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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 competenţă profesională se consideră îndeplinită dacă solicitantul face dovada că: 

- are angajaţi cu contract de muncă pe o perioadă nedeterminată (3 puncte), minim un 

instructor auto (3 puncte), şi un profesor de legislaţie rutieră (3 puncte),  atestaţi (1 punct), 

iar unul dintre instructorii auto sau profesorul de legislaţie rutieră poate fi şi desemnat să 

conducă şi să organizeze activitatea şcolii de conducători auto (3 puncte); 

- are încheiat un contract de prestări servicii cu o unitate medicală, unităţi de cruce roşie sau 

cabinet medical individual care va asigura personal didactic cu studii de specialitate              

(3 puncte)  sau are un contract încheiat în condiţiile legii cu o persoană fizică cu studii de 

specialitate (3 puncte), pentru disciplina “prim ajutor”.  

Total = 25 puncte 

 

2.  OMTI nr. 980/2011(4 puncte), art. 118 alin (5): 

Condiţia de onorabilitate se consideră îndeplinită dacă managerul de transport care conduce 

activitatea desfăşurată de autogară nu se regăseşte în una dintre următoarele situaţii: 

a) a fost condamnat pentru infracţiuni în următoarele domenii: 

- drept comercial (3 puncte); 

- insolvenţă (3 puncte); 

- condiţii de remunerare şi de muncă ale profesiei(3 puncte); 



- circulaţie rutieră (3 puncte); 

- răspundere profesională (3 puncte); 

- trafic de fiinţe umane sau trafic de droguri. (3 puncte); 

b) dacă în ultimul an a îndeplinit această funcţie la un operator economic care desfăşoară 

activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogară căreia i-a fost retrasă 

licenţa de activităţi conexe transportului rutier, din vina dovedită a acestuia(3 puncte). 

Total = 25 puncte 

 

3. În vederea obţinerii unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului rutier interjudeţean 

contra cost prin servicii regulate speciale, operatorul de transport rutier va depune sau va 

transmite prin poştă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română – ARR, o 

cerere însoţită de următoarele documente: 

- lista autobuzelor cu care se efectuează traseul (3 puncte) şi capacitatea de transport a 

acestora (2 puncte); 

- copiile conforme ale licenţei comunitare pentru autobuzele nominalizate în listă (3 puncte); 

- graficul de circulaţie propus (3 puncte), care trebuie să fie în concordanţă cu programul de 

începere/încheiere a activităţiilor (1 punct), respectiv programul de intrare/ieşire din schimb 

(1 punct), vizat de beneficiarul transportului (2 puncte)  şi care va cuprinde şi sensurile în 

care se transportă angajaţii (1 punct); 

- contractul încheiat cu beneficiarul transportului (3 puncte), din care să rezulte programul de 

începere/încheiere a activităţilor (1 punct), respectiv programul de intrare/ieşire din schimb    

(1 punct), care se va încheia cu un singur beneficiar al transportului, cursa executându-se în 

exclusivitate pentru acesta (1 punct); 

- tabelul cu persoanele angajate ale beneficiarului, care urmează să fie transportate                 

(3 puncte). 

               Total = 25 puncte 

 

4. În sensul O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările 

ulterioare, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 

- „document de transport” - document care se află la bordul autovehiculului rutier pe toată 

durata derulării transportului (1 punct), având înscrise date privind întreprinderea care 

efectuează transportul, expeditorul, beneficiarul transportului (1 punct), mărfurile sau 

persoanele transportate (1 punct), după caz, şi care trebuie să facă posibilă stabilirea 

categoriei (1 punct) şi a tipului de transport rutier efectuat (1punct); 

- „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 (1 punct) 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); 

- „program de transport” - program întocmit şi aprobat de autoritatea competentă, prin care 

se stabilesc traseele (1 punct), graficele de circulaţie (1 punct), numărul autovehiculelor 

necesare (1 punct), precum şi capacitatea de transport minimă în vederea efectuării 

transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate (1 punct). Capacitatea de 

transport a autovehiculului este dată de numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de 

clasificare pe stele sau categorii (1 punct); 

- „transport rutier interjudeţean” - transportul rutier care se efectuează între capul de 

traseu de plecare  şi capul de traseu de destinaţie (1 punct), situate pe teritoriul a două judeţe 

diferite (1 punct), cu sau fără tranzitarea unuia sau a mai multor judeţe (1 punct); în sensul 

prezentei ordonanţe, transportul rutier dintre municipiul Bucureşti şi alte judeţe este 

considerat transport rutier interjudeţean (1 punct), cu excepţia transportului dintre municipiul 

Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, care este considerat transport local (1 punct); 

-  „capăt de traseu” staţia de plecare (1 punct) sau staţia de destinaţie (1 punct) a unui 

traseu (1 punct), utilizată pentru urcarea/coborârea (1 punct), după caz, a persoanelor 

transportate prin servicii regulate de transport contra cost de persoane (1 punct). 

                Total = 25 puncte 
 


