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           VARIANTA I 

 

 

BAREM DE CORECTARE SUBIECTE EXAMEN 

pentru ocuparea postului de  consilier juridic gradul  II (S) 

în cadrul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ - D.J.P.R.I 

la concursul organizat în data de 06.09.2019 

– proba scrisă – 

 

 

1. Codul de procedură Civilă - Contestația la executare prevăzută de art.712 NCPC. În cuprinsul răspunsului 

veți indica condițiile de admisibilitate, instanța competentă, termenele, condițiile de formă, procedura de 

judecată, căile de atac, suspendarea executării, precum și efectele soluționării contestației, cu indicarea 

articolelor corespunzătoare din Codul de Procedură Civilă. 

 

Contestaţia la executare – Art.712 Cod Procedură Civilă 

ART. 712 -  Obiectul contestaţiei (4 puncte) 
(1) Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de 

executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, se poate face 

contestaţie la executare şi în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să 

îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii. (1 punct) 

(2) Dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută la art. 443, se poate face contestaţie şi în cazul în care sunt necesare 

lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu. (1 punct) 

(3) De asemenea, după începerea executării silite, cei interesaţi sau vătămaţi pot cere, pe calea contestaţiei la 

executare, şi anularea încheierii prin care s-a admis cererea de încuviinţare a executării silite, dacă a fost dată fără 

îndeplinirea condiţiilor legale. (1 punct) 

(4) Împărţirea bunurilor proprietate comună pe cote-părţi sau în devălmăşie poate fi hotărâtă, la cererea părţii 

interesate, şi în cadrul judecării contestaţiei la executare. (1 punct) 

Condiţii de admisibilitate - ART. 713 (5 puncte) 

(1) Dacă executarea silită se face în temeiul unei hotărâri judecătoreşti sau arbitrale, debitorul nu va putea invoca 

pe cale de contestaţie motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune în cursul judecăţii în primă instanţă 

sau într-o cale de atac ce i-a fost deschisă. (1 punct) 

(2) În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se 

pot invoca în contestaţia la executare şi motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul 

executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală pentru desfiinţarea 

lui, inclusiv o acţiune de drept comun. (1 punct)  

(3) Nu se poate face o nouă contestaţie de către aceeaşi parte pentru motive care au existat la data primei 

contestaţii. Cu toate acestea, contestatorul îşi poate modifica cererea iniţială adăugând motive noi de contestaţie 

dacă, în privinţa acestora din urmă, este respectat termenul de exercitare a contestaţiei la executare. (1 punct) 

(4) Creditorii neurmăritori au dreptul de a interveni în executarea efectuată de alţi creditori, pentru a lua parte la 

executare sau la distribuirea sumelor obţinute din urmărirea silită a bunurilor debitorului. (1 punct) 

(5) În cazul procedurii urmăririi silite mobiliare sau imobiliare ori a predării silite a bunului imobil sau mobil, 

contestaţia la executare poate fi introdusă şi de o terţă persoană, însă numai dacă aceasta pretinde un drept de 

proprietate ori un alt drept real cu privire la bunul respectiv. (1 punct) 

   

Instanţa competentă - ART. 714 (3 puncte) 
(1) Contestaţia se introduce la instanţa de executare. (1 punct) 

(2) În cazul urmăririi silite a imobilelor, al urmăririi silite a fructelor şi a veniturilor generale ale imobilelor, 

precum şi în cazul predării silite a bunurilor imobile, dacă imobilul se află în circumscripţia altei curţi de apel 

decât cea în care se află instanţa de executare, contestaţia se poate introduce şi la judecătoria de la locul situării 

imobilului. (1 punct) 

(3) Contestaţia privind lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu se introduce la instanţa care 

a pronunţat hotărârea ce se execută. Dacă o asemenea contestaţie vizează un titlu executoriu ce nu emană de la un 

organ de jurisdicţie, competenţa de soluţionare aparţine instanţei de executare. (1 punct) 

Termene - ART. 715 (5 puncte) 
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(1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, contestaţia privitoare la executarea silită propriu-zisă se poate face în 

termen de 15 zile de la data când: 

1. contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care-l contestă; 

2. cel interesat a primit comunicarea ori, după caz, înştiinţarea privind înfiinţarea popririi. Dacă poprirea este 

