Baza de întrebări
pentru probele scrise aferente studiilor de caz utilizate la examenul în vederea
obținerii certificatului de pregătire profesională pentru manageri de transport
marfă/persoane

A. Elemente de drept civil
1. Conform prevederilor Convenţiei referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri
pe şosele (CMR), la care România a aderat, care este termenul în care destinatarul mărfii poate
consideră marfa pierdută, fără prezentarea unei dovezi în acest sens ?
2. Conform Convenţiei CMR, care este termenul maxim în care destinatarul mărfii poate să
solicite despăgubiri pentru că marfa primită a fost livrată cu întârziere faţă de termenul stabilit în
scrisoarea de transport tip CMR ?
3. Conform prevederilor Convenţiei referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri
pe şosele (CMR), la care România a aderat, care este termenul maxim în care destinatarul mărfii
poate să facă o reclamaţie că marfa primită, în cazul pierderilor sau avariilor neaparente, nu este
în starea descrisă de scrisoarea de transport tip CMR ?
4. Conform prevederilor Convenţiei referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri
pe şosele (CMR), la care România a aderat, în care situaţii transportatorul poate să procedeze la
vânzarea mărfii fără să aştepte instrucţiuni de la persoana care are dreptul să dispună asupra ei?
(Pentru un răspuns corect precizaţi minim două astfel de posibile situaţii în care se poate proceda
la vânzarea mărfii).
5. Care pot fi indicaţiile pe care un expeditor le poate menţiona în scrisoare de transport tip CMR
în afară de cele obligatorii ? (Pentru un răspuns corect precizaţi minim patru astfel de indicaţii).
6. Care sunt datele pe care trebuie să le conțină în mod obligatoriu scrisoare de transport tip
CMR ? (Pentru un răspuns corect precizaţi minim şase astfel de indicaţii).
7. În ce condiţii transportatorul care a plătit despăgubiri, conform prevederilor Convenţiei CMR,
are drept de regres, pentru suma plătită, împreună cu dobânzile şi cheltuielile suportate, contra
transportatorilor care au participat la executarea contractului de transport?
8. Care sunt datele pe care poate să le conțină scrisoare de transport tip CMR, în afară de cele
obligatorii? (Pentru un răspuns corect precizaţi minim patru astfel de indicaţii).
9. Ce obligaţii au operatorii de transport rutier dacă efectuează un rutier interjudeţean contra cost
de persoane prin servicii regulate pe ruta București – Suceava? (Pentru un răspuns corect
menţionaţi minim cinci obligaţii ale operatorului de transport rutier care efectuează un transport
rutier interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate, exceptând pe aceea de a
asigure vânzarea biletelor la capetele traseului şi în vehicul, inclusiv cu anticipaţie).
10. Efectuați un transport de persoane contra cost prin servicii ocazionale pe ruta București –
Săpânța. Indicaţi 3 obligaţii ale conducătorului auto la plecarea în cursă şi pe timpul
transportului din punct de vedere al tipului de serviciu pe care îl efectuează.
11. În conformitate cu prevederile Convenției CMR, expeditorul are dreptul de dispoziţie asupra
mărfii, în special să ceară transportatorului oprirea transportului, schimbarea locului prevăzut
pentru eliberare sau să elibereze marfa unui alt destinatar decât cel indicat în scrisoarea CMR.
Care sunt condiţiile la care este supus exercițiul dreptului de dispoziţie? (Precizaţi minim două
condiţii, pentru un răspuns corect).
12. În ce condiţii transportatorul care a plătit despăgubiri, conform prevederilor Convenţiei
CMR, are drept de regres, pentru suma plătită, împreună cu dobânzile şi cheltuielile suportate,

contra transportatorilor care au participat la executarea contractului de transport, dacă nu se poate
stabili care dintre transportatori răspunde pentru pagubă?
13. Dizolvarea și lichidarea operatorului de transport care funcționează ca o societate comercială
pe acțiuni(SA) presupune parcurgerea următoarelor etape: dizolvarea, lichidarea și radierea.
Menționați, pentru un răspuns corect, patru cazuri în care tribunalul poate pronunța dizolvarea
societății la solicitarea oricărei persoane interesate, precum și a Oficiului Național al Registrului
Comerțului.
14. În cazul în care operatorul de transport întârzie să livreze marfa la timpul convenit prin
scrisoarea de transport tip CMR, dacă cel în drept face dovada că din această întârziere a rezultat
un prejudiciu, transportatorul este obligat să plătească daune. Care este valoarea maximă a
acestora?
15. Conform prevederilor Convenţiei referitoare la contractul de transport internaţional de
mărfuri pe şosele (CMR), în ce situaţii transportatorul este exonerat de răspundere dacă pierderea
sau avaria rezultă din riscurile particulare inerente uneia din următoarele fapte: manipularea,
încărcarea, stivuirea sau descărcarea mărfii? (Pentru un răspuns corect precizaţi minim trei astfel
de situaţii).
16. Care sunt indicațiile obligatorii pe care trebuie să le conțină scrisoarea de transport tip CMR
pentru care expeditorul răspunde pentru toate cheltuielile și daunele pricinuite transportatorului
din cauza inactivității sau insuficienței lor?
17. În conformitate cu prevederile din Convenția CMR, care sunt obligațiile expeditorului?
18. În conformitate cu prevederile din Convenția CMR, care sunt răspunderile expeditorului?
19. În conformitate cu prevederile din Convenția CMR, care sunt obligațiile transportatorului?
20. În conformitate cu prevederile din Convenția CMR, care sunt răspunderile transportatorului?
21. În conformitate cu prevederile din Convenția CMR, care sunt obligațiile destinatarului?
22. În conformitate cu prevederile din Convenția CMR, care sunt răspunderile destinatarului?
B. Elemente de drept comercial
1. Care sunt datele minime pe care trebuie să le conţină comanda/contractul, în cazul
transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, efectuat pe bază de comanda
sau contract încheiat de către operatorul de transport rutier cu beneficiarul transportului?
2. Dizolvarea și lichidare operatorului de transport care funcționează ca o societate comercială cu
răspundere limitată(SRL) presupune parcurgerea următoarelor etape: dizolvarea, lichidarea și
radierea. Menționați, pentru un răspuns corect, patru anumite operații care declanșează și
pregătesc încetarea existentei societății comerciale.
3. În vederea desfășurării de activități cu scop lucrativ, persoanele fizice și persoanele juridice se
pot asocia și pot constitui societăți comerciale, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.
Înainte de constituirea dosarului de înființare sunt necesare unele activități preliminare. (Pentru
un răspuns corect precizați minim patru activități preliminare și enumerați patru tipuri de
societăți comerciale).
4. Operatorul de transport este o societate cu răspundere limitată(SRL) și are obligația de a deține
o serie de registre în funcție de forma de organizare juridică. Pentru un răspuns corect precizați
minim patru registre, în afară de registrul asociaților care au constituit SRL-ul.
5. Care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un agent economic pentru a fi
considerat comerciant?
6. Care sunt incapacitățile, prevăzute de legislația națională, care determină restricții referitoare
la persoanele care efectuează și desfășoară o activitate de comerț?(Pentru un răspuns corect
precizați cel puțin situați care generează incapacități pentru anumite persoane).

