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ANEXE
 1. Fişă de comunicare privind acordarea, extinderea, refuzul, retragerea omologării sau încetarea

definitivă a producţiei unui tip de dispozitiv de schimb pentru controlul poluării în temeiul
Regulamentului nr. 103

 2. Exemple de dispunere a mărcilor de omologare

1.   DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică omologării de tip, ca unităţi tehnice separate, a dispozitivelor pentru
controlul poluării destinate montării ca piese de schimb pe unul sau mai multe tipuri de autovehicule din
categoriile care fac obiectul versiunii aferente a Regulamentului nr. 83.
Dispozitivele pentru controlul poluării şi filtrele pentru particule sunt considerate dispozitive pentru
controlul poluării în sensul prezentului regulament.

2.   DEFINIŢII

În sensul prezentului regulament:
2.1. "Dispozitiv pentru controlul poluării" înseamnă un dispozitiv pentru controlul poluării sau un

ansamblu de dispozitive pentru controlul poluării care intră sub incidenţa omologării de tip acordate
pentru vehiculul în cauză şi ale căror tipuri sunt indicate în documentele aferente anexei 2 la
Regulamentul nr. 83 (1).

2.2. "Dispozitiv de schimb pentru controlul poluării" înseamnă un dispozitiv pentru controlul poluării sau
un ansamblu de dispozitive pentru controlul poluării pentru care, în conformitate cu prezentul
regulament, se poate obţine o altă omologare decât cele definite la punctul 2.1 de mai sus.
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2.3. "Dispozitiv original de schimb pentru controlul poluării" înseamnă un dispozitiv pentru controlul
poluării sau un ansamblu de dispozitive pentru controlul poluării ale căror tipuri sunt indicate în
documentele aferente anexei 2 la Regulamentul nr. 83 (1), dar care sunt oferite pe piaţă ca unităţi
tehnice separate de către deţinătorul omologării de tip a vehiculului.

2.4. "Tip de dispozitiv pentru controlul poluării" înseamnă convertizoare catalitice şi filtre pentru
particule care nu prezintă diferenţe esenţiale între ele, precum cele ce urmează:
(a) numărul de substraturi, structură şi material;
(b) tipul de activitate al fiecărui substrat;
(c) volumul, raportul între zona frontală şi lungimea substratului;
(d) conţinutul de material catalizator;
(e) raportul materialelor de cataliză;
(f) densitatea celulelor;
(g) dimensiuni şi formă;
(h) protecţie termică.

2.5. "Tip de vehicul"
A se vedea punctul 2.1 din Regulamentul nr. 83.

2.6. "Omologarea unui dispozitiv de schimb pentru controlul poluării" înseamnă omologarea unui
dispozitiv pentru controlul poluării destinat montării ca piesă de schimb pe unul sau mai multe tipuri
specifice de vehicule, în ceea ce priveşte limitarea emisiilor poluante, a nivelului de zgomot şi a
efectului asupra performanţelor vehiculului, şi, după caz, asupra sistemului integrat de diagnosticare
(OBD).

2.7. "Dispozitiv de schimb pentru controlul poluării deteriorat" înseamnă un dispozitiv pentru controlul
poluării care a fost supus procesului de îmbătrânire sau deteriorat în mod artificial în asemenea
măsură încât corespunde cerinţelor prevăzute de punctul 1 din apendicele la anexa 11 la
Regulamentul nr. 83.

2.8. "Sistem de regenerare periodică" înseamnă convertizoare catalitice, filtre pentru particule sau alte
dispozitive pentru controlul poluării care necesită un proces de regenerare periodică la mai puţin de
4 000 km de utilizare normală a vehiculului.