înfiinţată asupra unor venituri periodice, termenul de contestaţie pentru debitor începe cel mai târziu la data 

efectuării primei reţineri din aceste venituri de către terţul poprit; 

3. debitorul care contestă executarea însăşi a primit încheierea de încuviinţare a executării sau somaţia ori de la 

data când a luat cunoştinţă de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviinţare a 

executării şi nici somaţia sau executarea se face fără somaţie. (1 punct) 

(2) Contestaţia împotriva încheierilor executorului judecătoresc, în cazurile în care acestea nu sunt, potrivit legii, 

definitive, se poate face în termen de 15 zile de la comunicare. (1 punct) 

(3) Contestaţia privind lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu se poate face oricând 

înăuntrul termenului de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită. (1 punct) 

(4) Dacă prin lege nu se prevede altfel, contestaţia prin care o terţă persoană pretinde că are un drept de 

proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmărit poate fi introdusă în tot cursul executării silite, dar nu mai 

târziu de 15 zile de la efectuarea vânzării ori de la data predării silite a bunului. (1 punct) 

(5) Neintroducerea contestaţiei în termenul prevăzut la alin. (4) nu îl împiedică pe cel de-al treilea să îşi realizeze 

dreptul pe calea unei cereri separate, în condiţiile legii, sub rezerva drepturilor definitiv dobândite de către terţii 

adjudecatari în cadrul vânzării silite a bunurilor urmărite. (1 punct) 

Condiţii de formă - ART. 716 (3 puncte) 
(1) Contestaţiile se fac cu respectarea cerinţelor de formă prevăzute pentru cererile de chemare în judecată.  

(1 punct) 

(2) Contestatorul care nu locuieşte sau nu are sediul în localitatea de reşedinţă a instanţei poate, prin chiar cererea 

sa, să îşi aleagă domiciliul sau sediul procesual în această localitate, arătând persoana căreia urmează să i se facă 

comunicările. (1 punct) 

(3) Întâmpinarea este obligatorie. (1 punct) 

Procedura de judecată   -  ART. 717 (4 puncte) 
(1) Contestaţia la executare se judecă cu procedura prevăzută de prezentul cod pentru judecata în primă instanţă, 

care se aplică în mod corespunzător, dispoziţiile art. 200 nefiind aplicabile în acest caz. (1 punct) 

(2) Instanţa sesizată va solicita de îndată executorului judecătoresc să îi transmită, în termenul fixat, copii 

certificate de acesta de pe actele dosarului de executare contestate, dispoziţiile art. 286 fiind aplicabile în mod 

corespunzător, şi îi va pune în vedere părţii interesate să achite cheltuielile ocazionate de acestea. (1 punct) 

(3) Părţile vor fi citate în termen scurt, iar judecarea contestaţiei se face de urgenţă şi cu precădere. (1 punct) 

(4) La cererea părţilor sau atunci când apreciază că este necesar, instanţa va putea solicita relaţii şi explicaţii scrise 

de la executorul judecătoresc. (1 punct) 

Căi de atac - ART. 718 (2 puncte) 
(1) Hotărârea pronunţată cu privire la contestaţie poate fi atacată numai cu apel, cu excepţia hotărârilor pronunţate 

în temeiul art. 712 alin. (4) şi art. 715 alin. (4) care pot fi atacate în condiţiile dreptului comun.  

(1 punct) 
(2) Hotărârea prin care s-a soluţionat contestaţia privind înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu este 

supusă aceloraşi căi de atac ca şi hotărârea ce se execută. Dacă prin contestaţie s-a cerut lămurirea înţelesului, 

întinderii ori aplicării unui titlu care nu constituie hotărâre a unui organ de jurisdicţie, hotărârea prin care s-a 

soluţionat contestaţia va putea fi atacată numai cu apel, dispoziţiile alin. (1) aplicându-se în mod corespunzător. (1 

punct) 
 

Suspendarea executării -   ART. 719 (8 puncte) 
(1) Până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părţii 

interesate şi numai pentru motive temeinice, instanţa competentă poate suspenda executarea. Suspendarea se 

poate solicita odată cu contestaţia la executare sau prin cerere separată. (1 punct) 

