
PERSOANĂ DESEMNATĂ 
TRANSPORT MARFĂ

1 În conformitate cu OUG nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 102/2006, din punct de vedere al caracterului comercial al activităţii 
există următoarele categorii de transport rutier:
a)  transport rutier  de mărfuri şi transport rutier de persoane;
b)  transport rutier public şi transport rutier în cont propriu;
c)  transport rutier public şi transport în interes personal;
d)  transport  rutier în trafic naţional şi transport de rutier în trafic internaţional.

2. Prevederile OUG 109/2005 privind transporturile rutiere nu se aplică:
a) - vehiculelor rutiere speciale pentru depanarea auto;
b) - vehiculelor care efectuează transporturi poştale efectuate în cadrul unui serviciu public;
c) - vehiculelor închiriate a căror masă totală maximă autorizată depăşeşte 3,5 tone;
d) - vehiculelor închiriate a căror masă totală maximă autorizată depăşeşte 7,5 tone.

3. În care din următoarele situaţii se efectuează transport rutier public:
a) atunci când transportul se efectuează pe bază de contract, contra plată;
b) doar când se efectuează transport ocazional de persoane;
c) doar când se transportă  persoane prin servicii regulate;
d) atunci când marfa transportată a fost vândută de către întreprindere.

4. Pentru care categorie si tip de transport rutier este obligatorie  licenţa de transport :
a) transport public;
b) transport in cont propriu in trafic naţional cu vehicule cu masa maxima autorizata peste 7,5 tone;
c) transport in cont propriu de mărfuri perisabile;
d) transport in cont propriu in trafic naţional cu vehicule cu masa maxima autorizata peste 3,5 tone.

5. O întreprindere care a dobândit calitatea de operator de transport şi i-a fost eliberată licenţă 
de transport poate efectua:
a)  numai operaţiuni de transport în cont propriu;
b)  numai operaţiuni de transport rutier public;
c)  operaţiuni de transport rutier public şi activităţi conexe;
d)  operaţiuni de transport rutier public şi în cont propriu.

6 Certificatul de transport în cont propriu nu se poate elibera în cazul:
a)  întreprinderea nu prezintă documentele necesare pentru eliberarea cel puţin a unei copii conforme;
b)  întreprinderea nu îndeplineşte condiţia de capacitate financiară;
c)  întreprinderea nu îndeplineşte condiţia de onorabilitate;
d)  întreprinderea nu are ca obiect de activitate principal transportul rutier.
7 Transportul rutier în cont propriu:
a)  nu este permis în cazul transportului internaţional;
b)  se efectuează cu încasarea echivalentului în natură al tarifului;
c)  este o activitate auxiliară sau secundară celorlalte activităţi principale ale întreprinderii;
d)  se poate face doar cu vehicule deţinute în proprietate.

8 Transportul rutier în cont propriu se efectuează:
a)  contra cost, conform contractului de transport;
b)  fără încasarea unui tarif, contravaloarea transportului putând fi achitată în natură; 
c)  fără încasarea unui tarif, contravaloarea transportului putând fi achitată în servicii;
d)  fără încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură sau servicii;

9 În cazul transportului în cont propriu în trafic naţional:
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a)  mărfurile se transportă spre sau de la întreprindere ori între punctele de lucru ale acesteia;
b)  mărfurile transportate trebuie însoţite de scrisoarea de transport CMR;
c)   mărfurile  transportate  nu  trebuie  să  fie  vândute  sau  cumpărate  de  către  întreprinderea  care 
efectuează transportul;
d)   mărfurile  transportate  nu  trebuie  să  fie  reparate  sau  prelucrate  de  către  întreprinderea  care 
efectuează transportul;

10 Pentru obţinerea licenţei de transport întreprinderea trebuie: 
a) să aibă ca domeniu principal de activitate transportul rutier;
b) să dispună pentru fiecare vehicul de un nivel financiar de 9000 EURO;
c) să aibă ca domeniu de activitate şi transportul rutier;
d) să fie afiliată la o asociaţie profesională din domeniul transportului rutier.