3.   CEREREA DE OMOLOGARE

3.1.   Cererea de omologare a unui tip de dispozitiv de schimb pentru controlul poluării trebuie trimisă de
către producătorul dispozitivului sau reprezentantul autorizat al acestuia.
3.2.   Pentru fiecare tip de dispozitiv de schimb pentru controlul poluării pentru care este solicitată
omologarea de tip, cererea de omologare trebuie însoţită de următoarele documente în triplu exemplar.
3.2.1.   Desenele dispozitivului de schimb pentru controlul poluării care prezintă în special toate
caracteristicile menţionate la punctul 2.3 din prezentul regulament.
3.2.2.   Descrierea tipului sau tipurilor vehiculului pentru care este destinat dispozitivul de schimb pentru
controlul poluării. Trebuie indicat(e) numărul şi/sau simbolurile ce caracterizează motorul şi tipul
(tipurile) de vehicul.
3.2.3.   Descrierea şi schiţele ilustrând poziţia dispozitivului de schimb pentru controlul poluării în raport
cu galeria (galeriile) de evacuare ale motorului.
3.2.4.   Desenele care arată locul destinat de aplicare a mărcii de omologare.
3.2.5.   Menţiunea dacă respectivul dispozitivul de schimb pentru controlul poluării este destinat să
corespundă cerinţelor referitoare la sistemul OBD.
3.2.6.   În apendice este prezentat un model de fişă de informaţii.
3.3.   Solicitantul omologării trebuie să pună următoarele la dispoziţia serviciului tehnic responsabil de
efectuarea încercărilor de omologare:
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3.3.1.Unul sau mai multe vehicule de un tip omologat(e) în conformitate cu Regulamentul nr. 83 şi
echipat(e) cu un dispozitiv pentru controlul poluării original nou. Acest(e) vehicul(e) trebuie
selectat(e) de către solicitant cu acordul serviciului tehnic. Acesta (acestea) trebuie să respecte
cerinţele de la punctul 3.1 din anexa 4 sau de la punctul 3.2 din anexa 4a la Regulamentul nr. 83, în
funcţie de care dintre ele era în vigoare la data omologării vehiculului.
Vehiculul (vehiculele) de încercare nu trebuie să prezinte defecte la sistemul de control al emisiilor.
orice piesă originală a sistemului de control al emisiilor, care prezintă o defecţiune sau o uzură
excesivă, trebuie reparată sau înlocuită. Înaintea încercării de emisii, vehiculul (vehiculele) de
încercat trebuie calibrat(e) corespunzător şi reglat(e) conform specificaţiilor producătorului.

3.3.2.Un eşantion din tipul de dispozitiv pentru controlul poluării de schimb. Acest eşantion trebuie
marcat în mod clar şi indelebil cu denumirea sau marca comercială a solicitantului şi cu denumirea
comercială a acestuia.

3.3.3.Un eşantion suplimentar din tipul de dispozitive de schimb pentru controlul poluării, în cazul unui
dispozitiv de schimb pentru controlul poluării conceput pentru a fi montat pe un vehicul echipat cu
sistem OBD. Acest eşantion trebuie marcat în mod clar şi indelebil cu denumirea sau marca
comercială a solicitantului şi cu denumirea comercială a acestuia. Specimenul trebuie să fi fost
deteriorat aşa cum este definit la punctul 2.7 de mai sus.

4.   OMOLOGARE

4.1.   În cazul în care dispozitivul de schimb pentru controlul poluării prezentat în vederea omologării în
temeiul prezentului regulament îndeplineşte cerinţele de la punctul 5 de mai jos, se acordă omologarea
tipului respectiv de dispozitiv de schimb pentru controlul poluării.
4.2.   Dispozitivele de schimb pentru controlul poluării originale, de un tip cuprins în anexa 2 la
Regulamentul nr. 83 (2) şi destinate montării pe un vehicul la care face referire documentul de omologare
de tip relevant, nu trebuie omologate în conformitate cu prezentul regulament dacă îndeplinesc cerinţele
de la punctele 4.2.1 şi 4.2.2.
4.2.1.   Marcajul
Dispozitivele originale de schimb pentru controlul poluării conţin cel puţin următoarele identificări:
