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Ministerul Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor 

AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - A.R.R. 

 
 

 

BAREM DE CORECTARE 

Subiecte de concurs/examen 

 
pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de specialitate gradul II (S) - 

Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră - Agențiile Teritoriale Argeș, Bacău, Botoșani, 

Brașov, Brăila, Buzău, Covasna, Suceava și Vâlcea 

- probă scrisă - 

 

(Varianta 2) 

 

 

1. Precizați elementele de evaluare pentru echipele de experţi la vizitele pe teren 

pentru efectuarea inspecţiei de siguranţă rutieră.         

(Total = 44 puncte) 

 

a) descrierea tronsonului rutier; (2p)  

b) trimiterea la eventuale rapoarte anterioare referitoare la acelaşi tronson rutier; (2p)     

c) analiza eventualelor rapoarte de accidente; (2p) 

d) numărul de accidente, de persoane decedate şi de persoane grav rănite în ultimii 3 ani; 

(2p) 

e) potenţiale măsuri corective care se realizează etapizat, cum ar fi: (1p) 

- eliminarea sau protejarea obstacolelor fixe de la marginea drumului; (2p) 

- reducerea limitelor de viteză şi intensificarea controlului vitezei la nivel local; (2p) 

- îmbunătăţirea vizibilităţii în diferite condiţii meteorologice şi de luminozitate; (2p) 

- îmbunătăţirea stării de siguranţă a echipamentelor poziţionate în ampriza drumului, cum 

ar fi sistemele de protecţie pasivă; (2p) 

- îmbunătăţirea coerenţei, vizibilităţii, lizibilităţii şi poziţionării marcajelor rutiere, în 

special aplicarea unor benzi de avertizare sonoră pentru încetinire şi a semnalizării verticale; (4p) 

- îmbunătăţirea aderenţei/rugozităţii suprafeţei de rulare a drumului; (2p) 

- reproiectarea sistemelor de protecţie pasivă; (2p) 

- asigurarea şi îmbunătăţirea protecţiei pasive în zona mediană; (2p) 

- reconsiderarea posibilităţii de efectuare a manevrei de depăşire în condiţii de siguranţă; 

(2p) 

- îmbunătăţirea amenajării intersecţiilor, inclusiv a trecerilor la nivel cu calea ferată; (2p) 

- modificarea traseului; (2p) 

- modificarea lăţimii drumului, prin prevederea de acostamente consolidate; (2p) 

- instalarea unui sistem de gestionare şi de control al traficului; (2p) 

- reducerea unui posibil conflict cu utilizatorii vulnerabili ai drumurilor; (2p) 

- modernizarea drumurilor în funcţie de standardele de proiectare în vigoare; (2p) 

- reabilitarea şi mărirea capacităţii portante a drumurilor; (1p) 

- utilizarea unor semne de circulaţie inteligente; (1p) 

- îmbunătăţirea sistemelor inteligente de transport şi a serviciilor telematice pentru 

interoperabilitate, situaţii de urgenţă şi semnalizare. (1p) 
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2. Care este structura raportului de inspecție de siguranță rutieră periodică? 

 

 (Total = 24 puncte) 

a) denumirea sectorului de drum, perioada de realizare şi inspectorul/echipa de inspecţie;   

(3p) 

b) cuprinsul raportului; (2p) 

c) scopul inspecţiei de siguranţă rutieră; (2p)    

d) descrierea generală a sectorului de drum inspectat; (2p) 

e) analiza gradului de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele de inspecţie 

de siguranţă rutieră anterioare; (3p) 

f) analiza statisticilor privind accidentele rutiere înregistrate pe sectorul de drum inspectat; 

(3p) 

g) descrierea detaliată a neconformităţilor constatate şi motivarea acestora din punctul de 

vedere al siguranţei rutiere; (3p) 

h) concluziile care conţin dispoziţii şi recomandări pentru eliminarea neconformităţilor sau 

pentru reducerea incidenţei acestora, la care se vor avea în vedere rezultatele unei analize tehnico-

economice, după caz; (4p) 

i) opis cu planurile, documentele, standardele şi formularele utilizate. (2p) 
 

 

3. Atribuţiile principale ale Secretariatului Comisiei de atestare, disciplină şi 

soluţionare a contestaţiilor.        

(Total = 18 puncte) 

a) pregăteşte şi distribuie materialele necesare bunei desfăşurări a şedinţelor Comisiei; 

(2p) 

b) primeşte şi înregistrează orice documente destinate Comisiei; (2p) 

c) îndeplineşte procedurile de citare a părţilor în cazul cercetării abaterilor disciplinare şi 

soluţionării contestaţiilor la raportul de evaluare de impact/audit/inspecţie de siguranţă rutieră; 

(4p) 

d) redactează minuta şedinţelor Comisiei şi deciziile acesteia; (2p) 

e) înregistrează, gestionează şi arhivează corespondenţa, documentele legate de activitatea 

Comisiei, minutele şedinţelor şi deciziile Comisiei; (4p) 

f) întocmeşte şi păstrează registrul unic de înregistrare a documentelor legate de activitatea 

Comisiei şi registrul unic de înregistrare a deciziilor Comisiei. (4p) 

 
 

4. Enumerați elementele infrastructurii autostrăzilor şi drumurilor naţionale 

aparţinând domeniului public al statului.      

(Total = 14 puncte) 

a) suprastructura şi infrastructura drumului, situate în cadrul amprizei, şi terenul aferent; 

(2p) 

b) podurile, tunelurile, viaductele, pasajele denivelate şi alte lucrări de artă, cu terenul 

aferent; (3p) 

c) locurile de parcare, oprire şi staţionare, precum şi terenurile aferente care aparţin 

domeniului public al statului; (3p) 

d) lucrările de consolidare, de protecţie şi de apărare şi terenul aferent; (2p) 

e) plantaţiile rutiere şi terenul aferent; (2p) 

f) suprafeţele de teren situate de o parte şi de cealaltă a drumului, care formează zonele de 

siguranţă, în limitele prevăzute de legislația specifică. (2p) 
 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Total punctaj răspunsuri corecte întrebări subiecte varianta 2 = 44+24+18+14 =100 puncte 


