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1. Autorizarea şcoliilor de conducători auto pentru categoria B, se face de către Autoritatea 

Rutieră Română – A.R.R. dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii referitoare la:  

- onorabilitate (2 puncte) 

- bază materială (2 puncte) 

- competenţă profesională (2 puncte) 

Condiţia de onorabilitate se consideră îndeplinită dacă solicitantul face dovada că persoana care 

conduce şi organizează activitatea şcolii de conducători auto (2 puncte), şi care reprezintă şcoala în 

relaţia cu autorităţile (2 puncte),  şi alte terţe persoane (2 puncte) 

- nu a fost condamnată pentru infracţiuni care o fac incompatibilă cu această activitate (2 

puncte) 
- nu a fost declarată inaptă de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. (2 puncte); o persoană 

fizică este declarată inaptă pentru a conduce activitatea dacă a îndeplinit această funcţie la o scoală de 

conducători auto căreia i-a fost retrasă autorizaţia (2 puncte) 

- şcoala de conducători auto nu a avut autorizaţia retrasă în ultimul an (2 puncte) 

      20 puncte 

 

2. În conformitate cu prevederile O.M.T. nr. 3/2008 pentru aprobarea Normelor privind atestarea 

profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în 

regim de închiriere şi agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, certificatul de 

atestare a pregătirii profesionale se eliberează pentru o perioadă nedeterminată (4 puncte). Acesta este 

valabil în condiţiile vizării sale la cinci ani (4 puncte) şi conducătorul auto face dovada că este apt din 

punct de vedere medical (4 puncte) şi psihologic (4 puncte) pentru transportul de persoane şi deţine 

permis de conducere corespunzător (4 puncte) 

20 puncte 

 

3. În vederea efectuării transportului rutier de mărfuri periculoase, întreprinderea de transport 

rutier în cont propriu va depune/transmite la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., următoarele 

documente: 

a) dovada angajării (1 punct), decizia de numire (1 punct) şi certificatul de atestare profesională 

a consilierului de siguranţă (2 puncte) 

b) certificatul de agreare eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" (1 punct), pentru 

vehiculele pentru care este necesar a se elibera respectivul certificate (2 punct) 

c) certificatul de atestare profesională al conducătorului auto (1 punct), specific mărfurilor 

periculoase care vor fi transportate (2 puncte) 

d) autorizaţia eliberată de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (2 puncte), 

pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase din clasa 7 (2 puncte) 

e) certificatul de inspecţie tehnică (2 puncte), în cazul suprastructurilor specializate pentru 

transportul recipientelor cu gaze lichefiate (2 puncte) sau cu alte mărfuri periculoase. (2 puncte) 

 

  20 puncte 

 



 

 

4. În vederea obţinerii licenţei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia, intreprinderea 

trebuie sa anexe la cerere următoarele documente: 

a) document doveditor privind deţinerea sediului (1 punct) unde întreprinderea îşi păstrează 

documentele (1 punct) şi în care aceasta desfăşoară activitatea administrativă şi operativă în legătură cu 

transportul rutier (1 punct) 

b) document privind asigurarea întreţinerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate (1 punct) 

c) cazierul judiciar al managerului de transport (1 punct) şi declaraţie pe propria răspundere a 

acestuia (1 punct), din care să reiasă că nu a fost sancţionat pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) 

lit. a) şi b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 (1 punct) sau actul prevăzut la art. 19 din 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, în cazul în cazul resortisanţilor altor state membre ale Uniunii 

Europene (1 punct) 

d) cazierul judiciar al întreprinderii (1 punct) şi declaraţie pe propria răspundere a acesteia (1 

punct), din care să reiasă că întreprinderea nu a fost sancţionată pentru încălcările prevăzute la art. 6 

alin. (1) lit. a) şi b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 (1 punct) 

e) document privind îndeplinirea condiţiei de capacitate financiară (1 punct) 

f) certificatul de competenţă profesională al managerului de transport (1 punct) valabil pentru 

tipul de transport efectuat (1 punct) 

g)  cartea de identitate a vehiculului (1 punct), certificatul de înmatriculare (1 punct) şi anexa la 

certificatul de înmatriculare cu inspecţia tehnică periodică în termen de valabilitate efectuată conform 

reglementărilor legale (2 puncte), în copie; în cazul efectuării transportului rutier naţional contra cost de 

vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, cartea de identitate a vehiculului trebuie să conţină 

înscrisuri specifice din care să reiasă că vehiculul respectiv poate fi utilizat la efectuarea transportului 

rutier de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate (2 puncte) 

 20 puncte 

5. Expresiile şi termenii enumeraţi au următoarele semnificaţii: 

-“transport în regim de închiriere” - transport de persoane realizat de transportatori autorizaţi 

cu autoturisme cu conducători auto (1 punct), puse la dispoziţia clienţilor pe bază de contract de 

închiriere tarifat pe oră sau pe zi (1 punct), cu plata anticipată a contractului (1 punct) 

-“certificat de clasificare” - certificat eliberat de comisia de clasificare (1 punct), prin care se 

atestă gradul de confort al unui autobuz sau microbus (1 punct) 

-“manager de transport” - persoană fizică angajată a unei întreprinderi (1 punct) sau, în cazul 

în care respectiva întreprindere este persoană fizică, chiar persoana în cauză (1 punct) sau o altă 

persoană fizică desemnată de întreprinderea respectivă prin contract (1 punct) și care conduce 

permanent și efectiv activităţile de transport ale întreprinderii respective (1 punct) 

-“contract de închiriere de vehicule rutiere” - contract încheiat în formă autentică (1 punct), 

prin care un locator, persoană fizică (1 punct) sau juridică (1 punct), transmite, contra cost (1 punct), 

dreptul de folosinţă pe perioadă determinată a unuia sau mai multor vehicule (1 punct), fără conducător 

auto (1 punct), către o altă persoană fizică sau juridică, numită locatar (1 punct) 

-„intermediere în transporturile rutiere” - activitatea unei întreprinderi cu scop patrimonial 

care constă în preluarea de la beneficiari (1 punct)  a comenzilor de transport rutier naţional şi/sau 

internaţional (1 punct), acestea urmând a fi executate de intermediar, în numele său (1 punct), prin 

intermediul unuia sau mai multor operatori de transport (1 punct) 

     
   20 puncte 
 

 

TOTAL = 100 puncte 
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