
NORME din 21 aprilie 2003 pentru stabilirea condiţiilor de obţinere a 
atestatului profesional de către conducătorii auto care efectuează transport 
rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare 
de 7,5 tone, transport rutier public de persoane şi transport rutier cu vehicule 
având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite NORME din 21 aprilie 2003 
pentru stabilirea condiţiilor de obţinere a atestatului profesional de către 
conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a 
căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone, transport rutier 
public de persoane şi transport rutier cu vehicule având mase şi/sau 
dimensiuni de gabarit depăşite
(la data 03-apr-2007 modificat de art. I, punctul 1. din Ordinul 521/2007 ) 
 
Forma sintetică la data 25-apr-2007. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintACT®-Acte Sintetice. SintACT® şi tehnologia Acte Sintetice sunt 
mărci înregistrate ale EON Programming. 
(la data 12-mai-2003 actul a fost aprobat de Ordinul 597/2003 ) 

Art. 1  
Conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este 
mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane şi transport rutier cu vehicule având mase şi/sau 
dimensiuni de gabarit depăşite trebuie să fie titulari ai unui atestat profesional, acesta reprezentând dovada 
pregătirii profesionale pentru calitatea de conducător auto de vehicule destinate transporturilor rutiere 
menţionate. 
Conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă 
autorizată este mai mare de 3,5 tone, transport rutier public de persoane şi transport rutier cu 
vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite trebuie să fie titulari ai unui certificat, 
acesta reprezentând dovada competenţei şi atestării profesionale pentru calitatea de conducător 
auto de vehicule destinate transporturilor rutiere menţionate. 
(la data 03-apr-2007 art. 1 modificat de art. I, punctul 3. din Ordinul 521/2007 ) 

Art. 2  
Conducătorii auto prevăzuţi la art. 1 au obligaţia să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu prevederile 
reglementărilor naţionale şi internaţionale în vigoare, cu respectarea condiţiilor de siguranţă rutieră şi de 
protecţie a mediului. 

Art. 3  
(1) Atestatul profesional este valabil pentru tipul de transport rutier efectuat de către conducătorul auto şi se 
eliberează de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, prin Autoritatea Rutieră Română - 
A.R.R. 
(2) Modelul şi conţinutul fiecărui tip de atestat profesional aferent conducătorilor auto prevăzuţi la art. 1 sunt 
prezentate în anexa nr. 1. 

Art. 4  
(1) Atestatul profesional se obţine în urma absolvirii cursurilor de pregătire şi promovării unui examen, 
perioada de valabilitate a acestuia fiind de 5 ani. 
(2) Cursurile de pregătire în vederea obţinerii atestatului profesional se vor organiza în cadrul centrelor de 
pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, autorizate de către Ministerul 
Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. 
(3) Programele de pregătire a conducătorilor auto vor fi avizate de către Direcţia generală de reglementări şi 
calitatea serviciilor în transporturile rutiere din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi 
Locuinţei. Programele de pregătire a conducătorilor auto vor fi întocmite astfel încât să se asigure cunoştinţele 
necesare referitoare la efectuarea transporturilor rutiere atât în trafic naţional, cât şi internaţional, tematica 
acestora fiind prezentată în anexa nr. 2. 
(4) Pentru înscrierea la cursurile de pregătire, conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de 
conducere având categoria corespunzătoare tipului de transport rutier pentru care se solicită acordarea 
atestatului profesional şi să deţină avizul de aptitudine medicală şi psihologică valabil, eliberat de comisiile 
teritoriale de siguranţa circulaţiei care funcţionează în reţeaua teritorială proprie a Ministerului Lucrărilor 
Publice, Transporturilor şi Locuinţei. 
(5) Durata minimă pentru cursurile de pregătire ce vor fi urmate de către conducătorii auto prevăzuţi la art. 1 
va fi de 30 de ore. 
(6) Cursurile de pregătire se vor desfăşura astfel încât fiecare serie să fie compusă din maximum 20 de 
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conducători auto. 