4.2.1.1.   Numele sau marca de comerţ a producătorului vehiculului.
4.2.1.2.   Marca şi numărul de identificare al piesei dispozitivului original de schimb pentru controlul
poluării, conform informaţiilor de la punctul 4.2.3.
4.2.2.   Documentaţia
Dispozitivul original de schimb pentru controlul poluării este însoţit de următoarele informaţii:
4.2.2.1.   Numele sau marca de comerţ a constructorului vehiculului.
4.2.2.2.   Marca şi numărul de identificare al piesei dispozitivului original de schimb pentru controlul
poluării, conform informaţiilor de la punctul 4.2.3.
4.2.2.3.   Vehiculele pentru care dispozitivul original de schimb pentru controlul poluării corespunde
unuia dintre tipurile menţionate în anexa 2 la Regulamentul nr. 83 (3), inclusiv, unde este cazul, un marcaj
pentru a stabili dacă dispozitivul original de schimb pentru controlul poluării poate fi montat pe un
vehicul echipat cu sistem de diagnosticare la bord (sistem OBD).
4.2.2.4.   Instrucţiuni de montare, dacă e necesar.
4.2.2.5.   Aceste informaţii trebuie furnizate:
(a) sub forma unui pliant care însoţeşte dispozitivul de schimb pentru controlul poluării; sau
(b) pe ambalajul în care se vinde dispozitivul original de schimb pentru controlul poluării; sau
(c) prin orice alte mijloace aplicabile.
În orice caz, informaţiile trebuie să fie disponibile în catalogul de produse distribuit în punctele de
vânzare de către producătorul vehiculului.
4.2.3.   Producătorul vehiculului trebuie să furnizeze serviciului tehnic şi/sau autorităţii de omologare
informaţiile necesare, în format electronic, care fac legătura între numerele relevante de identificare şi
documentaţia de omologare de tip.
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Aceste informaţii trebuie să cuprindă:
(a) marca (mărcile) şi tipul (tipurile) vehiculului;
(b) marca (mărcile) şi tipul (tipurile) dispozitivului original de schimb pentru controlul poluării;
(c) numărul (numerele) piesei dispozitivului original de schimb pentru controlul poluării;
(d) numărul de omologare de tip al tipului (tipurilor) relevant(e) de vehicule.
4.3.   Fiecare tip omologat de dispozitiv de schimb pentru controlul poluării primeşte un număr de
omologare. Primele două cifre (00 pentru regulamentul în versiunea sa actuală) indică seria de modificări
care cuprinde cele mai recente modificări tehnice majore aduse regulamentului, la data eliberării
omologării. Aceeaşi parte contractantă nu poate atribui acelaşi număr unui alt tip de dispozitiv de schimb
pentru controlul poluării. Acelaşi număr de omologare de tip poate include folosirea acelui tip de
dispozitiv pentru controlul poluării de schimb la un număr variat de tipuri de vehicule.
4.4.   Dacă solicitantul unei omologări de tip poate demonstra autorităţii de omologare sau serviciului
tehnic că respectivul dispozitiv de schimb pentru controlul poluării este de un tip menţionat în anexa 2 la
seria 05 sau seriile ulterioare de modificări la Regulamentul nr. 83, acordarea unui certificat de omologare
de tip nu depinde de verificarea cerinţelor specificate la punctul 5.
4.5.   Omologarea sau extinderea ori respingerea omologării unui tip de dispozitiv de schimb pentru
controlul poluării în temeiul prezentului regulament se notifică părţilor contractante ale acordului care
aplică prezentul regulament prin intermediul unui formular conform cu modelul din anexa 1 la prezentul
regulament.
4.6.   Pe dispozitivul de schimb pentru controlul poluării ce corespunde unui tip de dispozitiv de schimb
pentru controlul poluării omologat în temeiul prezentului regulament se aplică, într-un loc vizibil
specificat în formularul de omologare, o marcă de omologare internaţională care constă din:
4.6.1.Un cerc în interiorul căruia se află litera "E" urmată de numărul distinctiv al ţării care a acordat