7. Care sunt incompatibilitățile, prevăzute de legislația națională, care stipulează imposibilitatea
exercitării actelor de comerț, concomitent cu anumite profesii?(Pentru un răspuns corect
precizați cel puțin trei profesii incompatibile cu actele de comerț).
8. Conform modului de organizare a actelor de comerț, statul poate stabili branșe sau sectoare de
comerț care sunt interzise întreprinzătorilor particulari, respectiv poate instituii monopolul de
stat, pentru anumite activități. Menționați două activități care pot fi încadrate ca monopol de stat.
9. Menționați, dintre prerogativele comerciantului, cel puțin două care fac referire la posibilitatea
de a beneficia de măsuri speciale cu privire la urmărirea contractelor comerciale.
10. Care sunt activitățile vizate de procedura falimentului?(Pentru un răspuns corect precizați
minim trei activități).

C. Elemente de drept social
1.Cum se consideră perioada de timp necesară conducătorului auto pentru a se deplasa la locul de
îmbarcare într-un vehicul care intră în domeniul de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006
sau pentru a se întoarce din acel loc, atunci când acesta nu se află la locul de reşedinţă al
conducătorului auto, nici la sediul angajatorului unde se află locul normal de staţionare al
conducătorului auto, ce obligaţie are acesta şi de când decurgea aceasta, dacă vehiculul este
dotat cu aparat tahograf digital?
2. Cum se consideră perioada de timp necesara conducătorului auto ce conduce un vehicul care
nu intră în domeniul de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, pentru a se deplasa la locul
de îmbarcare într-un vehicul care intră în domeniul de aplicare a acestui regulament sau pentru a
se întoarce din acel loc, atunci când acesta nu se află nici la locul de reşedinţă al conducătorului
auto, nici la sediul angajatorului unde se află locul normal de staţionare al conducătorului auto,
ce obligaţie are acesta şi de când decurgea aceasta, dacă vehiculul este dotat cu aparat tahograf
analog?
3. Care ar fi o formă de manifestare a concurenţei neloiale în domeniul legislaţiei sociale ?
4. Aveţi de efectuat un transport internaţional de marfă cu destinaţia Edinburgh – Scoţia, cu un
vehicul condus în echipaj. Art. 9 din Regulamentului (CE) nr. 561/2006, prevede că prin
derogare de la articolul 8, atunci când un conducător auto însoțește un vehicul transportat cu
feribotul sau cu trenul și efectuează în același timp o perioadă de repaus zilnic normală, această
perioadă poate fi întreruptă de două ori cel mult de alte activități a căror durată nu depășește o
oră, cu condiţia ca pe parcursul acestei perioade de repaus zilnic normală, conducătorul auto are
acces la o cușetă. Având în vedere cele de mai sus precizaţi care este durata odihnei zilnice pe
care trebuie luată de către cei doi conducători auto, într-un interval de 30 de ore, ca să
beneficieze de prevederea enunţată anterior?
5. Aveţi de efectuat o cursă de la Brașov la Roma cu unul dintre autocamioane. Distanţa între
aceste două oraşe este de 2400 km. Se utilizează un conducător auto, iar plecarea din Brașov
este luni la ora 07:30. În ce zi şi la ce oră se poate ajunge în cel mai scurt timp la Roma cu
respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006 dacă se utilizează un singur
conducător auto şi viteza medie de deplasare este de 60 km/h. (Justificaţi răspunsul prin
desfăşurarea cursei).
6. În conformitate cu prevederile HGR nr. 38/2008, timpul de muncă al lucrătorului mobil este
definit ca perioada de la începutul până la sfârşitul timpului de lucru, în cursul căreia lucrătorul
mobil se află la postul său de lucru, la dispoziţia angajatorului şi în exerciţiul funcţiilor sau
activităţilor sale. Precizaţi minim trei componente ale perioadei dedicate activităţilor de transport
rutier ?
7. Pentru a da posibilitatea vehiculului să ajungă la un loc de oprire corespunzător, conducătorul
auto poate deroga de la articolele 6 – 9 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 în măsura necesară

pentru a se garanta siguranţa persoanelor, a vehiculului sau a încărcăturii, cu condiţia de a nu se
periclita siguranţa rutieră. Ce obligaţie are conducătorul auto într-o astfel de situaţie?
8. În ce condiţii, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 561/2006, un
conducător auto care efectuează un transport internaţional de marfă poate efectua repausul
într-un vehiculul rutier, pe care acesta îl conduce? Pentru un răspuns corect precizaţi, de
asemenea, care sunt tipurile de repaus ce sunt permise a se efectua într-un vehicul rutier?
9. În conformitate cu prevederile Hotărârea de Guvern nr. 38/2008, cum va înregistra un
conducător auto, perioadele de timp în care acesta nu poate dispune liber de timpul său şi i se
cere să fie la postul său de lucru, gata să întreprindă activitatea sa normală, îndeplinind anumite
sarcini asociate serviciului, în special în timpul perioadelor când aşteaptă să se facă încărcarea
sau descărcarea bagajelor călătorilor, dacă durata previzibilă a acestora este cunoscută dinainte ?
10. Aveţi de efectuat o cursă Giurgiu – Wiesbaden(Germania) cu unul dintre autocamioane.
Distanţa între aceste două oraşe este de 1850 km, utilizaţi un singur conducător auto, iar
plecarea din Giurgiu este luni la ora 10:00. În ce zi şi la ce oră se poate ajunge în cel mai scurt
timp la cu respectarea prevederilor Regulamentului CE nr. 561/2006 dacă viteza medie de
deplasare este de 50 km/h? (Justificaţi răspunsul prin desfăşurarea cursei).
11. În ce condiții perioada de timp necesară conducătorului auto pentru a se deplasa la locul de
îmbarcare sau pentru a se întoarce din acel loc, atunci când acesta nu se află la locul de reşedinţă
a conducătorului auto, nici la sediul angajatorului unde se află locul normal de staţionare al
conducătorului auto poate fi considerată repaus sau pauză ?
12. Cu ocazia unui control în trafic cartela (cardul) tahograf al unuia dintre conducătorii auto
angajați la operatorul de transport rutier este reținută de organul de control. Indicați două fapte
care pot atrage reținerea cartelei (cardulului) tahograf utilizat de către conducătorul auto în
momentul controlului ?
13. Aveţi de efectuat o cursă București – Roma cu unul dintre autocamioane, distanţa între aceste
localităţi fiind de 2760 km. În ce zi şi la ce oră se poate ajunge în cel mai scurt timp la Roma
respectând prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006 dacă utilizaţi un singur conducător
auto, plecarea din București este luni la ora 05:30, iară viteza medie de deplasare este de 60
km/h. (Justificaţi răspunsul prin desfăşurarea cursei).
14. Aveți de efectuat un transport de persoane prin servicii ocazionale între București şi Paris.
Calculaţi când se poate ajunge la Paris în cel mai scurt timp, în condiţiile în care se utilizează un
singur conducător auto, iar acesta respectă reglementările în vigoare privind perioadele de
conducere şi de odihnă (distanța București – Paris este de 2760 km, plecarea în cursă are loc luni
ora 5,00 iar viteza medie de deplasare este de 60 km/oră de conducere).
15. Aveți de efectuat o cursă pe traseul București – Madrid în cadrul unui serviciu de transport
persoane contra cost prin servicii ocazionale. Plecarea are loc în ziua de luni ora 0500. Autocarul
este echipat cu aparat tahograf digital și este condus în echipaj de doi conducători auto. Când au
conducătorii auto utilizați la efectuarea transportului obligația să efectueze repausul săptămânal
și care poate fi durata acestuia în conformitate cu prevederile din Regulamentului (CE)
nr. 561/2006 ?
16. Aveţi de efectuat o cursă București – Roma cu unul dintre autocamioane, distanţa între aceste
localităţi fiind de 2760 km. În ce zi şi la ce oră se poate ajunge în cel mai scurt timp la Roma
respectând prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006 dacă utilizaţi un singur conducător
auto, plecarea din București este luni la ora 06:30, iară viteza medie de deplasare este de 60
km/h. (Justificaţi răspunsul prin desfăşurarea cursei).
17. Conform prevederilor din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 un conducător auto înregistrează
ca altă muncă orice activitate, cu excepția conducerii autovehiculului, definită ca timp de lucru la
art. 3 lit. (a) din Directiva 2002/15/CE, inclusiv orice activitate desfășurată pentru același sau un
alt angajator din sectorul transportului sau alt sector, precum și orice perioadă petrecută pentru