Art. 5  
(1) Examenul pentru obţinerea atestatului profesional se va desfăşura după absolvirea cursurilor de pregătire 
prevăzute la art. 4 şi va fi susţinut în faţa unei comisii de examinare formată din 3 membri. Autoritatea Rutieră 
Română - A.R.R. va desemna reprezentanţi ca fiind membri ai comisiei de examinare. Direcţia generală de 
reglementări şi calitatea serviciilor în transporturile rutiere va putea desemna un reprezentant ca membru în 
cadrul comisiei de examinare. 
(2) Examenul pentru obţinerea atestatului profesional va consta într-o probă scrisă - test tip grilă alcătuit din 
20 de întrebări (fiecare întrebare având 4 răspunsuri dintre care unul singur este corect). 
(3) Pentru promovarea examenului este necesar să se răspundă corect la cel puţin 70% din întrebările 
prevăzute în testul tip grilă de la proba scrisă. 
(4) Rezultatul examinării se va comunica candidaţilor în aceeaşi zi, iar eventualele contestaţii cu privire la 
rezultatul examinării se vor depune în termen de 3 zile la Direcţia generală de reglementări şi calitatea 
serviciilor în transporturile rutiere. 
(5) Conducătorii auto care au fost respinşi în urma examenului pot susţine o singură dată o reexaminare la cel 
puţin 15 zile de la data examenului anterior, la data şi ora comunicate de către comisia de examinare. 
(6) Conducătorii auto respinşi la reexaminare au posibilitatea să obţină atestatul profesional numai după 
susţinerea unui nou examen, cu plata tarifului aferent. 

Art. 6  
(1) Documentele referitoare la absolvenţii cursurilor de pregătire se păstrează la sediul centrelor de pregătire şi 
perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizate, unde s-au desfăşurat cursurile, pe o 
perioadă de minimum 10 ani. 
(2) Documentele referitoare la rezultatele examenelor susţinute de conducătorii auto care au absolvit cursurile 
se păstrează la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pe o perioadă de minimum 10 ani. 

Art. 7  
După expirarea valabilităţii atestatului profesional, conducătorii auto vor putea obţine un nou certificat numai 
după absolvirea cursurilor de pregătire prevăzute la art. 4 şi promovarea examenului prevăzut la art. 5. 

Art. 8  
(1) Pentru transportul rutier în trafic internaţional, până la data de 1 septembrie 2003, conducătorii auto care 
efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 7,5 tone, 
transport rutier public de persoane şi transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit 
depăşite au obligaţia să deţină atestatul profesional în conformitate cu prevederile prezentelor norme. 
(2) Pentru transportul rutier în trafic naţional, până la data de 31 martie 2004, conducătorii auto care 
efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă auto-rizată este mai mare de 7,5 tone, 
transport rutier public de persoane şi transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit 
depăşite au obligaţia să deţină atestatul profesional în conformitate cu prevederile prezentelor norme. 

Art. 9  
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme. 

ANEXA nr. 1:  

1. MODELUL atestatului profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu 
vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 7,5 tone 

2. MODELUL atestatului profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier cu vehicule având 

ROMÂNIA Se certifică prin prezentul atestat că titularul a făcut dovada 
pregătirii sale profesionale, potrivit prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, 
cu . modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii 
Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului 
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi ale 
Directivei nr. 76/914 a Consiliului CEE privind nivelul minim 
de pregătire a conducătorilor de vehicule pentru transportul 
rutier. 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR 
ŞI LOCUINŢEI - Autoritatea Rutieră Română - 

ATESTAT PROFESIONAL 

pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier 
de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată 

este mai mare de 7,5 tone 

Eliberat de Autoritatea Rutieră Română 

 Numele .......................... 
Prenumele ............................ 
Data şi locul naşterii ................... 
Semnătura ...................... 

la data de ............................................... 
valabil până la data de ................................ 

Director general ............................ 
Seria APCA nr. .............................. 
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mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite 

3. MODELUL atestatului profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier public de persoane 

1. MODELUL certificatului pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu 
vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone 

2. MODELUL certificatului pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier public de 
persoane 

ROMÂNIA Se certifică prin prezentul atestat că titularul a făcut dovada 
pregătirii sale profesionale, potrivit prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii 
Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului 
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi ale 
Directivei nr. 76/914 a Consiliului CEE privind nivelul minim 
de pregătire a conducătorilor de vehicule pentru transportul 
rutier. 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR 
ŞI LOCUINŢEI - Autoritatea Rutieră Română - 

ATESTAT PROFESIONAL 

pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier 
cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit 

depăşite 

Eliberat de Autoritatea Rutieră Română 

 Numele ........................ 
Prenumele ....................... 
Data şi locul naşterii ................... 
Semnătura ....................... 

la data de ............................................ 
valabil până la data de .............................. 

Director general ............................ 
Seria APCA nr. ............................. 