omologarea (4);
4.6.2.Numărul prezentului regulament, urmat de litera "R", o cratimă şi numărul omologării lângă cercul

prevăzut la punctul 4.6.1.
4.7.   În cazul în care dispozitivul de schimb pentru controlul poluării corespunde unui tip de dispozitiv de
schimb pentru controlul poluării omologat în temeiul unuia sau mai multor altor regulamente anexate la
prezentul acord în ţara care a acordat omologarea conform prezentului regulament, nu este necesar să se
repete simbolul prevăzut la punctul 4.6.1; într-un astfel de caz, în dreapta simbolului prevăzut la punctul
4.6.1 se indică, în coloane verticale, numărul regulamentului şi cel al omologării, precum şi simbolurile
suplimentare ale tuturor regulamentelor în temeiul cărora s-a acordat omologarea în ţara care a acordat
omologarea în conformitate cu prezentul regulament.
4.8.   Marca de omologare trebuie să fie clar lizibilă şi indelebilă atunci când dispozitivul de schimb
pentru controlul poluării este montat sub vehicul.
4.9.   Anexa 2 la prezentul regulament oferă exemple de dispunere a mărcilor de omologare.

5.   CERINŢE

5.1.   Condiţii generale
5.1.1.   Dispozitivul de schimb pentru controlul poluării este proiectat, construit şi apt să fie montat astfel
încât să permită vehiculului să fie conform dispoziţiilor din prezentul regulament cărora li se conforma
iniţial, iar emisiile poluante să fie limitate în mod efectiv pe durata normală de viaţă a vehiculului în
condiţii normale de exploatare.
5.1.2.   Dispozitivul de schimb pentru controlul poluării trebuie montat în exact aceeaşi poziţie ca şi
dispozitivul original pentru controlul poluării, iar poziţia conductei de evacuare a sondei (sondelor) pentru
oxigen şi a altor senzori, dacă este cazul, nu trebuie modificată.
5.1.3.   Dacă dispozitivul original pentru controlul poluării este prevăzut cu sisteme de protecţie termică,
atunci dispozitivul de schimb pentru controlul poluării trebuie prevăzut cu sisteme similare.
5.1.4.   Dispozitivul de schimb pentru controlul poluării trebuie să fie durabil, adică să fie proiectat,
construit şi destinat a fi montat în aşa fel încât să ofere o rezistenţă suficientă la coroziune şi la
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fenomenele de oxidare la care este expus, ţinând seama de condiţiile de exploatare a vehiculului.
5.2.   Cerinţe referitoare la emisii
Vehiculul (vehiculele) indicat(e) la punctul 3.3.1 din prezentul regulament, echipat(e) cu un dispozitiv de
schimb pentru controlul poluării de tipul pentru care se solicită omologarea, este (sunt) supus(e) unei
încercări de tip I în condiţiile descrise în anexele corespunzătoare la prezentul Regulament nr. 83 pentru a
compara performanţele acestuia cu cele ale dispozitivului original pentru controlul poluării în
conformitate cu procedura descrisă mai jos.
5.2.1.   Determinarea bazei pentru comparaţie
Vehiculul (vehiculele) se echipează cu un dispozitivul pentru controlul poluării original nou (a se vedea
punctul 3.3.1) şi se pun(e) în funcţiune timp de 12 cicluri extraurbane (încercarea de tip I, partea 2). După
această condiţionare preliminară, vehiculul sau vehiculele se păstrează într-o încăpere în care temperatura
este aproximativ constantă, între 293 K şi 303 K (20-30°C). Această condiţionare este efectuată timp de
minimum şase ore şi va continua până în momentul în care temperatura uleiului de motor şi a lichidului
de răcire, dacă există la bord, ajung la temperatura încăperii (cu o toleranţă de ± 2 K). Apoi se efectuează
trei încercări de tip I pentru gazele de evacuare.
5.2.2.   Încercare privind gazele de evacuare efectuată cu un dispozitiv de schimb pentru controlul poluării
Dispozitivul pentru controlul poluării original al vehiculului (vehiculelor) de încercare se înlocuieşte cu
dispozitivul de schimb pentru controlul poluării (a se vedea punctul 3.3.2), care se pune în funcţiune timp
de 12 cicluri extraurbane (încercare de tip I, partea 2). După această condiţionare preliminară, vehiculul
sau vehiculele se păstrează într-o încăpere în care temperatura este aproximativ constantă, între 293 K şi
303 K (20-30°C). Această condiţionare este efectuată timp de minimum şase ore şi va continua până în
momentul în care temperatura uleiului de motor şi a lichidului de răcire, dacă există la bord, ajung la
temperatura încăperii (cu o toleranţă de Â± 2 K). Apoi se efectuează trei încercări de tip I pentru gazele de
evacuare.
5.2.3.   Evaluarea emisiilor de poluanţi provenite de la vehiculele echipate cu dispozitive de schimb
pentru controlul poluării
Vehiculul (vehiculele) de încercare, echipate cu dispozitivul original pentru controlul poluării, trebuie să
respecte valorile-limită în conformitate cu omologarea de tip a vehiculului (vehiculelor), inclusiv, după
caz, factorii de deteriorare aplicaţi în timpul omologării de tip a vehiculului (vehiculelor).
Se consideră că cerinţele referitoare la emisiile vehiculului (vehiculelor) echipat(e) cu dispozitivul de
schimb pentru controlul poluării sunt îndeplinite dacă rezultatele pentru fiecare poluant reglementat (CO,
HC, particule de NOx şi particule) îndeplinesc următoarele condiţii:
1. M < 0,85S + 0,4G
2. M < G
unde:
M : valoarea medie a emisiilor unui poluant (CO, HC, particule de NOx şi

particule) ori suma a doi poluanţi (HC + NOx) obţinută prin intermediul a trei
încercări de tip I efectuate cu dispozitivul de schimb pentru controlul poluării.

S : valoarea medie a emisiilor unui poluant (CO, HC, particule de NOx şi
particule) ori suma a doi poluanţi (HC + NOx) obţinută prin intermediul a trei
încercări de tip I efectuate cu dispozitivul original pentru controlul poluării.

G : valoarea limită a emisiilor unui poluant (CO, HC, particule de NOx şi
particule) ori suma a doi poluanţi (HC + NOx) conform omologării de tip a
vehiculului (vehiculelor):
(i) împărţită, dacă este cazul, la factorii de deteriorare multiplicativi

determinaţi în conformitate cu punctul 5.4 de mai jos sau
(ii)din care se scad, dacă este cazul, factorii de deteriorare determinaţi în