conducerea unui vehicul utilizat pentru operațiuni comerciale care nu intră în domeniul de
aplicare al acestui regulament. În ce mod poate un conducătorul auto face această înregistrare în
situația în care acesta urmează să conduce una din autocisternele utilizate de către operatorul de
transport conform datelor menționate anterior? (Pentru un răspuns corect precizați cel puțin două
moduri în care se poate face această înregistrare). Obs. Se va lua în calcul faptul că vehiculul
respectiv este echipat cu tahograf digital.
18. Aveți de efectuat un transport de persoane prin servicii ocazionale între Bacău şi Madrid.
Calculaţi când se poate ajunge la Madrid în cel mai scurt timp, în condiţiile în care se utilizează
un singur conducător auto, iar acesta respectă reglementările în vigoare privind perioadele de
conducere şi de odihnă (distanța Bacău – Madrid este de 2730 km, plecarea în cursă are loc luni
ora 7,00 iar viteza medie de deplasare este de 60 km/oră de conducere).

D. Elemente de drept fiscal
1.Conform prevederilor OG nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de
trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, cu modificările și completările ulterioare,
în ce condiții rovigneta își menține valabilitatea în cazul schimbării numărului de înmatriculare al
vehiculului?
2. În ce situații se consideră îndeplinită condiția de a nu înregistra obligaţii fiscale restante la
bugetul general consolidat de către operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize?
Pentru un răspuns corect precizați două situații în care se consideră îndeplinită condiția de a nu
înregistra obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat.
3. În ce condiții, în conformitate cu prevederile din Codul fiscal valabil în anul 2016, transportul
rutier de mărfuri este supus unui nivel al accizelor diferenţiat prin diminuarea nivelului standard
prevăzut pentru motorină utilizată drept carburant pentru motor?
4. În ce condiții, în conformitate cu prevederile din Codul fiscal valabil în anul 2016, transportul
rutier de persoane este supus unui nivel al accizelor diferenţiat prin diminuarea nivelului standard
prevăzut pentru motorină utilizată drept carburant pentru motor?
5. Ce reprezintă TVA(taxa pe valoare adăugată) în conformitate cu prevederile din Codul fiscal
al României, valabil în anul 2016?
6. Care sunt elementele specifice ale TVA(taxa pe valoare adăugată) în conformitate cu
prevederile din Codul fiscal al României, valabil în anul 2016?
7. Care sunt elementele care nu sunt cuprinse în baza de calcul a TVA(taxa pe valoare adăugată)
în conformitate cu prevederile din Codul fiscal al României, valabil în anul 2016?
8. Când se calculează TVA(taxa pe valoare adăugată) în conformitate cu prevederile din Codul
fiscal al României, valabil în anul 2016?
9. Care este termenul scadent de plată al TVA(taxa pe valoare adăugată), respectiv când acesta
trebuie achitat la bugetul statului, în conformitate cu prevederile din Codul fiscal al României,
valabil în anul 2016?
10. Precizați două tehnici utilizate pentru stabilirea bazei de impozitare a (taxa pe valoare
adăugată) în conformitate cu prevederile din Codul fiscal al României, valabil în anul 2016?
11. Impozitarea vehiculelor este un instrument economico-financiar prin care se promovează
vehicule cu grad redus de poluare, în măsura în care se creează avantaje pentru înscrierea și
menținerea în circulați a acestor vehicule. Dați cel puțin două exemple de categorii de vehicule
cărora li se poate aplica impozit anual diferențiat?

12. Statele membre ale Uniunii Europene pot stabili taxe de utilizarea infrastructurii rutiere în
diverse forme. Care sunt cele două tipuri de taxe pentru utilizarea infrastructurii rutiere din
România?
13. Pentru care venituri au obligativitatea plății impozitului, persoane fizice rezidente care au
domiciliul în România?
14. Pentru care venituri au obligativitatea plății impozitului, persoane fizice rezidente care nu au
domiciliul în România?
15. Pentru ce activități desfășurate de către persoanele fizice nerezidente trebuie plătit impozitul
pe veniturile realizate?
16. Enumerați patru categorii de venituri supuse impozitării din categoria veniturilor în bani, cât
și din echivalentul în lei al veniturilor în natură?
17. Cine contribuie în România la bugetul asigurărilor sociale, la fondul de sănătate, la fondul
pentru șomaj și la bugetul de stat?
18. Dați două exemple de modalități de plata taxelor de utilizare a infrastructurii rutiere, din afara
României, pentru vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și explicați
cum se face verificarea plății taxelor?
E. Gestiunea comercială și financiară a întreprinderii
1.Care este preţul minim/km pe care trebuie să-l solicitaţi pentru efectuarea unei curse dus –
întors, dacă luați în calcul costurile din enunț, distanţa dintre localităţile între care se efectuează
cursa este de 650 km, viteza medie de deplasare este de 50 km/oră şi transportul trebuie să se
realizeze cu un de profit de 21% ?
2. O întreprindere trebuie să îndeplinească şi cerinţa privind capacitatea financiară în vederea
accesului la ocupația de operator de transport rutier. Menţionaţi toate documente în baza cărora
operatorul de transport poate demonstra îndeplinirea cerinţei privind capacitatea financiară şi
calculaţi nivelul financiar care ar asigura îndeplinirea acestei cerinţe, dacă efectuaţi transporturi
rutiere cu parcul auto din enunţ?
3. Ce reprezintă bilanţul contabil al unei societăţi?
4. În conformitate cu prevederile referitoare la condițiile de livrare a mărfurilor (INCOTERMS
2010) în situația în care expeditorul menționează pe scrisoarea de transport CMR, condiția de
livrare DDP (Delivered Duty Paid) în ce moment își îndeplinește vânzătorul obligația de livrare a
mărfurilor și cine răspunde de riscurile de pierdere sau de deteriorare a mărfii, precum și orice
alte cheltuieli suplimentare cauzate de evenimente care au avut loc după ce marfa a fost predată
operatorului de transport rutier ?
5. În conformitate cu prevederile referitoare la condițiile de livrare a mărfurilor (INCOTERMS
2010) în situația în care expeditorul menționează pe scrisoarea de transport CMR, condiția de
livrare EXW (EX WORS) în ce moment își îndeplinește vânzătorul obligația de livrare a
mărfurilor și cine răspunde de riscurile de pierdere sau de deteriorare a mărfii la încărcarea în
vehiculul de transport, inclusiv plata transportului și costul asigurării, precum și orice alte
cheltuieli suplimentare cauzate de evenimente care au avut loc după ce marfa a fost predată
operatorului de transport rutier ?
6. Sistemele de tranzit al mărfurilor care se pot folosi în cadrul Uniuni Vamale Europene sunt în
mod obligatoriu acoperite de o garanție. Pentru un răspuns corect precizați două tipuri de garanții
și menționați ce trebuie să acopere aceasta ?
7. Operatorul de transport are obligația de a pune la dispoziția conducătorului auto, pentru
vehiculele cu care efectuează transportului rutier de persoane contra cost, asigurarea pentru
persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente care cad în sarcina
operatorului de transport. Ce riscuri acoperă această asigurare și precizați în ce formă (original
sau copie) trebuie ca aceasta să se află la bordul vehiculului care efectuează transportul ?