11 Pentru dobândirea calităţii de operator de transport, o întreprindere trebuie sa obţină:
a)  licenţa de traseu;
b)  licenţa de transport;
c)  autorizaţie de transport;
d)  certificate de transport.

12 Ce condiţii trebuie să îndeplinească operatorul de transport pentru obţinerea licenţei de transport:
a)  să deţină un sediu în proprietate;
b)  să fie înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului de cel puţin 5 ani;
c)  să îndeplinească condiţiile de onorabilitate, capacitate financiară si competenţă profesionala;
d)  să deţină bază tehnico-materială.

13 Care sunt condiţiile care trebuie să le îndeplinească o societate comercială pentru a dobândi calitatea 
de operator de transport:
a)  onorabilitate, bază tehnico-materială, capacitate financiară;
b)  onorabilitate, capacitate financiară, competenţă profesională;
c)  onorabilitate, competenţă profesională , bază tehnico-materială;
d)  bază tehnico-materială, competenţă profesională, capacitate financiară.

14 Pentru obţinerea licenţei de serviciu pentru punctele de lucru este necesar:
a)  punctele de lucru să fie înregistrate la Oficiul Naţional al  Registrului Comerţului;
b)  punctele de lucru să fie înregistrate la Oficiul Naţional al  Registrului Comerţului şi comunicate la Finanţele 
Publice;
c)  licenţa de serviciu este necesară numai pentru filialele sau sucursale cu personalitate juridică;
d)  nu este reglementată necesitatea obţinerii licenţei de serviciu pentru punctele de lucru.

15 Capacitatea financiară pentru autovehicule este de:
a)  9.000 euro pentru primul vehicul şi 3.000 euro pentru celelalte vehicule;
b)  900 euro pentru primul vehicul şi 6.000 euro pentru celelalte vehicule;
c)  9.000 euro pentru primul autovehicul şi 5.000 euro pentru celelalte autovehicule;
d)  90.000 euro pentru primul autovehicul şi 6.000 euro pentru celelalte autovehicule.

16 În cazul deţinerii unui număr de 2 autovehicule şi 3 remorci condiţia de capacitate financiară 
este îndeplinită dacă se dispune de un nivel financiar de:
a) 29000 euro; 
b) 25000 euro;
c) 19000 euro;
d) 14000 euro.

17 În cazul deţinerii unui număr de 3 autovehicule si 5 remorci condiţia de capacitate financiara este 
îndeplinita dacă se dispune de un nivel financiar de:
a)  45.000 euro;
b)  25.000 euro;
c)  19.000 euro;
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d)  14.000 euro.

18 În cazul deţinerii unui număr de 5 autovehicule si 5 remorci condiţia de capacitate financiara este 
îndeplinita dacă se dispune de un nivel financiar de:
a)  25.000 euro;
b)  29.000 euro;
c)  33.000 euro;
d)  59.000 euro.

19 Dovada îndeplinirii capacităţii financiare a unei asociaţii sau a unei fundaţii non profit poate fi făcută 
prin:
a)  ultimul bilanţ contabil depus şi înregistrat la Direcţia Finanţelor Publice Locale;
b)  patrimoniu, completat după caz cu garanţii bancare sau asigurare;
c)  scrisoare de garanţie bancară sau asigurare de risc;
d)  patrimoniu net al asociaţiei sau fundaţiei non profit.

20 Ce obligaţie are operatorul de transport, în cazul în care constată că nu mai îndeplineşte condiţia de 
capacitate financiară?
 a)  nu are nici o obligaţie;
 b) în termen de 15 zile, să vândă sau să radieze temporar din circulaţie un număr corespunzător de vehicule;
 c) în termen de 15 zile, să depună la agenţia ARR emitentă un număr corespunzător de copii conforme;
 d) să anunţe în scris agenţia ARR emitentă despre acest fapt, împreună cu un angajament scris, prin care să se 
oblige să remedieze situaţia în termen de cel mult 60 de zile.