(2) Pentru a se dispune suspendarea, cel care o solicită trebuie să dea în prealabil o cauţiune, calculată la valoarea 

obiectului contestaţiei, după cum urmează: 

a) de 10%, dacă această valoare este până la 10.000 lei; 

b) de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce depăşeşte 10.000 lei; 

c) de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depăşeşte 100.000 lei; 

d) de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depăşeşte 1.000.000 lei. (1 punct) 
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(3) Dacă obiectul contestaţiei nu este evaluabil în bani, cauţiunea va fi de 1.000 lei, în afară de cazul în care legea 

dispune altfel. (1 punct) 

(4) Suspendarea executării este obligatorie şi cauţiunea nu este necesară dacă: 

1. hotărârea sau înscrisul care se execută nu este, potrivit legii, executoriu; 

2. înscrisul care se execută a fost declarat fals printr-o hotărâre judecătorească dată în prima instanţă; 

3. debitorul face dovada cu înscris autentic că a obţinut de la creditor o amânare ori, după caz, beneficiază de un 

termen de plată. (1 punct) 

(5) Dacă bunurile urmărite sunt supuse pieirii, degradării, alterării sau deprecierii, se va suspenda numai 

distribuirea preţului obţinut din valorificarea acestor bunuri. (1 punct) 

(6) Asupra cererii de suspendare instanţa, în toate cazurile, se pronunţă prin încheiere, chiar şi înaintea termenului 

fixat pentru judecarea contestaţiei. Părţile vor fi întotdeauna citate, iar încheierea poate fi atacată, în mod separat, 

numai cu apel sau, dacă este pronunţată de curtea de apel, numai cu recurs, în termen de 5 zile de la pronunţare 

pentru partea prezentă, respectiv de la comunicare pentru cea lipsă. (1 punct)   

(7) Dacă există urgenţă şi dacă, în cazurile prevăzute la alin. (2), respectiv alin. (3), s-a plătit cauţiunea, instanţa 

poate dispune, prin încheiere şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea 

cererii de suspendare. Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac. Cauţiunea depusă potrivit prezentului alineat 

rămâne indisponibilizată chiar dacă cererea de suspendare provizorie este respinsă şi este deductibilă din 

cauţiunea finală stabilită de instanţă, dacă este cazul. (1 punct) 

(8) Încheierea prin care s-a dispus suspendarea executării silite se comunică din oficiu şi de îndată executorului 

judecătoresc. (1 punct) 

   

Efectele soluţionării contestaţiei - ART. 720 (6 puncte) 

(1) Dacă admite contestaţia la executare, instanţa, ţinând seama de obiectul acesteia, după caz, va îndrepta ori 

anula actul de executare contestat, va dispune anularea ori încetarea executării înseşi, va anula ori lămuri titlul 

executoriu. (1 punct) 

(3) În cazul respingerii contestaţiei, contestatorul poate fi obligat, la cerere, la despăgubiri pentru pagubele 

cauzate prin întârzierea executării, iar când contestaţia a fost exercitată cu rea-credinţă, el va fi obligat şi la plata 

unei amenzi judiciare de la 1.000 lei la 7.000 lei. (1 punct) 

(4) Hotărârea de admitere sau de respingere a contestaţiei, rămasă definitivă, va fi comunicată, din oficiu şi de 

îndată, şi executorului judecătoresc. (1 punct) 

(5) Dacă contestaţia este admisă, executorul judecătoresc este obligat să se conformeze măsurilor luate sau 

dispuse de instanţă. (1 punct) 

(6) Atunci când contestaţia a fost respinsă, suma reprezentând cauţiunea depusă rămâne indisponibilizată, urmând 

a servi la acoperirea creanţelor arătate la alin. (3) sau a celor stabilite prin titlul executoriu, după caz, situaţie în 

care se va comunica executorului şi recipisa de consemnare a acestei sume. (1 punct) 

(7) În cazul în care constată refuzul nejustificat al executorului de a primi ori de a înregistra cererea de executare 

silită sau de a îndeplini un act de executare silită ori de a lua orice altă măsură prevăzută de lege, instanţa de 

executare va putea obliga executorul, prin aceeaşi hotărâre, la plata unei amenzi judiciare de la 1.000 lei la 7.000 

lei, precum şi, la cererea părţii interesate, la plata de despăgubiri pentru paguba astfel cauzată. (1 punct) 

Total =(40 puncte) 

 

 

2. Indicați când se dispune răspunderea diciplinară și răspunderea patrimonială în litigiile ce au ca obiect Lg. 

53/2003 cu modificările ulterioare - Codul Muncii. În cuprinsul răspunsului veți analiza fiecare răspundere 

instituită de Codul Muncii în parte, raportat la dispozițiile art.247-252 (răspunderea discplinară) și art.253-259 

(răspunderea patrimonială). 