8. Efectuați un transport contra cost de persoane prin servicii ocazionale între București și
Chișinău. Calculaţi costul transportului București - Chișinău (dus) pentru fiecare persoană
transportată, dacă se cunosc următoarele condiţii de transport: autocarul are o capacitate de
transport de 30 de persoane, distanța București – Chișinău este de 525 km, viteza medie de
deplasare este de 50 km/oră de conducere, cost motorină = 1,04 Euro/l; cost ulei,service =
0,14Euro/km; salariul conducătorului auto = 4Euro/oră de conducere; taxe = 39,30 Euro pe sens;
profitul estimat = 25%; consumul de combustibil = 20L/l00km.
9. Condiţia de capacitate financiară are rolul de a arăta că în momentul actual, cu toate rezultatele
înregistrate de societate în urma desfăşurării activităţii (inclusiv rezultatul reportat şi rezultatul
exerciţiului financiar), societatea dispune de resurse financiare pentru a îşi desfăşura activitatea
în condiţii de continuitate, şi nu există riscul de a intra în insolvabilitate. Ce elemente din Bilanţ
sunt incluse la calculul capacităţii financiare ? (Se vor enumera cel puţin cinci elemente pentru
un răspuns corect).
10. Prețul de cost sau costul de producție reprezintă totalitatea cheltuielilor, pe care agenții
economici le efectuează pentru producerea și vânzarea de bunuri materiale sau prestarea de
servicii. Ce reprezintă cheltuielile de exploatare în cadrul prețului de cost și ce elemente pot fi
cuprinse în acestea? (Pentru un răspuns corect precizați minim cinci elemente)?
11. Ce elemente obligatorii trebuie să conțină o cambie, știind că acest titlu de credit este un
înscris sub semnătură privată?
12. În conformitate cu prevederile referitoare la condițiile de livrare a mărfurilor (INCOTERMS
2010) în situația în care expeditorul menționează pe scrisoarea de transport CMR, condiția de
livrare CPT (Carriage Paid To) în ce moment riscurile de pierdere sau de deteriorare a mărfii,
precum și orice alte cheltuieli suplimentare cauzate de evenimente care au avut loc după ce
marfa a fost predată operatorului de transport rutier trec de la vânzător la cumpărător ?
13. Condiţia de capacitate financiară are rolul de a arăta că în momentul actual, cu toate
rezultatele înregistrate de societate în urma desfăşurării activităţii (inclusiv rezultatul reportat şi
rezultatul exerciţiului financiar), societatea dispune de resurse financiare pentru a îşi desfăşura
activitatea în condiţii de continuitate, şi nu există riscul de a intra în insolvabilitate. Ce elemente
din Bilanţ sunt incluse la calculul capacităţii financiare ? (Se vor enumera cel puţin cinci
elemente pentru un răspuns corect).
14. În conformitate cu prevederile referitoare la condițiile de livrare a mărfurilor (INCOTERMS
2010) în situația în care expeditorul menționează pe scrisoarea de transport CMR, condiția de
livrare CIP (Carriage and Insurance Paid) în ce moment riscurile de pierdere sau de deteriorare a
mărfii, precum și orice alte cheltuieli suplimentare cauzate de evenimente care au avut loc după
ce marfa a fost predată operatorului de transport rutier trec de la vânzător la cumpărător și ce
obligație are suplimentar vânzătorul ?
15. Efectuați un transport contra cost de persoane prin servicii ocazionale între Bacău și
Odessa(Ucraina). Calculaţi costul transportului Bacău - Odessa (dus-întors) pentru fiecare
persoană transportată, dacă se cunosc următoarele condiţii de transport: autocarul transportă de
30 de persoane, distanța dintre Bacău și Odessa este de 450 km, viteza medie de deplasare este
de 50 km/oră de conducere, cost motorină = 1,05 Euro/l; cost ulei,service = 0,14Euro/km;
salariul conducătorului auto = 4Euro/ora de conducere; taxe = 31,50 Euro pe sens; profitul
estimat = 20%; consumul de combustibil = 20L/l00km.
16. Ce reprezintă contul de profit şi pierderi al unui operator de transport rutier ?
17. Prețul de cost sau costul de producție reprezintă totalitatea cheltuielilor, pe care agenții
economici le efectuează pentru producerea și vânzarea de bunuri materiale sau prestarea de
servicii. Ce reprezintă cheltuielile financiare în cadrul prețului de cost și ce elemente pot fi
cuprinse în acestea? (Pentru un răspuns corect precizați minim cinci elemente).
18. Ce transporturi de mărfuri sunt stabilite a se efectua în sistemul de tranzit comunitar intern al
mărfurilor, conform procedurii T1 ?

