie inspectate în conformitate 

cu standardele ISO 21069.  A se vedea anexa nr. 11 la reglementări 

Inspecţie pe standul de frânare cu role (cu utilizarea, după caz, a dispozitivului 

de măsurare a presiunii în instalaţia de frânare și/sau a dispozitivului de 

ancorare) sau prin probe în parcurs folosind un decelerometru cu compensare 

şi înregistrare şi, după caz, dispozitiv de măsurare a efortului la pedală 

Se acţionează frâna gradual până la obţinerea efortului maxim; în cazul 

probelor în parcurs, la autovehiculele care nu sunt echipate cu servofrână, 

verificarea se efectuează prin aplicarea unui efort de acţionare la pedală care 

nu trebuie să depăşească valoarea determinată în funcţie de starea de încărcare 

a autovehiculului  

Pentru autovehiculele destinate învăţării conducerii auto şi pentru cele 

adaptate conducerii de către o persoană cu handicap se va efectua o probă 

suplimentară de frânare cu acţionarea dispozitivului suplimentar 

Autovehiculele sau (semi)remorcile cu masa totală maximă admisibilă mai 

mare de 3,5 tone trebuie inspectate în conformitate cu standardele ISO 21069 

A se vedea anexa nr. 11 la reglementări 

20. anexa nr. 2 la reglementări litera A punctul 4.1.2 a treia coloană 

Inspecţie vizuală şi funcţională 

Se determină centrul de focalizare orizontal al fiecărui far cu 

lumină de întâlnire cu ajutorul aparatului de control al farurilor sau 

prin  utilizarea interfeţei electronice a vehiculului 

Inspectorul va regla farul dacă dispozitivul de reglare este 

funcţional 

Inspecţie vizuală şi funcţională 

Se determină centrul de focalizare orizontal al fiecărui far cu lumină de 

întâlnire cu ajutorul aparatului de control al farurilor sau prin  utilizarea 

interfeţei electronice a vehiculului 

21. anexa nr. 2 la reglementări litera A punctele 7.1.3 – 7.1.6 

TABEL TABEL 

22. anexa nr. 2 la reglementări litera A punctul 7.13 

- TABEL 

23. anexa nr. 2 la reglementări litera A, la Notă, ultimul paragraf 

Categoriile M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 sunt 

definite în reglementările RNTR 2 

Se abrogă 

24. anexa nr. 3 la reglementări Nota 
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NOTĂ: Prin autovehicule din categoriile N2 şi N3 se înţelege: 

categoria N2 - vehicule concepute şi construite pentru transportul 

de mărfuri având o MTMA care depăşeşte 3,5 t, dar nu depăşeşte 

12 t. 

categoria N3 - vehicule concepute şi construite pentru transportul 

de mărfuri având o MTMA ce depăşeşte 12 t. 

Se abrogă 

25. anexa nr. 5 la reglementări se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 

26. anexa nr. 8 la reglementări – faţă ultimul paragraf și sintagma „DIRECTOR GENERAL RAR” 

Autorizarea s-a făcut în baza Cererii nr. …....din 

…............înregistrată la Registrul  Auto  Român şi a  Raportului de  

evaluare a  capabilităţii tehnice nr. …....din …..............., întocmit 

de Registrul Auto Român – Organismul de Certificare Sisteme de 

Management. 

DIRECTOR GENERAL RAR 

Autorizarea a fost efectuată în baza Cererii nr. ……. din …………… 

înregistrată la Registrul Auto Român şi a fost emisă de Registrul Auto Român 

– Organismul de Certificare Sisteme în baza Raportului de evaluare a 

capabilităţii tehnice nr. ……. din …………… 

DIRECTOR GENERAL,” 

27. anexa nr. 9 la reglementări se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 

28. anexa nr. 10 la reglementări - faţă se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 

29. anexa nr. 11 la reglementări secțiunea A1 tabelul 1 partea B coloana „Efortul de acţionare maxim admisibil la pedală (daN)” 

TABEL Se abrogă. 

30. anexa nr. 11 la reglementări secțiunea A1 tabelul 1 partea C 

TABEL TABEL 

31. anexa nr. 11, secțiunea A1, Tabelul 1, textul de sub tabelul prevăzut la litera C 

La autovehiculele care nu sunt echipate cu servofrână (cu excepția 

celor din categoria L) este obligatorie verificarea eficacității frânei 

de serviciu prin acționarea acesteia cu un efort de acționare la 

pedală care nu trebuie să depășească valoarea determinată în 

funcție de starea de încărcare a autovehiculului:  

Fp=Fpmax x (mef / mtot) (daN), 

în care : 

Fpmax (daN) - efortul de acționare maxim admisibil la pedala de 

frână (tabelul 1); 

mef (kg) - masa efectivă a autovehiculului inspectat; 

mtot (kg) - MTMA a autovehiculului inspectat. 

Se abrogă. 

32. anexa nr. 11 la reglementări secțiunea A1 tabelul 2 coloana „Efortul de acţionare maxim admisibil la pedală (daN) 

TABEL Se abrogă. 



