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1.     Care sunt documentele, prevăzute în OMT 980/2011 cu modificările și completările ulterioare și 
unde se depun aceste documente, în vederea constatării îndeplinirii condițiilor de autorizare și de 
efectuare a transportului internațional contra cost de persoane? 
Total = 25  puncte 
 

Răspuns   
 
 ART. 87 
    (1) În vederea constatării îndeplinirii condiţiilor de autorizare şi de efectuare a transportului rutier 
internaţional contra cost de persoane, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1073/2009, acordurile şi 
convenţiile internaţionale încheiate de România cu state din afara Uniunii Europene, pentru eliberarea 
autorizaţiei de transport internaţional, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin 
poştă, cu confirmare de primire, la Direcţia Generală Reglementări în Transporturi (2 puncte), un dosar 
care va cuprinde următoarele documente: 
    a) cerere de eliberare al cărei model este prevăzut astfel: 
      i) în anexa nr. 28 la prezentele norme metodologice, în cazul serviciilor regulate operate între statele 
membre ale Uniunii Europene (2 puncte); 
      ii) în anexa nr. 29 la prezentele norme metodologice, în cazul serviciilor regulate al căror capăt de 
traseu se găseşte pe teritoriul unui stat din afara Uniunii Europene (2 puncte); 
    b) traseul şi graficul de circulaţie propuse, cu indicarea punctelor de îmbarcare/debarcare a 
persoanelor; (2 puncte) 
    c) schiţa traseului, cu indicarea punctelor de trecere a frontierelor; (2 puncte) 
    d) schema de conducere care să permită controlul respectării perioadelor de conducere şi de odihnă ale 
conducătorilor auto; (2 puncte) 
    e) contractul privind efectuarea în comun a serviciului regulat internaţional încheiat cu partenerul 
străin stabilit în statul din afara Uniunii Europene unde se află celălalt capăt al traseului, conform 
acordurilor şi convenţiilor internaţionale încheiate de România cu statul respectiv; contractul se va 
prezenta în limba română şi în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului partenerului 
străin; (2 puncte) 
    f) grila cu tarifele practicate; (2 puncte) 
    g) copia licenţei comunitare; (1 punct) 
    h) copii conforme ale licenţei comunitare corespunzătoare numărului de autobuze necesar pentru 
efectuarea serviciului regulat; (2 puncte) 
    i) declaraţie pe propria răspundere care să cuprindă numerele de înmatriculare ale autobuzelor pentru 
care se depun copiile conforme ale licenţei comunitare prevăzute la lit. h) şi din care să reiasă că 
autobuzele respective nu sunt utilizate la efectuarea transportului rutier contra cost de persoane în trafic 
naţional prin servicii regulate; (2 puncte) 



    j) avizele de principiu acordate de autogări sau de autorităţile administraţiei publice locale pentru toate 
staţiile de îmbarcare/debarcare de pe teritoriul României. (2 puncte) 
 
    (2) În cazul în care serviciul se efectuează printr-un subcontractant/asociat, cererea va fi însoţită de 
copia licenţei comunitare a subcontractantului precum şi de copii conforme ale acesteia. (2 puncte). 
 
 
2. Care sunt faptele ce constituie abatere disciplinară şi se sancţionează, potrivit legislației muncii, 
menționate în Ordonanța Guvernului 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de 
soluționare a petițiilor ? 
Total = 15 puncte 

Răspuns  (fiecare răspuns corect, valorează 5 puncte) 
Constituie abatere disciplinara şi se sancţionează potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul 
funcționarilor publici sau, după caz, potrivit legislaţiei muncii următoarele fapte: 
    a) nerespectarea termenelor de soluționare a petițiilor, prevăzute în prezenta ordonanţă; (5 puncte) 
    b) intervențiile sau stăruințele pentru rezolvarea unor petiții în afara cadrului legal; (5 puncte) 
    c) primirea direct de la petiționar a unei petiții, în vederea rezolvării, fără să fie înregistrată şi fără să 
fie repartizata de seful compartimentului de specialitate. (5 puncte) 
  
3. Care sunt atribuțiile Autorității Rutiere Române – A.R.R., conform Anexei I a HG nr. 625 din 24 
septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. cu 
modificările şi completările ulterioare ? (pentru un răspuns corect și complet, enumerați 10 atribuții) 
Total = 30 puncte 
 