19. Ce transporturi de mărfuri sunt stabilite a se efectua în sistemul de tranzit comunitar intern al
mărfurilor, conform procedurii T2 ?
F. Accesul la piață
1. În conformitate cu Manualul de utilizare a contigentului de autorizaţii CEMT cât timp se
păstrează în carnetul de drum foile de proces verbal ? (Pentru un răspuns corect precizaţi ce se
face cu foaia de proces verbal după expirarea termenului de păstrare în carnetul de drum, în cazul
utilizării unei autorizaţii multilaterale CEMT cu valabilitate pentru anul calendaristic curent).
2. Conform prevederilor Manualului de utilizare a contigentului de autorizaţii multilaterale
CEMT, autorizaţia CEMT este considerată ca nefiind valabilă dacă pe aceasta nu figurează unele
menţiuni obligatorii sau nu este însoţită de unele documente. În ce situaţii o autorizaţie CEMT nu
este valabilă? ( Pentru un răspuns corect menţionaţi minim patru de astfel de situaţii.)
3. Care sunt cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească vehicule, conform Convenţiei TIR,
pentru a fi agreate la transportul internaţional de mărfuri sub sigiliul vamal, dacă se ia în
considerare compartimentul destinat încărcăturii? (Menţionaţi, pentru un răspuns corect, minim
trei cerinţe).
4. Care sunt condiţiile şi cerinţele minimale de autorizare a persoanelor fizice sau juridice pentru
a putea utiliza carnetul TIR, conform prevederilor Convenției TIR ? (Pentru un răspuns corect
menţionaţi minim patru condiţii sau cerinţe minimale).
5. Conform prevederilor privind autorizarea societăţilor comerciale de a utiliza carnete TIR,
Autoritatea Naţională a Vămilor poate revoca autorizaţia pentru utilizarea carnetelor TIR atunci
când societatea comercială nu foloseşte în mod regulat regimul TIR. Când se consideră că o
societate comercială nu utilizează în mod regulat regimul TIR?
6. Efectuaţi cursa retur pe traseul Roma(Italia) – Linz(Austria) fără încărcătură. Când va aflaţi în
Austria primiţi o oferta de a efectua un transport pe ruta Salzburg – Graz, iar de acolo altă ofertă
pe traseul Graz - Viena. Aveţi dreptul sa efectuaţi cele două transporturi ? Dacă aţi face numai
transportul pe traseul Salzburg – Graz în ce perioadă maximă de timp, trebuie efectuat acesta ?
7. Care sunt operaţiunile de transport rutier de persoane, contra cost în regim de cabotaj
autorizate pe teritoriul Comunităţii Europene?
8. În situaţia în care efectuaţi operaţiuni de cabotaj sub forma serviciilor regulate speciale de
transport persoane într-un stat al Uniunii Europene, altul decât România, în afară de contractul
încheiat între organizatorul serviciului şi operatorul de transport, care reprezintă documentul de
control, ce alt document trebuie completat, în scopul evidenţei lunare a acestor operaţiuni?
10. Efectuaţi cursa retur pe traseul Roma(Italia) – Linz(Austria) cu încărcătură. Când vă aflaţi în
Austria primiţi o ofertă de a efectua un transport pe ruta Linz - Graz, iar de acolo alta oferta pe
traseul Graz - Viena. Aveţi dreptul să efectuaţi cele două transporturi ? Dacă aţi face numai
transportul pe ruta Linz - Graz în ce perioadă maximă de timp, trebuie efectuat acesta ?
11. Serviciile ocazionale de transport persoane sub forma cabotajului sunt supuse, în cazul în
care legislaţia comunitară nu prevede altfel, legilor, reglementărilor şi dispoziţiilor administrative
în vigoare în statul membru gazdă în ceea ce priveşte unele aspecte care ţin de condiţiile în care
acestea trebuie sa se execute. Precizaţi minim patru aspecte care au relevanţă în cazul unor astfel
de transporturi ?
12. În conformitate cu Manualul de utilizare a contigentului de autorizaţii CEMT cât timp se
păstrează în carnetul de drum foile de proces verbal ? (Pentru un răspuns corect precizaţi ce se
face cu foaia de proces verbal după expirarea termenului de păstrare în carnetul de drum, în cazul
utilizării unei autorizaţii multilaterale CEMT cu valabilitate pentru anul calendaristic curent).
13. Care sunt cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească vehicule, conform Convenţiei TIR,
pentru a fi agreate la transportul internaţional de mărfuri sub sigiliul vamal, dacă se ia în

considerare compartimentul destinat încărcăturii? (Menţionaţi, pentru un răspuns corect, minim
trei cerinţe).
14. Conform prevederilor privind autorizarea societăţilor comerciale de a utiliza carnete TIR,
Autoritatea Naţională a Vămilor poate revoca autorizaţia pentru utilizarea carnetelor TIR atunci
când societatea comercială nu foloseşte în mod regulat regimul TIR. Când se consideră că o
societate comercială nu utilizează în mod regulat regimul TIR?
15. După ce perioada de timp întreprinderea şi/sau managerul de transport care şi-au/şi-a pierdut
buna reputaţie pentru încălcările grave prevăzute în anexa nr. IV la Regulamentul (CE)
nr. 1.071/2009 fiind declarate/declarat inapte/inapt conform art. 14 din Regulamentul (CE)
nr. 1.071/2009, pot/poate fi reabilitate/reabilitat ?
16. Ce sisteme de tranzit al mărfurilor se pot folosi în cadrul Uniuni Vamale Europene la care
România a aderat și pentru ce transporturi de mărfuri sunt stabilite a se utiliza acestea? Pentru un
răspuns corect precizați două sisteme de tranzit ce se pot utiliza.
17. Ce documente trebuie să deţină conducătorul auto la bordul cisternei cu care efectuează un
transport de motorină, între Ploiești şi București dacă acesta nu este resortisant al unui stat
membru al Uniunii ? (Pentru un răspuns corect enumeraţi cel puţin cinci documente, indicând în
mod obligatoriu documentele personale ale conducătorului auto aflat într-o astfel de situaţie,
precizând ce fel de atestate trebuie să deţină, cu excepţia următoarelor acte: permis de conducere,
act de identitate, paşaport, RCA, rovignetă, certificatul de înmatriculare al vehiculului, diagrame
tahograf). Obs. Se va avea în vedere și ce aparat tahograf este montat pe cisternă, sau pe alte
vehicule cu care se transportă diferite mărfuri generale sau periculoase.
18. Ce documente trebuie să transmită operatorul de transport care deține o licență comunitară și
la care agenţie teritorială a Autorităţii Rutiere Române – ARR, dacă acesta este înregistrat ca
societate comercială în judeţul Prahova iar sediul unde acesta îşi păstrează documentele şi în care
aceasta desfăşoară activitatea administrativă şi operativă în legătură cu transportul rutier este la
un punct de lucru din municipiul București, în situația în care dorește să efectueze transport de
mărfuri periculoase cu vehiculele pe care le deține conform datelor menționate anterior, după
obținerea licenței comunitare ?
19. Ce documente trebuie să depuneţi şi la care agenţie teritorială a Autorităţii Rutiere Române –
ARR în vederea obţinerii licenţei comunitare, dacă întreprinderea este înregistrată în municipiul
București şi are două puncte de lucru în judeţul Prahova, iar sediul unde întreprinderea îşi
păstrează documentele şi în care aceasta desfăşoară activitatea administrativă şi operativă în
legătura cu transportul rutier este la un punct de lucru din judeţul Prahova? Obs. Se vor menționa
toate documentele, fără a se omite faptul că vehiculele trebuie să facă dovada ITP-ului în termen
de valabilitate.
20. Ce condiţii trebuie să îndeplinească o întreprindere care efectuează transport rutier
internaţional de mărfuri contra cost, pentru a se considera respectată cerinţa privind bună
reputaţie?
21.Lista celor mai grave încălcări cuprinse în anexa IV din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009
detaliază acele situaţii în care o întreprindere de transport sau un manager de transport dacă au
fost sancţionaţi, poate conduce, datorita circumstanţelor specifice, la pierderea bunei reputaţii a
managerului de transport. Menţionaţi cinci abateri grave, care fac referire la timpii de conducere
şi odihnă, utilizarea aparatelor tahograf şi cartelelor tahograf de către conducătorii auto, cuprinse
în această anexă.
22.Lista celor mai grave încălcări cuprinse în anexa IV din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009
detaliază acele situaţii în care o întreprindere de transport sau un manager de transport dacă au
fost sancţionaţi, poate conduce, datorita circumstanţelor specifice, la pierderea bunei reputaţii a
managerului de transport. Menţionaţi cinci abateri grave, care nu fac referire la timpii de