 8 

33. anexa nr. 11 la reglementări secțiunea A1 nota de la tabelul 3 

NOTĂ:  

În cazul semiremorcilor, coeficientul de frânare se calculează în 

raport cu greutatea măsurată pe punţile semiremorcii 

 

NOTE:  

1. În cazul semiremorcilor, coeficientul de frânare se calculează în raport cu 

greutatea măsurată pe punţile semiremorcii. 

2. Pentru tractoarele din categoria T4.3, se aplică 32% pentru DMa, respectiv 

16% pentru DP. 

3. Verificarea eficacității frânei de staționare cu acționare electrică se 

efectuează pe standul de frânare cu role numai dacă sunt disponibile și 

cunoscute instrucțiunile specifice ale producătorului vehiculului pentru 

efectuarea acestei verificări și dacă este posibilă în funcție de dotarea SITP. În 

lipsa instrucțiunilor specifice ale producătorului, verificarea eficacității se 

poate efectua pe o pantă (rampă) cu înclinare cunoscută (de 16%) ce va fi 

amplasată în spațiul destinat activității de ITP, integrându-se în fluxul de ITP. 

Panta (rampa) va avea o lungime mai mare decât lungimea autovehiculului 

verificat, astfel încât să fie posibilă oprirea autovehiculului cu roțile ambelor 

axe pe aceasta. 

34. anexa nr. 11 la reglementări secțiunea B al patrulea paragraf 

Această verificare se aplică pentru: 

- maşini şi utilaje autopropulsate pentru lucrări cu viteza maximă 

constructivă mai mare de 25 km/h; 

- tractoare (în cazul tractoarelor, verificarea eficacităţii şi 

performanţei sistemului de frânare se poate efectua şi pe standul cu 

role, în staţiile ITP autorizate); 

- autoremorchere, autovehicule speciale şi autovehicule specializate 

ale căror caracteristici constructive nu permit verificarea eficacităţii 

şi performanţei sistemului de frânare pe standul de frânare cu role; 

- autovehicule cu tracţiune integrală permanentă nedecuplabilă - 

legătură rigidă; 

- mopede cu 3 roţi; 

- motociclete cu ataş; 

- mototricicluri: 

- cvadricicluri; 

- motocicluri cu roţi jumelate. 

Această verificare se aplică pentru: 

- maşini şi utilaje autopropulsate pentru lucrări cu viteza maximă constructivă 

mai mare de 25 km/h; 

- tractoare (în cazul tractoarelor ale căror caracteristici constructive permit, 

verificarea eficacităţii şi performanţei sistemului de frânare se poate efectua şi 

pe standul de frânare cu role, în SITP); 

- autoremorchere, autovehicule speciale şi autovehicule specializate ale căror 

caracteristici nu permit verificarea eficacităţii şi performanţei sistemului de 

frânare pe standul de frânare cu role; 

- autovehicule cu tracţiune integrală permanentă nedecuplabilă - legătură 

rigidă; 

- mopede cu 3 roţi; 

- motociclete cu ataş; 

- mototricicluri: 

- cvadricicluri; 

- motocicluri cu roţi jumelate. 

35. anexa nr. 11 la reglementări secțiunea B tabelul 5 partea C 

TABEL TABEL 
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36. anexa nr. 11 la reglementări secțiunea B tabelul 6 

TABEL TABEL 

37. anexa nr. 11 la reglementări secțiunea C 

C. Verificarea eficacităţii şi performanţei sistemului de frânare al 

vehiculelor prin probă în parcurs 

Verificarea eficacităţii şi performanţei sistemului de frânare al 

vehiculelor prin probă în parcurs se aplică (semi)remorcilor care nu 

pot fi verificate din motive constructive pe standul de frânare. 

Pentru verificare se efectuează: 

- o frânare pe pistă a ansamblului autovehicul tractor - 

(semi)remorcă, verificându-se dacă sistemul de frânare de serviciu 

funcţionează, precum şi comportamentul la frânare (păstrarea 

traiectoriei); 

- acţionarea sistemului de frânare de staţionare al (semi)remorcii, 

verificându-se dacă sistemul de frânare de staţionare al 

(semi)remorcii funcţionează. 

 

C. Verificarea eficacităţii şi performanţei sistemului de frânare al vehiculelor 

prin probă în parcurs 

Verificarea eficacităţii şi performanţei sistemului de frânare al vehiculelor prin 

probă în parcurs se aplică (semi)remorcilor și echipamentelor tractate 

interschimbabile care nu pot fi verificate din motive constructive pe standul de 

frânare. 

Pentru verificare se efectuează: 

- o frânare pe pistă a ansamblului autovehicul tractor - 

(semi)remorcă/echipament tractat interschimbabil, verificându-se dacă 

sistemul de frânare de serviciu funcţionează, precum şi comportamentul la 

frânare (păstrarea traiectoriei); 

- acţionarea sistemului de frânare de staţionare al 

(semi)remorcii/echipamentului tractat interschimbabil, verificându-se dacă 

sistemul de frânare de staţionare al (semi)remorcii/echipamentului tractat 

interschimbabil funcţionează. 

 