ROMÂNIA Se certifică prin prezentul atestat că titularul a făcut 
dovada pregătirii sale profesionale, potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind 
transporturile, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 85/2003 pentru 
aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice şi ale Directivei nr. 76/914 a Consiliului 
CEE privind nivelul minim de pregătire a conducătorilor de 
vehicule pentru transportul rutier. 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR 
ŞI LOCUINŢEI - Autoritatea Rutieră Română - 

ATESTAT PROFESIONAL 

pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier 
public de persoane 

Eliberat de Autoritatea Rutieră Română 

 Numele ........................ 
Prenumele ....................... 
Data şi locul naşterii ................... 
Semnătura .................... 

la data de ........................................ 
valabil până la data de ......................... 
Director general ........................ 
Seria APCA nr. ........................... 

faţă  verso 

ROMÂNIA 
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, 
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 

- Autoritatea Rutieră Română - 

 Se certifică prin prezentul document că titularul a 
făcut dovada competenţei şi pregătirii sale 
profesionale, potrivit prevederilor Ordonanţei de 
urgenţa a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006 
şi ale Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

CERTIFICAT  Eliberat de Autoritatea Rutieră Română - ARR 

pentru conducătorii auto care efectuează transport 
rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă 
autorizată este mai mare de 3,5 tone 

 La data de ...................................... 
Valabil până la data de ...................... 

DIRECTOR GENERAL 
............................................. 

Foto 

Numele ..................................... 
Prenumele ................................. 
Data şi locul 
naşterii ..................................... 
CNP ........................................ 
Semnătura titularului 

 Autoritatea Rutieră Româna prelucrează date cu 
caracter personal în scopul îndeplinirii obligaţiilor 
sale legale; conform L. 677/2001 beneficiaţi de 
drept de acces, de intervenţie asupra datelor şi de 
opoziţie, iar o dată pe an, la cerere şi în mod 
gratuit, va puteţi adresa Autorităţi Rutiere 
Române - A.R.R, printr-o cerere scrisa, semnata şi 
datata, confirmarea faptului că datele care vă 
privesc sunt sau nu prelucrate. Datele d-voastră 
nu vor ii transferate în străinătate. 
Seria CPCA nr. ......................... 

Seria CPCA nr. ......................... 
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MODELUL certificatului pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier cu vehicule 
având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite 

faţă  verso 

ROMÂNIA 
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, 
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI 

- Autoritatea Rutieră Română - 

 Se certifică prin prezentul document ca titularul a 
făcut dovada competenţei şi pregătirii sale 
profesionale, potrivit prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, 
şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicata, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

CERTIFICAT  Eliberat de Autoritatea Rutieră Română - ARR 

pentru conducătorii auto care efectuează transport 
rutier public de persoane 

 La data de .......................................... 
Valabil până la data 
de ...................................... 

DIRECTOR GENERAL 
............................................. 

Foto 

Numele ................................... 
Prenumele ............................... 
Data şi locul 
naşterii .................................. 
CNP ................................. 
Semnătura titularului ............... 

 Autoritatea Rutieră Româna prelucrează date cu 
caracter personal în scopul îndeplinirii obligaţiilor 
sale legale; conform L. 677/2001 beneficiaţi de 
drept de acces, de intervenţie asupra datelor şi de 
opoziţie, iar o data pe an, la cerere şi în mod 
gratuit, vă puteţi adresa Autorităţii Rutiere 
Române - A.R.R. printr-o cerere scrisă, semnată şi 
datată, confirmarea faptului că datele care vă 
privesc sunt sau nu prelucrate. Datele d-voastră 
nu vor fi transferate în străinătate. 

Seria CPCA nr. .........................  Seria CPCA nr. ......................... 

 
(la data 03-apr-2007 Anexa 1 modificat de art. I, punctul 4. din Ordinul 521/2007 ) 

faţă  verso 

ROMÂNIA 
MISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR 

ŞI TURISMULUI 
- Autoritatea Rutieră Română - 

 Se certifica prin prezentul document ci titularul a 
făcut dovada competentei şi pregătirii sale 
profesionale, potrivit prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006 
şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările şi 
completărileulterioare. 

CERTIFICAT  Eliberat de Autoritatea Rutieră Română - ARR 

pentru conducătorii auto care efectuează transport 
rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de 

gabarit depăşite 

 La data de ...................................................... 
Valabil până la data 
de ...................................... 

DIRECTOR GENERAL 
...................................... 

Foto 

Numele ..................................... 
Prenumele ................................. 
Data şi locul naşterii ..................... 
CNP ........................................ 
Semnătura titularului..................... 