21 O persoană fizică este declarată inaptă pentru a conduce permanent şi efectiv activitatea de transport 
rutier dacă:
a)  a îndeplinit în ultimii 2 ani această funcţie la un operator de transport rutier căruia i-a fost retrasă licenţa de 
transport;
b)  a îndeplinit în ultimii 2 ani această funcţie la un operator de transport rutier căruia i-a fost retras certificatul 
de transport în cont propriu;
c)  nu deţine un certificat de competenţă profesională valabil;
d)  nu deţine certificate medical şi psihologic valabil.

22 Certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului se solicita:
a)  pentru societăţile comerciale nou înfiinţate;
b)  pentru fundaţii şi asociaţii non profit;
c)  pentru operatorul de transport ce deţine licenţa in termen de valabilitate;
d)  pentru o întreprindere care deţine licenţa de transport.

23 Certificatul constatator prin care se dovedeşte capitalul subscris şi vărsat are termen de valabilitate:
a)  15 zile;
b)  30 zile;
c)  40 zile;
d)  nu este prevăzut termenul de valabilitate.

24 În cazul în care operatorul de transport rutier deţine autovehicule pe bază de contract de închiriere, 
copia conformă a licenţei de transport se eliberează pe  perioada de:
a)  valabilitate a licenţei de transport;
b)  valabilitate a contractului de închiriere;
c)  valabilitate a contractului de închiriere dar nu mai mult de 3ani;
d)  valabilitate de 1 an cu condiţia să nu depăşească data de expirare a valabilităţii licenţei de transport.

25 Închirierea unui vehicul rutier de către un operator de transport se face prin:
a)  contract de închiriere sau de concesiune încheiat pe durată determinată;
b)  contract de închiriere pe durată determinată, cu titlu oneros;
c)  contract de închiriere pe durată nedeterminată, cu titlu oneros;
d)  contract de închiriere pe durată determinată, vehiculul putând fi utilizat în această perioadă atât de 
locatar cât şi de locator.

3



26 In cazul transporturilor rutiere efectuate cu autovehicule închiriate este necesar:
a)  contractul de închiriere sa fie la bordul autovehiculului – in copie;
b)  contractul de închiriere sa fie la bordul autovehiculului – in original sau in copie conforma cu 
originalul;
c)  contractul de închiriere nu este necesar sa fie la bordul autovehiculului, se menţionează valabilitatea 
contractului in foaia de parcurs de câtre administratorul firmei;
d)  ca autovehiculul să deţină licenţă de execuţie.

27 Ce reprezintă copia conformă a licenţei de transport:
a)  un document ce permite efectuarea de operaţiuni de transport rutier public pentru un anumit punct 
de lucru;
b)  un document ce permite efectuarea de operaţiuni de transport rutier public;
c) un document ce permite efectuarea de transport rutier şi de activităţi conexe;
d) un document ce permite efectuarea de activităţi conexe transportului rutier.

28 Copia conformă a licenţei de transport se eliberează:
a)  pentru fiecare remorcă;
b)  pentru fiecare semiremorcă;
c)   pentru fiecare vehicul trăgător şi tractat;
d)  pentru fiecare autovehicul şi ansambluri de vehicule.

29 Sunt exceptate de la dobândirea copiei conforme a licenţei de transport:
a)  vehiculele care transporta mărfuri periculoase;
b)  vehicule destinate serviciilor medicale;
c)  vehicule cu masa totala maxima autorizata de 4,5 tone;
d)  vehicule care transporta produse perisabile refrigerate.

30 Care este documentul de transport pe care trebuie să-l deţină la bordul autovehiculului conducătorul 
auto ce efectuează transport public de marfă în trafic naţional ?
a)  scrisoarea de transport CMR;
b)  certificatul de agreare;
c)  diagrama tahograf din ziua precedentă;
d)  certificatul privind încadrarea autovehiculului în norme de poluare şi siguranţă rutieră.