conducere şi odihnă, utilizarea aparatelor tahograf şi cartelelor tahograf de către conducătorii
auto, cuprinse în această anexă.
23. Ce condiţii trebuie să îndeplinească întreprinderea pentru a se considera îndeplinită cerinţa
privind sediul?
24.Ce obligaţie are un manager de transport dacă în ultimi cinci ani nu a mai condus o
întreprindere de transport rutier de marfă, în conformitate OG nr. 27/2011 privind transporturile
rutiere, cu modificările şi completările ulterioare ?
25.Ce condiţii trebuie să îndeplinească o întreprindere care efectuează transport rutier
internaţional de mărfuri contra cost, pentru a se considera respectată cerinţa privind competența
profesională?
26. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, un operator de transport rutier poate înlocui
autobuzul pentru care s-a emis licența de traseu, în cadrul unui transport interjudețean conta cost
de persoane prin servicii regulate, dacă acesta prezintă defecțiuni tehnice. Precizați pentru cât
timp poate fi făcută aceasta înlocuire provizorie într-un an calendaristic și pe baza cărui
document/documente? Pentru un răspuns corect menționați, suplimentar, trei obligații pe care le
are în această situație operatorul de transport.
27. Ce documente trebuie să se afle în original la bordul autobuzului, suplimentar faţă de
documentul de transport, în cazul transportului rutier contra cost prin servicii ocazionale în trafic
naţional pe ruta București – Săpânța, exceptând permisul de conducere, certificatul de
înmatriculare, rovinieta și asigurarea RCA? (Pentru un răspuns corect precizaţi minim şase
documente, în mod obligatoriu cele ale conducătorului, auto indicând tipul atestatului pe care-l
deţine, având în vedere şi faptul că şoferul utilizat nu este resortisant al unui stat membru al
Uniunii Europene, iar transportul se efectuează cu un autocar din dotare conform enunţului
(Obs. Trebuie acordată atenție asupra tahografului montat pe vehicul în funcție de data
fabricației), cu excepția permisului de conducere, pașaportului, asigurare de răspundere civilă).
28. Operatorul de transport rutier deţine o licenţă de traseu pentru o cursa București-Oradea și în
perioada de valabilitate a programului de transport interjudeţean dorește eliminarea din graficul
de circulație a autogării din Sibiu deoarece fluxul de călători este foarte redus, pentru că în grafic
mai are două stații pe raza municipiului Sibiu. De câte ori pe an poate solicita să fi modificat
programul de transport interjudețean de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R, în ce condiții
poate fi eliminată autogara din graficul de circulație și ce alte efecte ar avea acest lucru asupra
graficului de circulație ?
29. Care sunt categoriile de personal pe care le poate transporta un operator de transport rutier în
cazul în care efectuează transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale și
pe ce trasee pot fi acestea efectuate?
30. În ce condiții Autoritatea Rutieră Română – ARR va respinge dosarul depus de către un
operator de transport rutier în vederea obținerii unei licențe de traseu pentru transportul rutier
interjudețean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale, în conformitate cu
prevederile din legislaţia în vigoare? (Pentru un răspuns corect precizați cel puțin trei astfel de
condiții).
31. Cum trebuie să procedați în cazul în care din motive financiare nu mai doriți să executați o
cursă contra cost de transport persoane pe un traseu interjudețean pentru care dețineți licență de
traseu, în conformitate cu prevederile din legislaţia în vigoare? (pentru un răspuns corect
precizați documente pe care trebuie să le depună la Autoritatea Rutieră Română, la ce termen
trebuie acestea depuse și cât timp mai trebuie să efectueze cursa respectivă).
32. Ce documente are obligaţia operatorul de transport rutier, conform legislației în vigoare, să
dețină la sediul situat pe teritoriul României în incinta căruia își păstrează documentele de lucru?
(Pentru un răspuns corect precizați minim cinci astfel de documente).

33. Ce obligație are operatorul de transport în situația în care condiția de capacitate financiară nu
mai este îndeplinită pentru toate autovehiculele pentru care sau emis copii conforme ale licenței
comunitare și nu are posibilitatea să dovedească acest lucru prin documente prevăzute de
legislația specifică din transporturile rutiere?
34. În conformitate cu prevederile din legislația în vigoare care sunt criteriile de evaluare ale
operatorului de transport în cazul atribuirii traseelor/curselor interjudețene? Pentru un răspuns
corect precizați minim patru criterii, așa cum sunt prevăzute în legislația în vigoare.
35. Ce obligați are operatorul de transport dacă efectuează transport rutier în trafic
județean/interjudețean al elevilor prevăzuți la art. 84 alin. (1)-(3) din Legea educației naționale
nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare?
36. Ce obligaţii are operatorul de transport rutier care efectuează un rutier interjudeţean contra
cost de persoane prin servicii regulate pe ruta Bacău – București? (Pentru un răspuns corect
menţionaţi minim cinci obligaţii ale operatorului de transport rutier care efectuează un transport
rutier interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate, exceptând pe aceea de a
efectua cursa/traseul pe o perioadă de minimum 30 de zile de la data depunerii la Autoritatea
Rutieră Română – ARR a cererii de renunţare la traseu).

37. Un beneficiar vă solicită efectuarea unei curse ocazionale cu un număr de 45 de călători, din
Bacău la Kiev(Ucraina), distanţa dintre localităţi fiind de 625 km. În contractul cu beneficiarul
figurează următoarele condiţii care trebuiesc îndeplinite:
- plecarea din Bacău se va efectua marţi la ora 05:00 şi sosirea în Kiev trebuie să se efectueze în
aceeaşi zi cel mai târziu la ora 21:00;
- pe traseu se vor face obligatoriu două opriri de câte 40 de minute şi una de o oră și douăzeci de
minute, intercalată între opririle de 40 de minute, pauzele fiind repartizate la intervale de minim
3 ore. Care este documentul de transport pe care trebuie să vă asigurați că se află la bordul
autocarului, întocmiţi desfăşurătorul cursei şi indicaţi ora la care puteţi ajunge la destinaţie, cu
respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, dacă viteza medie de deplasare este
de 50 km/h?
38. Care sunt obligațiile conducătorilor auto în cazul efectuării transportului rutier de persoane
contra cost prin curse regulate interjudețene? (Pentru un răspuns corect precizați minim șase
obligații).
39. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, un operator de transport rutier poate înlocui
autobuzul pentru care s-a emis licența de traseu, în cadrul unui transport interjudețean conta cost
de persoane prin servicii regulate, la solicitarea motivată a operatorului de transport, alta decât
situația în care autobuzul prezintă defecțiuni tehnice. Precizați condițiile care trebuie îndeplinite
de noul vehicul pentru a se putea face înlocuirea și ce obligație are operatorul de transport înainte
ca acest vehicul să fie utilizat la efectuarea transporturilor pentru care are licența de traseu pe
respectiva cursă în perioada de valabilitate a programului de transport interjudețean?
40. Ce documente trebuie să se afle în original la bordul autocarului, suplimentar faţă de
documentul de transport, în cazul transportului rutier contra cost prin servicii ocazionale în trafic
naţional pe ruta Bacău – București, exceptând permisul de conducere, certificatul de
înmatriculare, rovinieta și asigurarea RCA? (Pentru un răspuns corect precizaţi minim cinci
documente, în mod obligatoriu cele ale conducătorului auto, având în vedere şi faptul că şoferul
utilizat este resortisant al unui stat membru al Uniunii Europene, iar transportul se efectuează cu
un autocar din dotare conform enunţului, cu excepția permisului de conducere, pașaportului,
asigurare de răspundere civilă).