conformitate cu punctul 5.4 de mai jos
În cazul în care omologarea este solicitată pentru tipuri diferite de vehicule de la acelaşi producător auto şi
cu condiţia ca aceste vehicule de tipuri diferite să fie echipate cu acelaşi tip de dispozitivul pentru
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controlul poluării original, încercarea de tip I se poate limita la cel puţin două vehicule selectate de comun
acord cu serviciul tehnic responsabil cu omologarea.
5.2.4.   Pentru dispozitivele de schimb pentru controlul poluării care urmează a fi montate pe vehiculele
omologate de tip în conformitate cu seria 07 de amendamente la Regulamentul nr. 83, poluanţii
reglementaţi la care se face referire la punctul 5.2.3 din prezentul regulament sunt consideraţi a fi toţi
poluanţii specificaţi la punctul 5.3.1.4 din seria 07 de amendamente la Regulamentul nr. 83.
5.3.   Cerinţe referitoare la zgomot şi performanţa vehiculului
Dispozitivul de schimb pentru controlul poluării trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice prevăzute în
Regulamentul nr. 59. Ca o alternativă la măsurarea contrapresiunii conform Regulamentului nr. 59,
verificarea performanţei vehiculului se poate efectua măsurând, pe un dinamometru de şasiu, puterea
maximă absorbită la o viteză corespunzătoare puterii maxime a motorului. Valoarea determinată în
condiţii atmosferice de referinţă, aşa cum specifică Regulamentul nr. 85, folosind dispozitivul de schimb
pentru controlul poluării, nu trebuie să fie cu peste 5 % mai mică decât cea determinată folosind
dispozitivul original pentru controlul poluării.
5.4.   Cerinţe referitoare la durabilitate
Dispozitivul de schimb pentru controlul poluării trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice prevăzute la
punctul 5.3.6 din Regulamentul nr. 83.
5.4.1.   Pentru dispozitivele de schimb pentru controlul poluării concepute pentru a fi montate pe
vehiculele omologate de tip în conformitate cu seria 07 de amendamente la Regulamentul nr. 83, se
utilizează cerinţele privind durabilitatea şi factorii de deteriorare asociaţi prevăzuţi la punctul 5.3.6 din
seria 07 de amendamente la Regulamentul nr. 83.
5.5.   Cerinţe privind compatibilitatea cu sistemele OBD (aplicabile numai dispozitivelor de schimb
pentru controlul poluării destinate montării pe vehicule echipate cu un sistem OBD)
Demonstrarea compatibilităţii cu sistemul OBD este necesară numai atunci când dispozitivul original
pentru controlul poluării a fost monitorizat în configuraţia originală.
5.5.1.   Compatibilitatea dispozitivului de schimb pentru controlul poluării cu sistemul OBD trebuie
demonstrată folosind procedurile descrise în seriile 05, 06 sau 07 (5) de modificări la Regulamentul nr. 83,
anexa 11, apendicele 1,
5.5.2.   Dispoziţiile seriilor 05, 06 sau 07 (5) de modificări la Regulamentul nr. 83, anexa 11,
apendicele 1, aplicabile altor componente decât dispozitivului pentru controlul poluării, nu se aplică.
5.5.3.   Producătorul de piese de schimb poate folosi aceeaşi procedură de precondiţionare şi de încercare
ca şi pentru omologarea de tip iniţială. În acest caz, autorităţile de omologare de tip furnizează, la cerere şi
fără discriminare, apendicele la comunicarea omologării de tip, care precizează numărul şi tipul ciclurilor
de precondiţionare, precum şi tipul ciclului de încercare utilizat de producătorul echipamentului original
pentru încercarea OBD a dispozitivului pentru controlul poluării.
5.5.4.   Pentru a verifica instalarea şi funcţionarea corectă a tuturor componentelor monitorizate de
sistemul OBD, sistemul OBD trebuie să nu indice nicio defecţiune şi să nu fi înregistrat niciun cod de
eroare înainte de instalarea oricărui dispozitiv de schimb pentru controlul poluării. O evaluare a stării
sistemului OBD la finalul încercărilor descrise la punctul 5.2.1 poate fi utilă în acest scop.
5.5.5.   Indicatorul de defecţiune (MI: a se vedea punctul 2.5 din anexa 11 la seria 05 sau ulterioare de
modificări la Regulamentul nr. 83) nu trebuie să se activeze în timpul funcţionării vehiculului, aşa cum
este prevăzut la punctul 5.2.2.
5.5.6.   Pentru vehiculele cu motoare cu aprindere prin scânteie, dacă emisiile de THC şi NMHC măsurate
la încercarea de demonstraţie pentru un nou convertizor catalitic de origine, conform punctului 5.2.1 din
prezentul regulament, sunt mai mari decât valorile măsurate în timpul omologării vehiculului, diferenţa se
adaugă la limitele prag ale sistemului OBD. Valorile-limită ale sistemului OBD sunt specificate la punctul
3.3.2 din anexa 11 la Regulamentul nr. 83.
5.5.7.   Valorile-limită ale sistemului OBD revizuite se aplică pe perioada încercărilor de compatibilitate
OBD definite la punctele 5.5-5.5.5 din prezentul regulament. În mod particular, în cazurile în care
depăşirea este permisă, se aplică prevederile de la punctul 1 din apendicele 1 la anexa 11 la Regulamentul
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nr. 83.
5.6.   Cerinţe pentru sistemele de regenerare periodică de schimb
5.6.1.   Cerinţe referitoare la emisii
5.6.1.1.   Vehiculul (vehiculele) prevăzut(e) la punctul 3.3.1 din prezentul Regulament echipat(e) cu un
sistem de regenerare periodică de schimb de tipul pentru care se solicită omologarea, este (sunt) supus(e)
încercărilor descrise la punctul 3 din anexa 13 la Regulamentul nr. 83, cu scopul de a compara
performanţa acestuia cu performanţa obţinută la echiparea aceluiaşi vehicul cu sistemul de regenerare
periodică de origine.
5.6.2.   Determinarea bazei pentru comparaţie
5.6.2.1.   Vehiculul se echipează cu un nou sistem de regenerare periodică de origine. Performanţele de
emisie ale sistemului se determină pe baza procedurii de încercare definite la punctul 3 din anexa 13 la
Regulamentul nr. 83.
5.6.2.2.   La cererea solicitantului pentru omologarea componentei de schimb, autoritatea de omologare
pune la dispoziţie, pe bază nediscriminatorie, informaţiile la care se face trimitere la punctele
3.2.12.2.1.11.1 şi 3.2.12.2.6.4.1 din documentul informativ inclus în anexa 1 la Regulamentul nr. 83,
pentru fiecare vehicul încercat.
5.6.3.   Încercarea privind gazele de evacuare cu sistem de schimb de regenerare periodică
5.6.3.1.   Echipamentul de origine pentru regenerare periodică al vehiculului (vehiculelor) încercate se
înlocuieşte prin schimbarea sistemului de regenerare periodică. Performanţele de emisie ale sistemului se
determină pe baza procedurii de încercare definite la punctul 3 din anexa 13 la Regulamentul nr. 83.
5.6.3.2.   Pentru determinarea factorului D al sistemului de regenerare periodică de schimb, poate fi
utilizată oricare dintre metodele de stand pentru motor la care se face trimitere la punctul 3 din anexa 13
la Regulamentul nr. 83.
5.6.4.   Alte cerinţe
La sistemele de schimb de regenerare periodică se aplică cerinţele prevăzute la punctele 5.2.3, 5.3, 5.4 şi
5.5 din prezentul regulament. În aceste puncte, cuvintele "convertizor catalitic" se înţeleg ca "sistem de
regenerare periodică".