31 Care este documentul de transport pe care trebuie să-l deţină la bordul autovehiculului conducătorul 
auto ce efectuează transport public de marfă în trafic naţional ?
a) avizul de însoţire al mărfurilor;
b) factura fiscală pentru mărfurile transportate;
c) foaia de parcurs;
d) scrisoarea de transport CMR.

32 În cazul efectuării transportului rutier de mărfuri în cont propriu în trafic naţional prin document de 
transport se înţelege:
a)  scrisoarea de transport C.M.R.;
b)  avizul de însoţire al mărfurilor;
c) copia conformă a licenţei de transport;
d) copia conformă a certificatului de transport în cont propriu.

33 Transportul rutier în cont propriu poate fi efectuat:
a) numai cu vehicule deţinute în proprietate
b) numai de către întreprinderile înregistrate în Registrul întreprinderilor ţinut de către A.R.R.
c) numai de către operatorii de transport rutier înregistraţi în Registrul operatorilor de transport rutier 
ţinut de către A.R.R. 
d) numai cu respectarea prevederilor Acordului european A.E.T.R.
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34 Operatorul  de  transport  care  deţine licenţă de transport  poate  efectua transport  în  cont 
propriu?
a)  nu, trebuie să deţină certificat de transport în cont propriu;
b)  da, dacă deţine şi copii conforme ale certificatului de transport în cont propriu;
c)  da, în baza copiilor conforme ale licenţei de transport;
d)  nu,  deoarece  transportul  în  cont  propriu  trebuie  să  fie  o  activitate  secundară  sau  suplimentară 
celorlalte activităţi principale autorizate ale întreprinderii.

35 Pentru a efectua transport rutier de mărfuri în cont propriu întreprinderea trebuie să deţină la bordul 
vehiculului:
a)  copia conformă a licenţei de transport;
b)  copia certificatului de înmatriculare al vehiculului;
c)  copia conformă a certificatului de transport în cont propriu;
d)  certificatul de transport în cont propriu.

36 La bordul autovehiculului care efectuează transport rutier public de mărfuri trebuie să se 
afle:
a)   cartea de identitate a vehiculului;
b)  licenţa de transport;
c)  scrisoarea de transport;
d)  certificatul de transport.

37 Suplimentar faţă de documentul de transport în cazul transportului rutier public de mărfuri în trafic 
naţional la bordul vehiculului trebuie să se mai afle:
a)  autorizaţiile de transport marfă;
b)  certificatul privind încadrarea vehiculelor în normele de poluare şi siguranţă rutieră;
c)  actul prin care se dovedeşte dreptul la muncă în România al conducătorului auto pentru cetăţenii străini;
d)  legitimaţiile de serviciu din care să rezulte că şoferul are calitatea de angajat la o firmă de transport.

38  Suplimentar  faţă  de  documentul  de  transport,  în  cazul  transportului  public  de mărfuri 
generale în trafic naţional, la bordul vehiculului trebuie să se afle:
a)  fişa de siguranţă;
b)  certificatul de formare profesională ADR;
c)  certificatul de agreare ADR;
d)  legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto.

39 La bordul unui vehicul care efectuează transport public de mărfuri în trafic naţional trebuie 
să se afle:
a)   licenţa  de  transport,  scrisoarea  de  transport  CMR,  certificatul  de  competenţă  profesională  a 
conducătorului auto;
b)   copia  conformă a  licenţei  de  transport,  scrisoarea de  transport  CMR, examinarea  medicală  şi 
psihologică a conducătorului auto;
c)  copia conformă a licenţei de transport, documentul de transport, legitimaţia de serviciu valabilă a 
conducătorului auto din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport;
d)  copia conformă a certificatului de transport, avizul de însoţire al mărfurilor, contractul de transport.