Răspuns   (fiecare atribuție corectă, valorează 3 puncte) 
A.R.R. este organismul specializat al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi îndeplineşte, 
potrivit legii, următoarele atribuţii principale: 
    a) eliberează licenţe comunitare şi copii conforme ale acestora, certificate de transport în cont propriu 
şi copii conforme ale acestora, licenţe de traseu, licenţe pentru activităţi conexe transportului rutie , 
precum şi certificate/atestate pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;(3 
puncte) 
    b) elaborează programul de transport interjudeţean şi avizează programele de transport rutier judeţene 
în sensul armonizării acestora cu programul de transport interjudeţean;(3 puncte) 
    c) înregistrează operatorii de transport rutier în Registrul electronic naţional al operatorilor de 
transport rutier şi asigură gestionarea registrului;(3 puncte) 
    d) înregistrează întreprinderile care efectuează transport rutier în cont propriu în Registrul electronic 
naţional al întreprinderilor şi asigură gestionarea registrului;(3 puncte) 
    e) asigură activitatea de registru pentru deţinătorii de licenţe pentru activităţi conexe transportului 
rutier;(3 puncte) 
    f) eliberează cartele tahografice conducătorilor auto, întreprinderilor, personalului abilitat cu 
efectuarea controlului privind respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind 
stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de 
odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi operatorilor economici 
autorizaţi, conform reglementărilor legale;(3 puncte) 
    g) autorizează şcolile de conducători auto, instructorii auto şi profesorii de legislaţie rutieră;(3 puncte) 
    h) asigură sistemul informatic în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din 
domeniul transporturilor rutiere, precum şi pentru eliberarea certificatelor/atestatelor profesionale;(3 
puncte) 
    i) eliberează certificate/atestate profesionale pentru persoanele desemnate să conducă permanent şi 
efectiv activităţi de transport rutier, pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri 
şi/sau transport rutier de persoane, pentru conducătorii auto care efectuează transporturi de mărfuri 
agabaritice şi/sau periculoase, pentru conducătorii auto care efectuează transport în regim de taxi, pentru 