6.   MODIFICAREA TIPULUI DE DISPOZITIV DE SCHIMB PENTRU CONTROLUL
POLUĂRII ŞI EXTINDEREA OMOLOGĂRII

Fiecare modificare a tipului de dispozitiv de schimb pentru controlul poluării trebuie notificată
departamentului administrativ care a aprobat respectivul tip de dispozitiv de schimb pentru controlul
poluării.
În acest caz, autoritatea poate:
(a) să considere că e improbabil ca modificările aduse să aibă vreun efect negativ semnificativ şi că, în

orice caz, dispozitivul de schimb pentru controlul poluării îndeplineşte în continuare cerinţele sau
(b) să solicite un alt raport de încercare pentru unele dintre sau toate încercările descrise la punctul 5 din

prezentul regulament din partea serviciului tehnic responsabil de efectuarea încercărilor.
Confirmarea sau refuzul omologării, specificând modificările, trebuie comunicate, prin procedura
specificată la punctul 4.3 de mai sus, părţilor la acord care aplică prezentul regulament.
Autoritatea competentă care acordă extinderea omologării trebuie să aloce un număr de serie fiecărei fişe
comunicare redactate în scopul unei astfel de extinderi.

7.   CONFORMITATEA PRODUCŢIEI

Procedurile referitoare la conformitatea producţiei sunt conforme cu cele prevăzute în acord, în
apendicele 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), cu următoarele cerinţe.
7.1.   Dispozitivele de schimb pentru controlul poluării omologate în conformitate cu prezentul
regulament trebuie fabricate în aşa fel încât să corespundă tipului omologat în caracteristicile definite la
punctul 2.3 din prezentul regulament. Acestea trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la punctul 5 şi,
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dacă e cazul, cerinţele încercărilor specificate în prezentul regulament.
7.2.   Autoritatea de omologare poate efectua orice încercare sau verificare prevăzută în prezentul
regulament. În particular, poate efectua încercările descrise la punctul 5.2 din prezentul regulament
(cerinţe referitoare la emisii). În acest caz, titularul omologării poate solicita, ca opţiune alternativă,
utilizarea ca bază de comparaţie nu a dispozitivului original pentru controlul poluării, ci a dispozitivului
de schimb pentru controlul poluării care a fost folosit pe perioada încercărilor de omologare de tip (sau un
alt eşantion care este în conformitate cu tipul omologat). Valorile emisiilor măsurate cu specimenul supus
verificării trebuie în acest caz să nu depăşească cu mai mult de 15 % valorile medii măsurate cu
specimenul de referinţă.

8.   SANCŢIUNI ÎN CAZUL NECONFORMITĂŢII PRODUCŢIEI

8.1.   Omologarea acordată pentru un tip de dispozitiv de schimb pentru controlul poluării în conformitate
cu prezentul regulament poate fi retrasă dacă nu sunt respectate cerinţele prevăzute la punctul 7 de mai
sus.
8.2.   În cazul în care una dintre părţile contractante ale acordului care aplică prezentul regulament retrage
o omologare pe care a acordat-o anterior, ea trebuie să informeze de îndată cealaltă parte contractantă care
aplică prezentul regulament prin intermediul unui formular conform cu modelul prezentat în anexa 1 la
prezentul regulament.

