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SUBIECTE DE EXAMEN 
 

referent de specialitate gradul II (S) 
 la Serviciul Programe de Pregătire și Formare în Transporturi  

la concursul organizat în data de 05.03.2020 
 

– proba scrisă – 
 
 
 

1. Indicaţi 5  atribuţii principale ale Autorităţii Rutiere Române - ARR.  

25 Puncte 

 
2. Precizaţi documentele pe care o întreprindere de transport rutier în cont propriu/un operator de transport 

rutier de marfă trebuie să le depună/transmită la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în vederea efectuării 

transportului rutier de mărfuri periculoase. 

25 puncte 

 
3.  Cum se clasifică pe tipuri de transport, transporturile rutiere  de mărfuri şi precizaţi conform cărui act 

normativ în vigoare se reglementează această activitate în România ? 

25 puncte 

 

4. În ce condiţii se consideră îndeplinită cerinţa privind competenţa profesională de către o întreprindere 

care exercită ocupaţia de operator de transport rutier, conform prevederilor Normelor aprobate prin 

OMTI nr. 980/2011, cu modificările şi completările ulterioare ? 

25 puncte 
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Varianta II 
 

RĂSPUNSURI SUBIECTE DE EXAMEN 
 

referent de specialitate gradul II (S) 
 la Serviciul Programe de Pregătire și Formare în Transporturi  

la concursul organizat în data de 05.03.2020 
 

– proba scrisă – 
 

 
1. Atribuţiile Autorităţii Rutiere Române-ARR, organism specializat al Ministerului Transporturilor, 

sunt prevăzute de dispoziţiile HG nr.625 cu modificările şi completările ulterioare: 

-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 rutier, 

precum şi certificate/atestate pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;  

 -elaborează programul de transport interjudeţean şi avizează programele de transport rutier judeţene 

în sensul armonizării acestora cu programul de transport interjudeţean; 

-înregistrează operatorii de transport rutier în Registrul electronic naţional al operatorilor de 

transport rutier şi asigură gestionarea registrului;  

 -înregistrează întreprinderile care efectuează transport rutier în cont propriu în Registrul electronic 

naţional al întreprinderilor şi asigură gestionarea registrului; 

-asigură activitatea de registru pentru deţinătorii de licenţe pentru activităţi conexe transportului 

rutier; 

-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; 

-autorizează şcolile de conducători auto, instructorii auto şi profesorii de legislaţie rutieră; 

-asigură sistemul informatic în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din 

domeniul transporturilor rutiere, precum şi pentru eliberarea certificatelor/atestatelor profesionale; 

-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; 

-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; 

-elaborează şi propune spre aprobare Ministerului Transporturilor norme şi reglementări specifice, 

inclusiv cele ce definesc sistemul calităţii prestaţiilor de transport rutier; 

-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; 

-asigură activitatea de registru pentru auditorii de siguranţă rutieră; 

-eliberează atestate auditorilor de siguranţă rutieră şi aplică sancţiuni disciplinare acestora în 

raport cu gravitatea abaterii; 

-elaborează şi înaintează spre aprobare Ministerului Transporturilor 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 corespun- 

zătoare a liniilor directoare temporare stabilite; 

-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 ȋn România;  

 -avizează proiectele de siguranţă rutieră pentru certificarea conformităţii cu prevederile legale în 

vederea eliberării autorizaţiilor de construire; 

 -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; 

-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: 9001/2008; 

-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; 



-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; 

-colaborează cu instituţii şi organisme naţionale şi internaţionale şi participă la organizarea unor 

acţiuni de cunoaştere şi aplicare a reglementărilor în domeniul transporturilor rutiere; 

-participă în comisiile de clasificare a autocarelor şi autobuzelor pe stele şi categorii; 

-elaborează şi propune Ministerului Transporturilor norme de aplicare a legii privind auditul de 

siguranţă rutieră; 

-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; 

-exercită alte atribuţii date în competenţa sa de către Ministerul Transporturilor. 

Total = 25 puncte (oricare din atribuții 5 puncte) 

 
 

2. Documentelepe care o întreprindere de transport rutier în cont propriu/un operator de transport rutier 

de marfă trebuie să le depună/transmită la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în vederea efectuării 

transportului rutier de mărfuri periculoase su nt următoarele :  

- dovada angajării, decizia de numire şi certificatul de atestare profesională a consilierului de 

siguranţă; (5puncte) 

- certificatul   de   agreare   eliberat   de   Regia   Autonomă   "Registrul   Auto   Român",   pentru 

vehiculele pentru care este necesar a se elibera respectivul certificat; (5puncte) 

- certificatul de atestare profesională al conducătorului auto, specific mărfurilor periculoase 

care vor fi transportate; (5puncte)  

- autorizaţia eliberată de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, pentru vehiculele 

care transportă mărfuri periculoase din clasa 7; (5puncte) 

- certificatul de inspecţie tehnică, în cazul suprastructurilor specializate pentru transportul 

recipientelor cu gaze lichefiate sau cu alte mărfuri periculoase. (5puncte) 

Total = 25 puncte  

3. Transporturile rutiere  de mărfuri se clasifică pe tipuri de transport conform actului normativ în 

vigoare care reglementează această activitate, respectiv O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, 

cu modificările şi completările ulterioare (7 puncte), astfel: 

a) transport rutier de mărfuri generale (3 puncte); 

b) transport rutier de mărfuri perisabile (3 puncte); 

c) transport rutier de mărfuri şi deşeuri periculoase (3 puncte); 

d) transport rutier de deşeuri (3 puncte); 



e)   transport rutier de animale vii (3 puncte); 

f)   transport rutier agabaritic (3 puncte). 

Total = 25 puncte  

 
4. Se consideră îndeplinită cerinţa privind competenţa profesională, dacă întreprinderea care exercită 

ocupaţia de operator de transport rutier desemnează o persoană fizică ca manager de transport(3 

puncte), titular al certificatului de competenţă profesională(3 puncte), care îndeplineşte cerinţa de bună 

reputaţie(3 puncte)  şi care: 

a) conduce permanent şi efectiv activităţile de transport ale întreprinderii (3 puncte); 

b) este angajat (2 puncte), director (2 puncte), proprietar sau acţionar al întreprinderii  (2 puncte)  ori 

administrează întreprinderea (2 puncte)  sau, în cazul întreprinderii autorizate ca persoană fizică, este 

însăşi persoana respectivă (2 puncte); 

c) este rezident în Uniunea Europeană (3 puncte). 

Total = 25 puncte 

 
 
 
 