40 Pentru a efectua transport rutier de mărfuri în trafic internaţional operatorul de transport trebuie să 
deţină la bordul vehiculului:
a)  contractul de muncă al consilierului de siguranţă rutieră;
b)  copia conformă a licenţei de transport şi certificatul privind încadrarea vehiculului în normele de poluare şi 
siguranţă rutieră;
c)  contractul de închiriere al autovehiculului în copie;
d)  autorizaţia eliberată de C.N.C.A.N.
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41 Conform reglementărilor privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor 
conexe acestora, operatorii de transport rutier public români pot desfăşoară transport internaţional de 
mărfuri în Statele Membre UE în baza:
a)  autorizaţiei de transport internaţional având România ca ţară de tranzit sau destinaţie;
b)  copiei conforme a licenţei pentru transportul rutier public de mărfuri în trafic internaţional,
c)  copia conformă a certificatului de transport în cont propriu în trafic internaţional însoţită de scrisoare de 

transport tip CMR;
d)  autorizaţia multiplă CEMT.

42  Documentul  prin  care  se  atestă  că  întreprinderea  îndeplineşte  condiţia/condiţiile  prevăzute  de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere, aceasta având dreptul să 
efectueze numai transport rutier în cont propriu se numeşte:
a) copie conformă;
b)  licenţa de transport;
c) certificat de transport în cont propriu;
d)  autorizaţie de transport.

43 Care este documentul de transport în cazul transportului public de mărfuri în trafic internaţional?
a)  scrisoarea de transport internaţional C.M.R.
b)  carnetul T.I.R.
c)  copia conformă a licenţei de transport.
d)  autorizaţia pentru transportul internaţional de marfă.

44 Documentul de transport în cazul transportului public de mărfuri în trafic naţional este:
a)  copia conformă a licenţei de transport;
b)  autorizaţia de transport;
c)  scrisoarea de transport CMR;
d)  avizul de însoţire al mărfurilor;

45  Documentul  de  transport  în  cazul  transportului  de  mărfuri  în  cont  propriu  în  trafic 
internaţional este:
a)  carnetul ATA;
b)  carnetul TIR;
c)  certificatul de transport în cont propriu;
d)  scrisoarea de transport CMR.

46 Care dintre următoarele documente trebuie să se afle la bordul vehiculului cu care se efectuează 
transport public de mărfuri:
a)  licenţa de transport;
b)  certificatul de transport;
c)  certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto;
d)  avizul de însoţire al mărfurilor.

47 Ce trebuie să conţină documentul de transport în cazul transporturilor combinate:
a)  numele si adresa expeditorului si destinatarului;
b)  categoria si tipul vehiculului rutier folosit;
c)  traseul ce urmează a fi parcurs, indicându-se orele si punctele de oprire;
d)  măsurile ce urmează a fi luate în caz de accident.

48 În cazul unui transport din România spre Marea Britanie la care mărfurile rămân în autovehiculul pe 
tot traseul, Convenţia CMR se aplică:
a)  numai la partea de transport rutier;
b)  numai la partea de transport maritim sau naval;
c)  numai la partea de transport maritim, naval sau feroviar;
d)  la întreaga cursa.

49 Operatorii de transport, respectiv întreprinderea trebuie  să deţină la sediu social:
a)  licenţa de transport sau certificatul de transport în cont propriu - în copie ;
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b)  copia conformă a licenţei de transport şi a certificatului de transport în cont propriu;
c)  scrisorile de transport CMR pentru anul în curs şi anul precedent;
d)  scrisorile de transport în trafic naţional şi scrisorile de transport CMR pentru o perioadă de 2 ani.

50 Operatorii de transport, respectiv întreprinderea trebuie să deţină la sediu social:
a)  diagramele tahograf pentru anul precedent şi anul în curs;
b)  carnetele Interbus utilizate pentru o perioadă de 3 ani;
c)  documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a persoanelor cu funcţii care concură 
la siguranţa circulaţiei;
d)  cărţile de muncă ale conducătorilor auto.

