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Registrul Auto Român
Lucrãri editate

Regulamente ale Comisiei Economice pentru Europa a ONU - Geneva:
- Regulamente ECE - ONU nr.   1  - 105
Cu amendamentele la nivelul anului 2000 - 2001

Directive ale Consiliului Uniunii Europene în domeniul auto - Bruxelles:
- Directivele 70/156/CEE - 72/306/CEE (autovehicule ºi remorci)
- Directivele 74/60/CEE - 78/317/CEE (autovehicule ºi remorci)
- Directivele 78/318/CEE - 96/79/CEE (autovehicule ºi remorci)
- Directivele 80/780/CEE - 95/01/CEE (autovehicule cu 2-3 roþi)
- Directivele 79/150/CEE - 89/173/CEE (tractoare agricole ºi forestiere)
Cu amendamentele la nivelul anului 2000 - 2001

Acordul european privind transportul rutier internaþional de mãrfuri periculoase - Geneva:
ADR: Volumul 1
ADR: Volumul 2
Varianta anului 2005

Lexicon cuprinzând traducerea ºi explicarea în limba românã a 4.000 de termeni
utilizaþi în regulamentele ECE - ONU, directivele UE ºi standardele ISO din domeniul auto:

Lexicon francez - român
Lexicon englez - român
Lexicon român - englez - francez

RNTR 1 Reglementãri privind certificarea încadrãrii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice
privind siguranþa circulaþiei rutiere, protecþia mediului ºi folosinþa conform destinaþiei,
prin inspecþia tehnicã periodicã

RNTR 2 Condiþii tehnice pe care trebuie sã le îndeplineascã vehiculele rutiere în vederea admiterii 
în circulaþie pe drumurile publice din România 2001

RNTR 3 Reglementãri privind omologarea în vederea admiterii în circulaþie pe drumurile publice din România, 
agreerea ºi efectuarea inspecþiei tehnice periodice a vehiculelor
destinate transporturilor de mãrfuri periculoase

RNTR 4 Reglementãri privind certificarea ºi/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb
ºi materialelor utilizate la vehicule rutiere ºi autorizarea agenþilor economici care presteazã
servicii de reparaþii sau desfãºoarã activitãþi de reconstrucþie a vehiculelor rutiere

RNTR 5 Reglementãri privind agrearea ºi verificarea tehnicã
a vehiculelor destinate transportului de produse perisabile

RNTR 6 Reglementãri privind modificarea instalaþiei de alimentare a motorului unui autovehicul, care a fost omologat
pentru circulaþia pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevãzut de constructor pentru
funcþionarea ºi cu gaze petroliere lichefiate (GPL) ºi autorizarea agenþilor economici care executã montarea,
reviziile tehnice ºi repararea instalaþiilor de alimentare a motoarelor cu GPL

RNTR 7 Reglementãri privind omologarea vehiculelor rutiere ºi eliberarea cãrþii de identitate

RNTR 8 Reglementãri privind omologarea de tip a limitatoarelor de vitezã ºi condiþiile de montare, reparare ºi verificare a
aparatelor de control în transporturile rutiere (tahografe) ºi a limitatoarelor de vitezã

RNTR 9 Reglementãri privind autorizarea operatorilor economici care desfãºoarã activitãþi de reparaþii, de întreþinere, 
de reglare, de modificãri constructive, de reconstrucþie a vehiculelor rutiere, precum ºi de dezmembrare a 
vehiculelor scoase din uz

Informaþii ºi comenzi:
Tel.: 021/202.70.00, int. 253 sau 261, fax: 021/318.17.54



































Siguranþa circulaþiei rutiere, volumul
I, Radu GAIGINSCHI ºi alþii:
- Volumul I, conþine 700 pagini ºi a

apãrut în anul 2004. Volumul II este în
curs de apariþie;

- Capitolul 1 se referã la starea tehnicã a
vehiculelor, analizându-se perfor-
manþele tehnice ºi condiþiile de menþi-
nere a performanþelor diferitelor siste-
me ºi componente care concurã la si-
guranþa rutierã, în situaþia existentã în
România;

- Capitolul 2 se referã la fundamentele de
dinamicã a autovehiculelor în concepþia de siguranþã activã, cu accent
pe relaþia pneu - cale ºi aderenþa acestuia în diferite condiþii de circulaþie,
încãrcarea dinamicã a roþilor ºi dinamica autovehiculelor în curbe.