41. În ce cazuri poate Inspectoratul de Stat pentru Control în Transportul Rutier – ISCTR să
retragă licența de traseu eliberată pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane
prin servicii regulate speciale? (pentru un răspuns corect precizații minim cinci cazuri).
42. Ce documente are obligaţia operatorul de transport rutier, conform legislației în vigoare, să
dețină la sediul situat pe teritoriul României în incinta căruia își păstrează documentele de lucru?
(Pentru un răspuns corect precizați minim trei astfel de documente, cu excepția cărţilor de
identitate ale vehiculelor, avizele medicale şi psihologice valabile pentru persoanele cu funcţii
care concură la siguranţa circulaţiei, toate documentele din care reiese menţinerea condiţiilor de
acces la profesie şi la piaţă, documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii
legale a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei).
43. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, un operator de transport rutier poate înlocui
autobuzul pentru care s-a emis licența de traseu, în cadrul unui transport interjudețean conta cost
de persoane prin servicii regulate, dacă acesta prezintă defecțiuni tehnice. Precizați pentru cât
timp poate fi făcută aceasta înlocuire provizorie într-un an calendaristic și pe baza cărui
document/documente? Pentru un răspuns corect menționați, suplimentar, trei obligații pe care le
are în această situație operatorul de transport.
G. Standarde tehnice și aspecte tehnice ale funcționării
1.În cazul transporturilor efectuate contra cost în baza Acordului cu privire la transportul
internaţional de produse perisabile (ATP), când se face controlului conformităţii cu Normele
pentru mijloacele de transport izoterme, refrigeratoare, frigorifice sau calorice ? (Precizaţi minim
două situaţii în care se face acest control).
2. În cazul transporturilor efectuate contra cost în baza Acordului cu privire la transportul
internaţional de produse perisabile (ATP), pe toate mijloacele de transport speciale se vor aplica
mărci de identificare şi indicaţii. Care sunt indicaţiile minimale pe care trebuie să le conţină
mărcile de identificare montate pe un furgon izoterm? (Precizaţi minim patru astfel de indicaţii,
pentru un răspuns corect).
2. Conform HG nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizării şi transportul rutier de bunuri
divizibile pe drumurile publice prin utilizator se înţelege un operator de transport rutier sau o
întreprindere care are în proprietate sau deţine şi utiliza în baza unui drept vehicule prevăzute
pentru transportul bunurilor divizibile. Care sunt obligaţiile utilizatorului în cazul unui transport
de bunuri divizibile ? (Pentru un răspuns corect precizaţi minim trei obligaţii ale utilizatorului).
3. În baza cărui document operatorul de transport rutier poate efectua transportul de mărfuri care
nu sunt indivizibile și ce condiții trebuie îndeplinite cumulativ pentru eliberarea acestuia, dacă
este depăşită cel puţin una dintre masele sau dimensiunile maxime admise, conform prevederilor
din Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare?
Pentru un răspuns corect precizați minim patru dintre aceste condiții.
4. Conform prevederilor OG nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de
trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, cu modificările si completările ulterioare,
în ce condiţii rovigneta îşi menţine valabilitatea în cazul schimbării numărului de înmatriculare
al vehiculului?
5. Pentru care categorii de autovehicule este obligatorie dotarea cu limitatoare de viteză ?
6. Operatorul de transport rutier este obligat să deţină la sediu declarat, în incinta căruia îşi
păstrează principalele documente de lucru şi documentele privind întreţinere vehiculelor utilizate
la efectuarea transporturilor rutiere. Care sunt informaţiile minime pe care le cuprind şi pentru
care interval de timp ?
7. Ce obligaţie are un operator de transport rutier, conform legislației în vigoare, în ceea ce
priveşte aparatul tahograf și limitatorul de viteză montat pe vehiculele cu care efectuează
transport rutier de marfă ? Precizați minim două obligații pentru un răspuns corect. Cum se

sancționează, conform legislației în vigoare din domeniul transporturilor rutiere plecarea în cursă
cu aparatul tahograf sau limitatorul de viteză ne funcționale ?
8. Care dintre autovehiculele din dotarea întreprinderii trebuie să fie dotate cu tahograf şi cu ce
tip de aparat tahograf se înlocuieşte un tahograf defect care nu se mai poate repara, aflat în
dotarea unei autocisterne care are MTMA de 16 tone, în cazul în care se efectuează transport
rutier de mărfuri contra cost cu toate vehiculele deţinute? (Justificaţi răspunsul prin indicarea
tipurilor de aparate tahograf cu care sunt echipate autovehiculele la care este obligatorie dotarea
cu tahograf, în condiţiile în care aparatele tahograf ce echipează autovehiculele sunt cele
originale cu care acestea au fost livrate de către constructor).
9. În conformitate cu prevederile legale în vigoare precizați pe ce sectoare de drum circulația
autovehiculelor cu mase și/sau gabarite depășite nu este permisă ?
10. Pentru efectuarea ITP la vehiculele utilizate pentru transportul rutier de mărfuri, operatorul
de transport trebuie să prezinte o serie de documente. Care sunt documentele ce trebuie
prezentate la stația de inspecție tehnică în vederea executării acesteia ?
11. Aveți de efectuat un transport de mărfuri cu un ansamblu formar din autotractor și
semiremorcă șa între București și Ploiești. Pe acest tronson de drum masele maxime admise sunt
următoarele: axa simplă nemotoare = 10 tone; axă simplă motoare = 11,5 tone; axă triplă
semiremorcă = 24 tone, masă totală maximă ansamblu de vehicule = 40 tone.
Cu ocazia unui control în trafic efectuat de către inspectorii ISCTR, rezultă la cântărire
următoarele mase: pe axa față a autotractorului = 8 tone; pe axa spate a autotractorului = 13 tone;
pe axa triplă a semiremorcii = 24 tone. Câte depășiri ale maselor maxime admise s-au înregistrat
și care sunt acestea ? Cum se sancționează abaterile constatate și în ce condiții se poate relua
deplasarea ?
12. În conformitate cu prevederile OMLPTL nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi microbuzelor utilizate pentru
transporturile publice de persoane prin servicii regulate în trafic naţional, cu modificările şi
completările ulterioare, precizaţi care sunt documentele necesare a fi depuse la RA Registrul
Auto Român – RAR în vederea efectuării operațiunilor de clasificare a autocarelor pe care le
deține operatorul de transport rutier?
13. Cu ocazia unui control în trafic se constată la unul dintre autovehiculele din dotarea
întreprinderii că anvelopele prezintă tăieturi profunde pe flancurile acestora, ceea ce reprezintă o
defecțiune tehnică periculoasă conform încadrării din reglementările în vigoare. Indicați prin ce
măsuri se sancționează cele constatate cu ocazia controlului în trafic în conformitate cu
prevederile din legislația specifică din domeniul transporturilor rutiere.
14. În ce situații, conform prevederilor legale în vigoare, aveți obligația de a prezenta la o
reprezentanță a RA Registrul Auto Român - RAR, autovehiculul sau ansamblul de vehicule
conform structurii parcului auto pe care-l are în dotare operatorul de transport, pentru efectuarea
inspecției tehnice periodice (ITP)? Obs. Se va lua în calcul și situația în care operatorul a fost
sancționat pentru circulația cu ITP expirat, constatarea unor defecțiuni grave la diverse sisteme
ale vehiculului, transport mărfuri periculoase, etc.
15. Cum este definit un container, conform prevederilor Convenției TIR? (Pentru un răspuns
corect menţionaţi minim trei condiţii sau cerinţe minimale).
16. Tahograful digital montat pe unul din autocare trebuie verificat periodic la 2 ani, de către RA
Registrul Auto Român - RAR sau de operatorii economici autorizaţi de acesta. Conform
legislației în vigoare în ce alte situații se impune verificarea aparatului tahograf digital? Pentru
un răspuns corect menționați cel puțin trei astfel de situații?
17. În conformitate cu prevederile OMLPTL nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi microbuzelor utilizate pentru
transporturile publice de persoane prin servicii regulate în trafic naţional, cu modificările şi