 

Răspunderea  disciplinară Art.247-252  (15 puncte) 

(1) Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare 

salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.(1 punct) 

(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu 

vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de 

muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.  

(1 punct) 

ART. 248 
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(1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere 

disciplinară sunt: 

a) avertismentul scris; 

b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru 

o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 

c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; 

d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-

10%; 

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.(1 punct) 

(3) Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o 

nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin decizie a 

angajatorului emisă în formă scrisă. (1 punct) 

ART. 249 

(1) Amenzile disciplinare sunt interzise; (2) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură 

sancţiune. (1 punct) 

ART. 250 

Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de 

salariat, avându-se în vedere următoarele: 

a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită; 

b) gradul de vinovăţie a salariatului; 

c) consecinţele abaterii disciplinare; 

d) comportarea generală în serviciu a salariatului; 

e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. (1 punct) 

ART. 251 

(1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia celei prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate 

fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. (1 punct) 

(2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana 

împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. (1 

punct) 
(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2) fără un motiv obiectiv dă 

dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. (1 punct) 

(4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în 

favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le 

consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un avocat sau de către un reprezentant al 

sindicatului al cărui membru este. (1 punct) 

ART. 252 

(1) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de 

zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni 

de la data săvârşirii faptei. (1 punct) 

(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu: 

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 

b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau 

contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat; 

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile 

sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea; 

d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică; 

e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată; 

f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată. (1 punct) 

(3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce 

efecte de la data comunicării. (1 punct) 

(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin 

scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta. (1 punct) 

(5) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de 

zile calendaristice de la data comunicării. (1 punct) 
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Răspunderea patrimonială - ART. 253-259  (15 puncte) 
(1) Angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească 

pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul 

îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul. (1 punct) 

(2) În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa cu plângere 

instanţelor judecătoreşti competente. (1 punct) 

(3) Angajatorul care a plătit despăgubirea îşi va recupera suma aferentă de la salariatul vinovat de producerea 

pagubei, în condiţiile art. 254 şi următoarele. (1 punct) 

ART. 254 

(1) Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru 

pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor. (1 punct) 

(2) Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră sau de alte cauze neprevăzute care nu puteau fi 

înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului. (1 punct) 

(3) În situaţia în care angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vina şi în legătură cu munca sa, 

va putea solicita salariatului, printr-o notă de constatare şi evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, 

prin acordul părţilor, într-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicării. (1 punct) 

(4) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul părţilor, conform alin. (3), nu poate fi mai mare decât 

echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie. (1 punct) 

ART. 255 

(1) Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, cuantumul răspunderii fiecăruia se stabileşte în raport cu 

măsura în care a contribuit la producerea ei. (1 punct) 

(2) Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, răspunderea fiecăruia se 

stabileşte proporţional cu salariul său net de la data constatării pagubei şi, atunci când este cazul, şi în funcţie de 

timpul efectiv lucrat de la ultimul său inventar. (1 punct) 

ART. 256 

(1) Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie. (1 punct) 

(2) Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau şi care nu mai pot fi restituite în natură sau dacă acestuia i 

s-au prestat servicii la care nu era îndreptăţit, este obligat să suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor 

sau serviciilor în cauză se stabileşte potrivit valorii acestora de la data plăţii. (1 punct) 

ART. 257 

(1) Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reţine în rate lunare din drepturile salariale care se cuvin 

persoanei în cauză din partea angajatorului la care este încadrată în muncă. (1 punct) 

(2) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăşi împreună cu celelalte reţineri pe 

care le-ar avea cel în cauză jumătate din salariul respectiv. (1 punct) 

ART. 258 

(1) În cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca salariatul să îl fi despăgubit pe angajator şi 

cel în cauză se încadrează la un alt angajator ori devine funcţionar public, reţinerile din salariu se fac de către noul 

angajator sau noua instituţie ori autoritate publică, după caz, pe baza titlului executoriu transmis în acest scop de 

către angajatorul păgubit. (2) Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator, în temeiul unui 

contract individual de muncă ori ca funcţionar public, acoperirea daunei se va face prin urmărirea bunurilor sale, 

în condiţiile Codului de procedură civilă. 