Dicþionar explicativ româno englez
pentru ºtiinþele exacte DEX SE Me-
canicã2 Automobile, Editura Acade-
miei, 2004, volumul I (literele A-J) ºi II
(literele K- Z), având în total peste 400
de pagini, care conþine:
- Prima secþiune cuprinde termenii

importanþi utilizaþi în domeniul auto-
mobilului, în limba românã cu tra-
ducere în limba englezã, precum ºi
definirea termenului respectiv, în
limba românã;

- A doua secþiune cuprinde un index
englez - român al termenilor definiþi în prima secþiune, precum ºi
o listã de abrevieri  în limba englezã (care se gãseºte integral în
volumul II).

Automobilul modern, autor Mircea
OPREAN, Editura Academiei Române,
2003, având 280 de pagini cuprinde:

- Studiul Impactului automobilului
asupra mediului ºi reglementãrilor
privind protecþia mediului;

- Direcþiile principale ºi soluþii avan-
sate pentru modernizarea motorului
(MAS ºi MAC) automobilului;

- Soluþii avansate pentru utilizarea
optimã a energiei automobilului ºi
opinii privind noile tehnologii
pentru automobile, cu precizarea unor soluþii concrete apli-
cate de unele firme renumite.

BOSCH Automotive Handbook, 6th
Edition SAE (Ghidul Bosch 2006 în
limba englezã, distribuit de SAE)
Ghidul, care apare ºi în limba germanã
(ºi poate fi comandat la firma Bosch)
conþine evoluþia ºi ultimele noutãþi din
tehnica automobilului:
- Capitolele introductive se referã la

date asupra unor teme tehnice gene-
rale (Matematicã, fizicã, organe de
maºini) cu aplicaþie la autovehicule
pentru transport de persoane ºi de
mãrfuri;

- Capitole privind dinamica autovehiculelor, motoarele ºi sistemele
acestora, sisteme avansate utilizate la motoare pentru depoluare,
(chimicã ºi fonicã) ultimele evoluþii ale celorlalte sisteme ale auto-
mobilului, trecere în revistã a legislaþiei în domeniu;

- Capitolele de specialitate sunt redactate de personalitãþi recunos-
cute în ingineria automobilului. 

Carburanþi, Lubrifianþi ºi materiale
auto speciale, autor Marian Gheor-
ghiºor, apãrut în anul 2003, având 320
de pagini, conþine:
- Date ample privind caracteristicile fi-

zico-chimice ºi de exploatare ale car-
buranþilor, lubrifianþilor ºi celorlalte
fluide utilizate pe automobile, inclusiv
cele cerute pri directivele UE ºi stan-
dardele internaþionale;

- Alte materiale utilizate în construcþia
automobilului cum sunt masele plas-

tice, elastomerii, materiale fono-absorbante, adezivi, protecþia anti-
corozivã, textile, garnituri de fricþiune, materiale ceramice, sticlã, pre-
cum ºi reciclarea componentelor ºi materialelor auto.

Handbook of Automotive Engi-
neering, editat de Hans - Herman
Braess ºi Ulrich Seifert, 2005, are 640
de pagini 
- Se adreseazã inginerilor, specia-

liºtilor ºi studenþilor din domeniul
ingineriei automobilului precum ºi
altor persoane interesate în domeni-
ul tehnicii, care doresc sã-ºi
lãrgeascã cunoºtinþele asupra auto-
mobilelor moderne ºi sistemelor
avansate ale acestora;

- Conþine informaþii amãnunþite, în
majoritatea cazurilor sale din surse germane, asupra  evoluþiei la
zi a industriei globale de automobile, privind componentele ºi
sistemele cum sunt grupul moto-propulsor, electronica utilizatã
pentru siguranþa automobilului precum ºi materiale noi apãrute.