9.   ÎNCETAREA DEFINITIVĂ A PRODUCŢIEI

În cazul în care titularul omologării încetează complet fabricarea unui tip de dispozitiv de schimb pentru
controlul poluării omologat în conformitate cu prezentul regulament, acesta informează în acest sens
autoritatea care a acordat omologarea. La primirea notificării respective, această autoritate informează
celelalte părţi ale acordului care aplică prezentul regulament prin intermediul unui formular conform cu
modelul din anexa 1 la prezentul regulament.

10.   DENUMIRILE ŞI ADRESELE SERVICIILOR TEHNICE RESPONSABILE CU
EFECTUAREA ÎNCERCĂRILOR DE OMOLOGARE, PRECUM ŞI ALE
AUTORITĂŢILOR DE OMOLOGARE DE TIP

Părţile contractante la acord care aplică prezentul regulament comunică Secretariatului Organizaţiei
Naţiunilor Unite denumirile şi adresele serviciilor tehnice responsabile cu efectuarea încercărilor de
omologare şi ale autorităţilor de omologare de tip care acordă omologarea şi la care trebuie trimise fişele
care certifică omologarea sau extinderea, refuzul sau retragerea omologării, emise în alte ţări.

11.   DOCUMENTAŢIA

11.1.   Fiecare dispozitiv de schimb pentru controlul poluării se marchează indelebil cu numele sau marca
de comerţ a producătorului, alături de următoarele informaţii:
11.1.1.Vehiculele (inclusiv anul fabricaţiei) pentru care este omologat dispozitivul de schimb pentru

controlul poluării, inclusiv, unde este cazul, un marcaj pentru a se stabili dacă dispozitivul de
schimb pentru controlul poluării poate fi montat pe un vehicul echipat cu sistem de diagnosticare la
bord (sistem OBD).

11.1.2.Instrucţiuni de montare, dacă e necesar.
11.2.   Aceste informaţii trebuie furnizate:
(a) sub forma unui pliant care însoţeşte dispozitivul de schimb pentru controlul poluării; sau
(b) pe ambalajul în care se vinde dispozitivul de schimb pentru controlul poluării; sau
(c) prin orice alte mijloace aplicabile.
În orice caz, informaţiile se pun la dispoziţie în catalogul produselor distribuit de către producător la
punctele de vânzare a dispozitivelor de schimb pentru controlul poluării.

Regulament 103 12-08-2017 Comisia Economica pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite (CEE-ONU)Activ international Jurnalul Oficial al UE 207 10-Aug-2017
 se aplica de la: 10-Aug-2017 - Text mestesugit de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 8



(1)  Anexa 2 la Regulamentul nr. 83, seria 06 de amendamente, se corectează în consecinţă  - punctul
3.2.12.2.1 din anexa 1 la Regulamentul nr. 83, seria 07 de amendamente.
(2)  Anexa 2 la Regulamentul nr. 83, seria 06 de amendamente, se corectează în consecinţă  - punctul
3.2.12.2.1 din anexa 1 la Regulamentul nr. 83, seria 07 de amendamente.
(3)  Anexa 2 la Regulamentul nr. 83, seria 06 de amendamente, se corectează în consecinţă  - punctul
3.2.12.2.1 din anexa 1 la Regulamentul nr. 83, seria 07 de amendamente.
(4)  Numerele de identificare ale părţilor contractante la Acordul din 1958 sunt reproduse în anexa 3 la
Rezoluţia consolidată privind construcţia vehiculelor (R.E.3), document TRANS/WP.29/78/Rev.2.
(5)  În funcţie de care dintre acestea era în vigoare la data omologării vehiculului.

APENDICE

Fişă informativă nr. . . . referitoare la omologarea de tip a dispozitivelor de schimb pentru controlul
poluării

Schiţele trebuie prezentate la scara corespunzătoare şi suficient de detaliat, în format A4 sau într-un dosar
format A4. Fotografiile, dacă există, trebuie să fie suficient de detaliate.
În cazul în care sistemele, componentele sau unităţile tehnice separate sunt dotate cu comenzi electronice,
se furnizează informaţii adecvate privind performanţele acestora.