(1 punct) 

ART. 259 

În cazul în care acoperirea prejudiciului prin reţineri lunare din salariu nu se poate face într-un termen de 

maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată de reţineri, angajatorul se poate adresa executorului 

judecătoresc în condiţiile Codului de procedură civilă. (1 punct) 

Total = (30 puncte) 

 

 

3. Indicați care sunt cerințele pentru a exercita ocupația de operator de transport rutier potrivit art.3 din 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite 

pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

În cuprinsul răspunsului veți indica care sunt cerințele și le veți analiza conform art.5-8 din Regulamenul (CE) 

nr.1071/2009. 
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Cerinţe pentru a exercita ocupaţia de operator de transport rutier - Art. 3 (4 puncte) 

(1) Întreprinderile care exercită ocupaţia de operator de transport rutier trebuie:  

(a) să aibă un sediu real și stabil pe teritoriul unui stat membru; (1 punct) 

(b) să aibă o bună reputaţie; (1 punct) 

(c) să aibă capacitatea financiară adecvată; (1 punct) 

(d) să aibă competenţa profesională necesară. (1 punct) 

 

Articolul  5 - Condiţii referitoare la cerinţa privind sediul (3 puncte) 
În vederea respectării cerinţei stabilite la articolul 3 alineatul (1) litera (a), o întreprindere trebuie, în statul 

membru în cauză:  

(a) să aibă un sediu, situat în respectivul stat membru, în incinta căruia își păstrează principalele documente de 

lucru, în special documentele contabile, documentele de gestionare a personalului, documente conţinând date 

referitoare la perioadele de conducere și perioadele de repaus și orice alte documente la care trebuie să aibă acces 

autoritatea competentă, în scopul verificării condiţiilor prevăzute de prezentul regulament. Statele membre pot 

solicita ca întreprinderile stabilite pe teritoriul lor să aibă și alte documente disponibile oricând la sediile acestora; 

(1 punct) 
 (b) odată ce autorizaţia este acordată, să dispună de unul sau mai multe vehicule, care sunt înmatriculate sau puse 

în circulaţie în alt mod în conformitate cu legislaţia din statul membru respectiv, indiferent dacă vehiculele 

respective se află în proprietatea sa sau sunt deţinute, de exemplu, în temeiul unui contract de cumpărare în rate, 

de închiriere sau de leasing; (1 punct) 

(c) să își desfășoare operaţiunile referitoare la vehiculele menţionate la litera  (b) permanent și efectiv, cu 

echipamentele administrative necesare și cu echipamentele și instalaţiile tehnice corespunzătoare, într-un centru de 

exploatare situat în statul membru respectiv. (1 punct) 

 

Articolul 6 Condiţii referitoare la cerinţa privind buna reputaţie (20 puncte) 
(1) Sub rezerva alineatului (2) din prezentul articol, statele membre stabilesc condiţiile pe care o întreprindere sau 

un manager de transport trebuie să le îndeplinească pentru a se conforma cerinţei privind buna reputaţie stabilite la 

articolul 3 alineatul (1) litera (b). (1 punct) 

(2) Pentru a stabili dacă o întreprindere a îndeplinit cerinţa respectivă, statele membre iau în considerare conduita 

întreprinderii, a managerilor de transport ai acesteia și a oricărei alte persoane relevante, după cum poate fi stabilit 

de către statul membru. Orice referire în prezentul articol la condamnări, sancţiuni sau încălcări include 

condamnările, sancţiunile sau încălcările întreprinderii înseși, ale managerilor de transport ai acesteia și ale 

oricărei alte persoane relevante, după cum poate fi stabilit de către statul membru. 9002.11.41 OR Jurnalul Oficial 

al Uniunii Europene 14.11.2009 (1 punct) 

Condiţiile menţionate la primul paragraf includ cel puţin următoarele cerinţe:  

(a) să nu existe niciun motiv serios pentru a pune la îndoială buna reputaţie a managerului de transport sau a 

întreprinderii de transport, cum ar fi condamnări sau sancţiuni rezultate în urma oricăror încălcări grave ale 

normelor naţionale în vigoare în următoarele domenii: (1 punct) 