completările ulterioare, precizaţi care sunt documentele necesare a fi depuse la RA Registrul
Auto Român – RAR în vederea efectuării operațiunilor de clasificare a
autobuzelor/microbuzelor?
18. Care sunt dimensiunile maxime admise ale unui ansamblu de vehicule, utilizat la transport
rutier internațional de marfă pe drumuri europene reabilitate? ( Lungime, lățime și înălțime).
19. Care este masa totală maxim admisă pe un drum european, pentru un tren rutier cu patru osii,
compus dintr-un autovehicul cu două osii și o remorcă cu două osii?
20. Care este suma maselor maxime admise pe osiile componente, în cazul unei osi triple(tridem)
pentru o semiremorcă la care distanța dinte acestea este mai mică sau egală cu 1,3 metri, în cazul
transporturilor efectuate pe un drum modernizat?
21. Cine efectuează certificarea autenticității unui vehicul destinat transportului de mărfuri, și
când este obligatorie efectuarea acesteia?
H. Siguranță rutieră
1. În conformitate cu Manualul de utilizare a contigentului de autorizaţii CEMT cât timp se
păstrează în carnetul de drum foile de proces verbal ? (Pentru un răspuns corect precizaţi ce se
face cu foaia de proces verbal după expirarea termenului de păstrare în carnetul de drum, în cazul
utilizării unei autorizaţii multilaterale CEMT cu valabilitate pentru anul calendaristic curent).
2. Operatorul de transport rutier are obligația, conform prevederilor din OMTI nr. 980/2011, cu
modificările și completările ulterioare, de a se asigura în prealabil că vehiculul rutier cu care
efectuează transportul respectiv îndeplinește o serie de condiții. Precizați minim două condiții care
trebuie verificate de către operatorul de transport, după încărcarea mărfii, înainte de plecarea în
cursă.
3. Ce obligaţie au operatorii de transport rutier în ceea ce priveşte condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească elementele de fixare a mărfii ? (Pentru un răspuns corect precizați minim trei
condiții).
4. Operatorul de transport rutier este obligat să asigure informarea persoanelor transportate cu
privire la obligativitatea portului centurii de siguranţă pe timpul deplasării vehiculelor prin mai
multe moduri. Precizaţi, pentru un răspuns corect, minim trei moduri în care se poate face
informarea persoanelor cu excepţia informării făcute de către conducătorul auto.
5. Care sunt cerințele legate de securitatea pasagerilor, pe care trebuie să le îndeplinească
autobuzele/microbuzele pentru a putea fi clasificate?
6. Conducătorii auto au dreptul să conducă vehicule destinate transportului de mărfuri sau de
persoane corespunzător categoriei de permis de conducere și a vârstei minime obligatorii. Care
este vârsta minimă pentru a conduce un autovehicul categoria C1E?( sau CE, sau D1E, sau DE)
7. Pentru a exercita ocupația de conducător auto, acesta trebuie să dețină un certificat de
pregătire profesională. Enumerați minim cinci tipuri de certificate de pregătire profesională
pentru conducătorii auto?
8. Când este obligatorie examinare medicală și psihologică a conducătorilor auto? ( Pentru un
răspuns corect precizați și periodicitatea acestor examinări, în cazul transporturilor rutiere).
9. Operatorul de transport rutier are obligația de a întocmi planuri de verificare a normelor de
siguranță referitoare la stare vehiculului și conducerea preventivă. Precizați ce verificări se
impun a se efectua în ceea ce privește echipamentul minimal de siguranță?
10. Operatorul de transport rutier are obligația de a întocmi planuri de verificare a normelor de
siguranță referitoare la stare vehiculului și conducerea preventivă. Precizați ce verificări se
impun a se efectua în ceea ce privește conducerea preventivă, înainte de plecarea în cursă, de
către conducătorul auto?

11. În situația unui accident cu victime, precizați care ar fi procedurile de conduită pe care
trebuie să le urmeze un conducător auto, angajat al operatorului de transport rutier, în vederea
acordării primului ajutor?
12. Procesul de cercetare al unui accident rutier în care a fost implicat un conducător auto mai
multe etape. Ce trebuie avut în vedere în ceea ce privește cercetarea conducătorului auto implicat
în accident?
13. Procesul de cercetare al unui accident rutier în care a fost implicat un conducător auto mai
multe etape. Ce trebuie avut în vedere în ceea ce privește cercetarea operatorului de transport
implicat în accident?
14. Operatorul de transport trebuie să se asigure că pe timpul transportului este realizată arimarea
mărfurilor. Ce înseamnă ancorarea directă a mărfurilor?
15. Operatorul de transport trebuie să se asigure că pe timpul transportului este realizată arimarea
mărfurilor. Explicați când se aplică ancorarea directă a mărfurilor?
16. Operatorul de transport trebuie să se asigure că pe timpul transportului este realizată arimarea
mărfurilor. Ce înseamnă ancorarea pe diagonală a mărfurilor?
17. Operatorul de transport trebuie să se asigure că pe timpul transportului este realizată arimarea
mărfurilor. Ce înseamnă ancorarea în paralel a mărfurilor?
18. Operatorul de transport trebuie să se asigure că pe timpul transportului este realizată arimarea
mărfurilor. Ce înseamnă ancorarea cu jumătate de buclă a mărfurilor?
19. Operatorul de transport trebuie să se asigure că pe timpul transportului este realizată arimarea
mărfurilor. Ce înseamnă ancorarea elastică a mărfurilor?
20. Operatorul de transport trebuie să se asigure că pe timpul transportului este realizată arimarea
mărfurilor. Ce condiții trebuie să respecte elementele de fixare a mărfurilor?
21. Operatorul de transport trebuie să se asigure că pe timpul transportului este realizată arimarea
mărfurilor. Ce condiții trebuie să respecte sistemul de fixare a mărfurilor?
22. Operatorul de transport trebuie să se asigure că pe timpul transportului este realizată arimarea
mărfurilor. La ce valoare a forțelor trebuie să reziste sistemul de fixare a mărfurilor, în funcție de
accelerațiile/decelerațiile la care este supus vehiculul?