 Autoritatea Rutieră Română prelucrează date cu 
caracter personal în scopul îndeplinirii obligaţiilor 
sale legale; conform L .677/2001 beneficiaţi de 
drept de acces, de intervenţie asupra datelor şi de 
opoziţie, iar o dată pe an, la cerere şi în mod 
gratuit, va puteţi adresa Autorităţii Rutiere 
Române - A.R.R. printr-o cerere scrisă, semnată şi 
datată, confirmarea faptului că datele care vă 
privesc sunt sau nu prelucrate .Datele d-voastră 
nu vor fi transferate în străinătate. 
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ANEXA nr. 2: TEMATICA privind cerinţele avute în vedere în cadrul 
programelor de pregătire profesională a conducătorilor auto 
I. Conducerea în condiţii de siguranţă rutieră 
1. Caracteristici tehnice: 
- construcţia şi funcţionarea motorului; 
- curbe de cuplu, putere, consum specific ale unui motor; 
- utilizarea optimă a treptelor de viteză în funcţie de forţele care acţionează asupra vehiculului în mişcare, 
încărcarea vehiculului şi a profilului drumului. 

2. Sisteme de frânare: 
- funcţionarea circuitului de frânare pneumatic, ABS, frânare cu motorul, limitator de viteză; 
- caracteristici ale circuitului de frânare oleopneumatic; 
- limitele utilizării frânei de serviciu şi a celei de motor, utilizarea lor combinată; 
- verificările şi controalele aflate în sarcina conducătorului auto. 

3. Comportamentul în timpul conducerii: 
- anticiparea intenţiei partenerilor de trafic; 
- utilizarea inerţiei în conducere; 
- conducerea pe drumuri accidentate; 
- conducerea pe timp de noapte şi în condiţii de vizibilitate redusă. 

4. Manevre specifice: 
- identificarea obstacolelor; 
- pregătirea manevrei; 
- vizibilitate, unghiuri moarte; 
- verificarea securităţii manevrei; 
- realizarea manevrei. 

II. Prevenirea accidentelor de muncă în circulaţia rutieră 
1. Informaţii generale: 
- definirea accidentului de muncă; 
- prezentare de statistici privind implicarea autovehiculelor pentru transport de mărfuri în accidente rutiere; 
- consecinţe umane, materiale şi financiare; 
- influenţa alimentaţiei asupra stării conducătorului auto; 
- efectele consumului de alcool, medicamente, tutun sau alte substanţe care pot influenţa comportamentul 
uman; 
- simptomele, cauzele şi efectele oboselii şi stresului; 
- rolul fundamental al ciclului lucru-odihnă. 

2. Prevenirea accidentelor de muncă în circulaţie: 
- atitudinea şi atenţia conducătorului auto; 
- întreţinerea vehiculului; 
- organizarea muncii; 
- infrastructura şi starea vremii; 
- manevre, oprire, staţionare. 

3. Prevenirea accidentelor de muncă în staţionare: 
- asigurarea imobilizării vehiculului; 
- asigurarea accesului pentru încărcare/descărcare; 
- aranjarea şi asigurarea încărcăturii; 
- utilizarea dispozitivelor de remorcare. 

4. Principii de ergonomie: 
- poziţii şi mişcări periculoase (cu grad ridicat de risc); 
- poziţii normale în spaţiul de conducere, coordonarea mişcărilor; 
- măsuri de protecţie individuală. 

III. Reglementări privind transportul rutier de mărfuri, circulaţia pe drumurile publice, timpul de lucru, 
cunoaşterea şi utilizarea dispozitivelor de control (tahografe) 
1. Reglementări privind transportul rutier de mărfuri şi activităţi conexe: 

Seria CPCA nr ......................... Seria CPCA nr ......................... 
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- accesul la profesie; 
- documente necesare efectuării operaţiunilor de transport; 
- documente de însoţire a mărfurilor; 
- utilizarea autorizaţiilor de transport internaţional; 
- generalităţi privind carnete TIR, formulare CMR; 
- obligaţii la trecerea frontierelor. 

2. Reguli de circulaţie rutieră: 
- semnalizări specifice transportului de mărfuri, inclusiv transportului agabaritic; 
- restricţii şi interdicţii de circulaţie, în special pentru transportul agabaritic; 
- staţionarea şi oprirea; 
- limitări de viteză specifice; 
- controale şi sancţiuni. 

3. Reglementări sociale în transportul mărfurilor: 
- cunoaşterea reglementărilor privind timpii de conducere şi perioadele de repaus; 
- manevrarea selectorului dispozitivului de control (tahograf); 
- utilizarea tahografului şi a foilor de înregistrare; 
- sancţiuni în cazul neutilizării sau utilizării defectuoase a tahografului sau al falsificării înregistrărilor. 