1.   CONSIDERAŢII GENERALE

1.1.   Marca (denumirea comercială a producătorului):
1.2.   Tipul:
1.2.1.   Denumire (denumiri) comerciale, dacă există:
1.5.   Numele şi adresa producătorului:
1.7.   Pentru componentele şi unităţile tehnice separate, amplasarea şi metoda de ataşare a mărcii de
omologare CEE:
1.8.   Adresa (adresele) fabricii (fabricilor) de asamblare:

2.   DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

2.1.   Marca şi tipul dispozitivului de schimb pentru controlul poluării:
2.2.   Desene ale dispozitivului de schimb pentru controlul poluării, care prezintă în special toate
caracteristicile menţionate la punctele 2.3-2.3.2 din prezentul apendice:
2.3.   Descrierea tipului sau tipurilor vehiculului pentru care este destinat dispozitivul de schimb pentru
controlul poluării:

2.3.1.Numărul (numerele) şi/sau simbolul (simbolurile) ce caracterizează motorul şi tipul (tipurile) de
vehicul(e):

2.3.2.Dispozitivul de schimb pentru controlul poluării este compatibil cu cerinţele sistemului OBD?
Da/Nu (A se tăia varianta necorespunzătoare).
Descrierea şi schiţele ilustrând poziţia dispozitivului de schimb pentru controlul poluării în raport cu
galeria (galeriile) de evacuare a (ale) motorului:

SUMAR:

ANEXA 1 Comunicare
ANEXA 2 EXEMPLE DE DISPUNERE A MĂRCILOR DE OMOLOGARE

ANEXA 1
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COMUNICARE
[format maxim: A4 (210 x 297 mm)]

 

emisă de: Denumirea administraţiei:
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

Privind (2):

Omologarea acordată
Omologarea extinsă
Omologarea refuzată
Omologarea retrasă
Încetarea definitivă a producţiei

unui dispozitiv de schimb pentru controlul poluării în conformitate cu Regulamentul nr. 103
Omologare nr. . . . . . . . . . . Extindere nr. . . . . . . . . . .
Motivul prelungirii:

1. Denumirea şi adresa solicitantului: . . . . . . . . . .
2. Denumirea şi adresa producătorului: . . . . . . . . . .
3. Numele sau marca de comerţ a producătorului: . . . . . . . . . .
4. Tipul şi denumirea comercială a dispozitivului de schimb pentru controlul poluării: . . . . . . . . . .
5. Mijloacele de identificare a tipului, dacă este marcat: . . . . . . . . . .
5.1. Amplasarea marcajului: . . . . . . . . . .
6. Tipul (tipurile) de vehicul pentru care tipul de dispozitiv de control al poluării se încadrează ca
dispozitiv de schimb pentru controlul poluării: . . . . . . . . . .
7. Tipul (tipurile) de vehicul (vehicule) la bordul căruia a fost încercat dispozitivul de schimb pentru
controlul poluării: . . . . . . . . . .
7.1. Dispozitivul de schimb pentru controlul poluării a demonstrat compatibilitate cu cerinţele
sistemului OBD? Da/Nu (2) . . . . . . . . . .
8. Amplasarea şi metoda de aplicare a mărcii de omologare: . . . . . . . . . .
9. Prezentat pentru omologare la: . . . . . . . . . .
10. Serviciul tehnic responsabil de efectuarea încercărilor de omologare: . . . . . . . . . .
10.1. Data raportului de încercare: . . . . . . . . . .
10.2. Numărul raportului de încercare: . . . . . . . . . .
11. Omologare acordată/extinsă/refuzată/retrasă (2) . . . . . . . . . .
12. Locul: . . . . . . . . . .
13. Data: . . . . . . . . . .
14. Semnătura: . . . . . . . . . .
15. La prezenta comunicare este ataşată o listă de documente în dosarul de omologare depus la
serviciul administrativ care a acordat omologarea şi care poate fi obţinută la cerere.

(1) Numărul distinctiv al ţării care a acordat/extins/refuzat/retras omologarea (a se vedea dispoziţiile
privind omologarea din regulament).
(2) A se tăia menţiunile necorespunzătoare.
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ANEXA 2

EXEMPLE DE DISPUNERE A MĂRCILOR DE OMOLOGARE

MODELUL A
(A se vedea punctul 4.6 din prezentul regulament)

Marcajul de omologare de mai sus, aplicat pe o componentă a unui dispozitiv de schimb pentru controlul
poluării, arată că respectivul tip de convertizor a fost omologat în Ţările de Jos (E 4), în conformitate cu
Regulamentul nr. 103, având numărul de omologare 001234. Primele două cifre ale numărului de
omologare arată că omologarea a fost acordată în conformitate cu cerinţele Regulamentului nr. 103 în
forma sa originală.

MODELUL B
(A se vedea punctul 4.7 din prezentul regulament)

Marcajul de omologare de mai sus, aplicat pe o componentă a unui dispozitiv de schimb pentru controlul
poluării, arată că respectivul tip de convertizor a fost omologat în Ţările de Jos (E 4), în conformitate cu
Regulamentele nr. 103 şi 59 (1).
Primele două cifre ale numerelor de omologare arată că la data acordării acestor omologări,
Regulamentele nr. 103 şi 59 erau în formă originală.

(1)  Al doilea număr figurează doar ca exemplu.
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