(i) drept comercial; (1 punct) 

(ii) legislaţia privind insolvenţa; (1 punct) 

(iii) condiţiile de remunerare și de muncă ale profesiei; (1 punct) 

(iv) circulaţia rutieră; (1 punct) 

(v) răspunderea profesională; (1 punct) 

(vi) traficul cu fiinţe umane sau traficul de droguri; (1 punct) 

și  

(b) managerul de transport sau întreprinderea de transport să nu fi fost, în unul sau mai multe state membre, 

condamnat(ă) sau să nu i se fi aplicat sancţiuni pentru încălcări grave ale normelor comunitare în special în ceea ce 

privește: (1 punct) 

(i) perioadele de conducere și perioadele de repaus ale conducătorilor auto, timpul de lucru și instalarea și 

utilizarea aparaturii de înregistrare; (1 punct)  

(ii) masa și dimensiunile maxime ale vehiculelor utilitare utilizate în cadrul traficului internaţional; (1 punct)  

(iii) calificarea iniţială și formarea continuă a conducătorilor auto; (1 punct) 

(iv) controlul tehnic al vehiculelor utilitare, inclusiv inspecţiile tehnice obligatorii ale autovehiculelor; (1 punct)   

(v) accesul la piaţa transportului rutier internaţional de marfă sau, după caz, accesul la piaţa transportului rutier de 

persoane; (1 punct)   
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(vi) siguranţa transportului rutier de mărfuri periculoase; (1 punct) 

(vii) instalarea și utilizarea dispozitivelor de limitare a vitezei pe anumite categorii de vehicule; (1 punct)   

(viii) permisul de conducere; (1 punct)   

(ix) accesul la ocupaţie; (1 punct) 

(x) transportul de animale. (1 punct) 

 

Articolul 7 - Condiţii referitoare la cerinţa privind capacitatea financiară (1 punct) 

În vederea respectării cerinţei stabilite la articolul 3 alineatul (1) litera (c), o întreprindere trebuie să poată în orice 

moment să facă faţă obligaţiilor sale financiare pe parcursul exerciţiului financiar anual. În acest sens, 

întreprinderea trebuie să demonstreze, pe baza conturilor anuale certificate de un auditor sau de o persoană 

acreditată în mod corespunzător, că dispune în fiecare an de capital și rezerve în valoare totală de cel puţin 

9 000 EUR pentru un singur vehicul utilizat și de 5 000 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat. (1 punct) 

 

Articolul 8 Condiţii referitoare la cerinţa privind competenţa profesională (2 puncte) 

(1) În vederea respectării cerinţei stabilite la articolul 3 alineatul (1) litera  (d), persoana sau persoanele vizate 

dispun de cunoștinţele corespunzătoare nivelului prevăzut în anexa  I partea I, în ceea ce privește materiile 

enumerate în respectiva anexă. Aceste cunoștinţe trebuie demonstrate prin susţinerea unei examinări scrise 

obligatorii care poate fi completată printr-o examinare orală, dacă un stat membru decide astfel. Aceste examinări 

sunt organizate în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în anexa I partea II. În acest sens, statele membre pot 

decide să impună formarea înaintea examinării. (1 punct) 

(2) Persoanele în cauză susţin examinarea în statul membru în care au reședinţa obișnuită sau în statul membru în 

care lucrează. Reședinţa obișnuită este locul în care o persoană locuiește în mod normal, adică timp de cel puţin 

185 de zile în fiecare an calendaristic, datorită legăturilor de ordin personal care demonstrează existenţa unei 

legături strânse între acea persoană și locul unde locuiește. Cu toate acestea, reședinţa obișnuită a unei persoane 

ale cărei legături de ordin profesional se află într-un alt loc decât cel al legăturilor sale de ordin personal și care, 

drept urmare, locuiește alternativ în locuri diferite situate în două sau mai multe state membre, se consideră a fi 

locul unde acea persoană are legături de ordin personal, cu condiţia ca acea persoană să se întoarcă acolo în mod 

regulat. Această ultimă condiţie nu este impusă în cazul în care persoana locuiește într-un stat membru pentru 

executarea unei misiuni cu durată determinată. Frecventarea de cursuri la o universitate sau școală nu implică 

transferul reședinţei obișnuite. (1 punct) 

Total = (30 puncte) 

 

Total = (100 puncte) 

 


