
1. Produse și materiale de exploatare din categoria celor care privesc siguranța circulației rutiere

1.1. Produse și materiale de exploatare utilizate în cadrul instalațiilor de frânare

1. Echipamente din cadrul instalațiilor de frânare hidraulice: pompă centrală, cilindri, etrier, amplificator de frânare

2. Echipamente din cadrul instalațiilor de frânare pneumatice: robinet principal, cilindri pneumatici de frânare

3. Discuri de frână

4. Tamburi de frână

5. Furtunuri de frână

6. Cabluri de frână

7. Lichid de frână

1.2. Produse și materiale de exploatare utilizate în cadrul sistemelor de direcție, transmisie, rulare sau suspensie

1. Articulații sferice pentru direcție si suspensie: bielete de direcție, capete de bară, pivoți, bielete antiruliu

2. Roți

3. Lanțuri și huse antiderapante

4. Arcuri de suspensie

5. Perne de aer de suspensie

6. Amortizoare de suspensie

7. Sisteme de suspensie de înlocuire/suplimentare**)

8. Ulei și lichid hidraulic 

1.3. Produse utilizate în cadrul instalației de iluminare-semnalizare sau instalației electrice

1. Siguranțe electrice**)

1.4. Produse și materiale de exploatare utilizate în cadrul caroseriilor sau ca elemente ale acestora

1. Sisteme de acces în/pe vehicul: trepte, trepte retractabile, rampe, lifturi, scări**)

2. Elemente suplimentare caroserie (tuning) produse în serie**)

3. Suport exterior pentru roata de rezervă**)

4. Caroserii amovibile**)

5. Portbagaje exterioare cu dispozitive de iluminare-semnalizare montate în consola spate a autovehiculelor din categoriile M2

și M3**), categorii definite la art. 4 alin. (1) lit. (a) din 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

6. Suporturi cu dispozitive de iluminare-semnalizare pentru biciclete montate în consola spate a autovehiculelor din categoriile

M1 și N1**), categorii definite la art. 4 alin. (1) lit. (a) și (b) din 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

7. Folii pentru geamuri

8. Ștergătoare pentru parbriz/lunetă/faruri

9. Suprastructuri auto: închidere benă, cabină de dormit**)

10. Bare/Suporți/Portbagaje fixare încărcătură plafon**)

11. Lampă taxi**)

12. Produse utilizate pentru modificările speciale aduse autovehiculelor în scopul conducerii de către persoanele cu handicap

grav sau accentuat*) **) 

13. Lichid de spălare a parbrizului

1.5. Alte produse utilizate la vehiculele rutiere din categoria celor care privesc siguranța circulației rutiere

1. Trusă sanitară**)

2. Bară metalică și legătură flexibilă pentru remorcare**)

3. Stingător auto**) 
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CAPITOLUL V

Lista produselor și materialelor de exploatare utilizate 

la vehiculele rutiere, din categoria celor care privesc siguranța circulației rutiere, protecția mediului, 

eficiența energetică și protecția împotriva furturilor, și care necesită certificarea RAR în vederea introducerii 

pe piață sau punerii la dispoziție pe piață în România



2. Produse și materiale de exploatare din categoria celor care privesc protecția mediului

2.1. Combustibili

1. Benzină

2. Motorină

3. Biocarburanți

4. Gaz petrolier lichefiat

5. Gaz natural comprimat

6. Gaz natural lichefiat

2.2. Produse și materiale de exploatare utilizate în cadrul motorului, sistemelor anexe la motor sau în cadrul transmisiei

1. Pompe de injecție, injectoare

2. Pompe de alimentare cu combustibil

3. Instalație retrofit de adaptare pentru alimentare cu alt tip de combustibil

4. Filtre de combustibil

5. Dispozitive reducere/creștere putere motor motocicluri**)

6. Kituri de conversie la tracțiunea electrică**)

7. Bujii

8. Supapă EGR

9. Filtre de ulei

10. Filtre de aer

11. Lichid antigel

12. Ulei de motor

13. Ulei de transmisie

14. Unsori

15. Agent/Reactiv pentru posttratarea gazelor de evacuare

2.3. Produse utilizate în cadrul instalațiilor electrice

1. Baterii de acumulatori

3. Produse și materiale de exploatare din categoria celor care privesc eficiența energetică a vehiculelor rutiere

3.1. Produse și materiale de exploatare utilizate în cadrul sistemelor anexe la motor

1. Pompe de apă

2. Radiatoare

3. Curele de transmitere

4. Produse și materiale de exploatare din categoria celor care privesc protecția 

împotriva furturilor vehiculelor rutiere

1. Alarme auto

2. Sisteme electronice de imobilizare auto

3. Dispozitive pentru blocarea direcției/transmisiei

*) Se aplică pentru produsele prevăzute în Reglementările privind omologarea individuală, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității

vehiculelor rutiere — RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.132/2005, cu modificările și completările ulterioare.

**) Produse care fac obiectul art. 1 alin. (10) din OG nr. 80/2000 și pentru care aplicarea numărului certificatului de conformitate pentru produse este

voluntară; prin excepție, aplicarea numărului certificatului de conformitate pentru produse este obligatorie în cazul lămpilor taxi și al foliilor pentru geamuri.

N O T Ă: Produsele care fac obiectul actelor normative ale Uniunii Europene sau al regulamentelor Organizației Națiunilor

Unite se supun prevederilor prezentelor reglementări numai în cazul în care nu sunt incluse în domeniul de aplicare al actelor

normative ale Uniunii Europene sau al regulamentelor Organizației Națiunilor Unite respective.
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CAPITOLUL VI

Introducerea pe piață și punerea la dispoziție pe piață 

în România a produselor și materialelor de exploatare

exceptate de la procedura de certificare 

1. În scopul introducerii pe piață sau al punerii la dispoziție pe

piață în România, un produs de origine trebuie să fie însoțit de

un document emis de producătorul vehiculului rutier/produsului,

care să îi ateste caracterul de produs de origine, sau să fie

prevăzut cu un marcaj corespunzător care să ateste caracterul

de origine al produsului.

2. În scopul introducerii pe piață sau al punerii la dispoziție pe

piață în România, un produs fabricat în mod exclusiv pentru a fi

utilizat de vehiculele destinate competițiilor sportive trebuie să fie

însoțit de un document emis de producătorul vehiculului

rutier/produsului, care să îi ateste caracterul de produs fabricat

în mod exclusiv pentru a fi utilizat de vehiculele destinate

competițiilor sportive, sau să fie prevăzut cu un marcaj

corespunzător care să ateste utilizarea exclusivă a produsului.