IV. Respectarea regulilor de încărcare şi asigurare a mărfurilor transportate 
1. Încărcarea mărfurilor: 
- calculul încărcăturii utile a unui vehicul sau ansamblu de vehicule; 
- calculul volumului util; 
- plan de încărcare, incompatibilităţi; 
- repartizarea încărcăturii, consecinţele supraîncărcării pe o axă; 
- stabilitatea vehiculului şi centrul de greutate; 
- tipuri de ambalaje. 

2. Asigurarea încărcăturii: 
- principalele categorii de mărfuri care necesită ancorare; 
- modalităţi de fixare şi ancorare; 
- verificarea ancorării mărfurilor. 

V. Cunoştinţele minime necesare de pregătire profesională a conducătorilor auto care efectuează transporturi 
rutiere de mărfuri 
1. Cunoştinţe despre construcţia şi părţile componente ale vehiculelor: 
- motoare cu combustie internă; 
- sisteme de ungere şi răcire; 
- sisteme de injecţie; 
- instalaţie electrică; 
- instalaţie de aprindere şi carburaţie; 
- sistem de transmisie; 
- cunoştinţe generale despre sistemul de ungere şi de răcire; 
- cunoştinţe şi măsuri de protecţie în timpul montării şi demontării roţilor; 
- cunoştinţe despre construcţia, montarea, folosirea şi întreţinerea pneurilor; 
- cunoştinţe privind sistemele de frânare şi dispozitivele de remorcare; 
- cunoştinţe privind întreţinerea şi repararea vehiculelor; 

2. Cunoştinţe generale în domeniul transporturilor rutiere: 
- cunoştinţe generale privind geografia României şi a Europei şi de utilizare a hărţilor rutiere; 
- cunoştinţe privind folosirea economică a autovehiculelor; 
- cunoştinţe despre măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în ceea ce priveşte asigurarea 
auto-mobilului; 
- cunoştinţe privind legislaţia naţională şi internaţională aplicabilă tipului de transport de mărfuri; 
- cunoştinţe despre condiţiile impuse pentru vehicul în trafic naţional şi internaţional de marfă; 
- cunoştinţe privind răspunderea conducătorului auto care transportă mărfuri; 
- cunoaşterea documentelor referitoare la vehicule şi mărfurile transportate în trafic naţional şi internaţional. 

3. Experienţă practică în conducerea şi manevrarea autovehiculelor de transport marfă şi de folosire a 
dispozitivelor de remorcare. 
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VI. Cunoştinţe minime necesare de pregătire profesională a conducătorilor auto care efectuează transporturi 
rutiere de persoane 
1. Cunoştinţe despre construcţia şi părţile componente ale vehiculelor: 
- motoare cu combustie internă; 
- sisteme de ungere şi răcire; 
- sisteme de injecţie; 
- instalaţie electrică; 
- instalaţie de aprindere şi carburaţie; 
- sistem de transmisie; 
- cunoştinţe generale despre sistemul de ungere şi de răcire; 
- cunoştinţe şi măsuri de protecţie în timpul montării şi demontării roţilor; 
- cunoştinţe despre construcţia, montarea, folosirea şi întreţinerea pneurilor; 
- cunoştinţe privind sistemele de frânare şi dispozitivele de remorcare; 
- cunoştinţe privind întreţinerea şi repararea vehiculelor. 

2. Cunoştinţe generale în domeniul transporturilor rutiere: 
- cunoştinţe generale privind geografia României şi a Europei şi de utilizare a hărţilor rutiere; 
- cunoştinţe privind folosirea economică a autovehiculelor; 
- cunoştinţe despre măsurile ce trebuie luate după un accident sau un incident în ceea ce priveşte 
asigurarea automobilului; 
- cunoştinţe privind legislaţia naţională şi internaţională aplicabilă tipului de transport de persoane; 
- cunoştinţe despre condiţiile impuse pentru vehicule în trafic naţional şi internaţional de persoane; 
- cunoştinţe privind răspunderea conducătorului auto care transportă persoane; 
- cunoaşterea documentelor referitoare la vehicule şi pasageri, cerute în cazul transportului de călători 
naţional şi internaţional. 

3. Experienţă practică în conducerea şi manevrarea autovehiculelor de transport de persoane şi de folosire a 
dispozitivelor de remorcare. 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 317 din data de 12 mai 2003 
*) În tot cuprinsul ordinului sintagma "atestat profesional" se înlocuieşte cu sintagma "certificat". 
(la data 03-apr-2007 modificat de art. I, punctul 2. din Ordinul 521/2007 ) 
 
Forma sintetică la data 25-apr-2007. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintACT®-Acte Sintetice. SintACT® şi tehnologia Acte Sintetice sunt 
mărci înregistrate ale EON Programming. 
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