consilierii de siguranţă rutieră, precum şi pentru profesorii de legislaţie rutieră şi instructorii de 
conducere auto, în baza reglementărilor emise de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii;(3 puncte) 
    j) analizează şi rezolvă reclamaţiile, sesizările şi propunerile privind calitatea serviciilor şi modul de 
acordare a licenţelor comunitare şi a copiilor conforme ale acestora, a certificatelor de transport în cont 
propriu şi a copiilor conforme ale acestora, a licenţelor de traseu, a licenţelor pentru activităţi conexe 
transportului rutier, precum şi a documentelor de transport specifice;(3 puncte) 
    k) elaborează şi propune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii norme şi 
reglementări specifice, inclusiv cele ce definesc sistemul calităţii prestaţiilor de transport rutier;(3 
puncte) 
    l) gestionează efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, auditului de siguranţă rutieră, 
inspecţiei de siguranţă, precum şi desfăşurarea activităţilor de formare, atestare, instruire şi perfecţionare 
profesională a auditorilor de siguranţă rutieră;(3 puncte) 
    m) asigură activitatea de registru pentru auditorii de siguranţă rutieră;(3 puncte) 
    n) eliberează atestate auditorilor de siguranţă rutieră şi aplică sancţiuni disciplinare acestora în raport 
cu gravitatea abaterii;(3 puncte) 
    o) elaborează şi înaintează spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii liniile 
directoare privind măsurile de siguranţă care trebuie aplicate lucrărilor de construcţie, reparare şi 
întreţinere a infrastructurii rutiere şi un program de inspecţie care are ca scop garantarea aplicării 
corespunzătoare a liniilor directoare temporare stabilite;(3 puncte) 
    p) asigură determinarea şi actualizarea periodică a costului social mediu al unui accident soldat cu 
persoane decedate şi a costului social mediu al unui accident grav, în condiţiile în care ambele se produc 
în România;(3 puncte)  
    q) avizează proiectele de siguranţă rutieră pentru certificarea conformităţii cu prevederile legale în 
vederea eliberării autorizaţiilor de construire;(3 puncte) 
    r) analizează şi rezolvă reclamaţiile, sesizările şi propunerile privind calitatea serviciilor şi modul de 
acordare a licenţelor de transport/licenţelor comunitare, a certificatelor de transport în cont propriu şi a 
copiilor conforme ale acestora, a licenţelor de traseu, a licenţelor pentru activităţi conexe transportului 
rutier şi a documentelor de transport specifice;(3 puncte) 
    s) acordă consultanţă operatorilor de transport rutier şi întreprinderilor care efectuează transport rutier 
în cont propriu în probleme privind aplicarea reglementărilor interne şi internaţionale din domeniul 
transporturilor rutiere, precum şi privind întocmirea documentaţiei necesare implementării, funcţionării 
şi certificării sistemului de management al calităţii, conform standardului internaţional de organizare SR 
EN ISO: 9001;(3 puncte) 
    ş) colaborează cu alte organisme de specialitate, în vederea iniţierii unor programe de prevenire a 
evenimentelor rutiere, şi participă la activitatea de cercetare a evenimentelor deosebite şi a situaţiilor de 
pericol, pentru limitarea acestora;(3 puncte) 
    t) colaborează cu alte organe de specialitate, în vederea soluţionării reclamaţiilor şi sesizărilor, şi 
analizează propunerile privind siguranţa transporturilor, a protecţiei mediului înconjurător, precum şi 
pentru asigurarea condiţiilor unui mediu concurenţial normal;(3 puncte) 
    ţ) colaborează cu instituţii şi organisme naţionale şi internaţionale şi participă la organizarea unor 
acţiuni de cunoaştere şi aplicare a reglementărilor în domeniul transporturilor rutiere;(3 puncte) 
    u) participă în comisiile de clasificare a autocarelor şi autobuzelor pe stele şi categorii;(3 puncte) 
    v) elaborează şi propune Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii norme de aplicare a legii 
privind auditul de siguranţă rutieră;(3 puncte) 
    w) elaborează regulamente-cadru şi caiete de sarcini-cadru pentru efectuarea transportului rutier 
public local, potrivit art. 20 alin. (2) lit. e) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare;(3 puncte) 
    x) exercită alte atribuţii date în competenţa sa de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. (3 
puncte) 
 
 
 
 



4. Care sunt datele minime cuprinse în Registrului electronic naţional al operatorilor de transport rutier, a 
Registrului electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu şi a Registrului 
electronic naţional al întreprinderilor autorizate, așa cum sunt stipulate în Art. 4 din ORDIN nr. 980 din 
30 noiembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la 
organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa 
Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere cu modificările și completările ulterioare ? (pentru 
un răspuns corect și complet, enumerați 6 date)  
Total = 30 puncte 
 
Răspuns  (fiecare variantă corectă, valorează 5 puncte) 
 a) denumirea şi forma juridică a întreprinderii; (5 puncte) 
 b) adresa sediului acesteia; (5 puncte) 
 c) numele managerului/managerilor de transport; (5 puncte) 
 d) tipul licenţei comunitare corespunzător tipului de transport efectuat, precum şi numărul şi seria 
acesteia, numărul şi seria certificatului de transport rutier în cont propriu sau numărul şi seria autorizaţiei 
pentru transportul rutier naţional contra cost, după caz; (5 puncte) 
 e) numărul şi seria copiilor conforme ale licenţei comunitare/ale certificatului de transport rutier în cont 
propriu/ale autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost, precum şi numerele de 
înmatriculare ale vehiculelor rutiere pentru care au fost eliberate; (5 puncte) 
 f) încălcările grave prevăzute în anexa nr. IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile 
care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a 
Directivei 96/26/CE a Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009; (5 puncte) 
 g) numele persoanelor care au fost declarate ca fiind inapte pentru coordonarea activităţii de transport, 
atât timp cât buna reputaţie a persoanei respective nu a fost restabilită, în conformitate cu prevederile art. 
6 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, precum şi măsurile de reabilitare aplicabile; (5 
puncte) 
 h) măsurile administrative şi sancţiunile aplicate operatorilor de transport rutier/întreprinderilor de 
transport rutier în cont propriu/întreprinderilor autorizate. (5 puncte) 

 