51 Operatorii de transport trebuie să deţină la sediul social al firmei:
a)  documentele de transport utilizate pentru ultimii 3 ani;
b)  carnete INTERBUS pentru anul în curs;
c) documentele doveditoare din care să rezulte că deţine autovehicule  în proprietate sau cu orice alt titlu;
d)  registrul de evidenţă al conducătorilor auto angajaţi.

52 Operatorii de transport, respectiv întreprinderea trebuie  să deţină la sediu social:
a)  licenţa de transport sau certificatul de transport în cont propriu - în copie ;
b)  copia conformă a licenţei de transport şi a certificatului de transport în cont propriu;
c)  avizele medicale şi psihologice ale conducătorilor auto;
d)  documentul de control pentru ultimii 3 ani..

53 Operatorul de transport are obligaţia să deţină la sediul social:
a)  documentele din care reiese menţinerea condiţiilor iniţiale care au stat la baza eliberării licenţei de 
transport;
b)  scrisorile de transport CMR pentru ultimii 3 ani;
c)  avizele de însoţire ale mărfurilor pentru anul în curs şi anul precedent;
d)  asigurarea pentru mărfurile transportate;

54 Operatorii de transport, respectiv întreprinderea trebuie  să deţină la sediu social:
a)  licenţa de transport sau certificatul de transport în cont propriu - în copie ;
b)  copia conformă a licenţei de transport şi a certificatului de transport în cont propriu;
c)  avizele medicale şi psihologice ale conducătorilor auto;
d)  scrisorile de transport în trafic naţional şi scrisorile de transport CMR pentru o perioadă de 2 ani.

55 Schimbarea sediului social în alt judeţ se anunţă:
a)  în termen de 15 zile la Monitorul Oficial sau la un ziar local;
b)  în termen de maxim 15 zile la agenţia teritorială ce a eliberat licenţa de transport;
c)  în termen de maxim 15 zile la Autoritatea Rutieră Română -A.R.R.;
d) în termen de 30 de zile la agenţia teritoriala ARR de la care a dobândit licenţa de transport 

56  Operatorul  de  transport  care  îşi  schimbă  sediul  social  în  acelaşi  judeţ  are  următoarea 
obligaţie:
a)  să notifice schimbarea în termen de 30 de zile la agenţia teritorială a ARR de la care a dobândit 
licenţa de transport;
b)  să depună licenţa de transport şi copiile conforme în termen de 30 de zile la agenţia teritorială a 
ARR din judeţul în care a dobândit-o;
c)  nu are nici o obligaţie, deoarece noul sediu social se află în acelaşi judeţ;
d)  să solicite agenţiei teritoriale a ARR operarea modificărilor corespunzătoare pe licenţa de transport.

57  Pierderea,  sustragerea  sau  deteriorarea  licenţei  de  transport  şi/sau  a  copiei  conforme  a 
acesteia se anunţă la agenţia teritorială emitentă a ARR în termen de:
a)  maxim 7 zile de la data constatării;
b)  maxim  15 zile de la data constatării;
c)  maxim  21 zile de la data constatării;
d)  maxim  30 zile de la data constatării.
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58 Un operator poate utiliza copia conformă a licenţei de transport a altui operator de transport :
a)  da , cu anunţarea prealabilă a Autorităţii Rutiere Române – ARR;
b)  da , daca respectivii operatori de transport ajung la o înţelegere;
c)  da , pe o perioada de 2 săptămâni;
d)  nu.

59  Operaţiunea  de  transport  rutier  efectuata  de  către  un  operator  de  transport  rutier  străin  cu 
încărcătura, intre cel puţin două puncte de încărcare/descărcare aflate pe teritoriul României se numeşte:
a)  sabotaj;
b)  cabotaj;
c)  transport intern;
d)  transport internaţional.

60 Cu ocazia unui control în trafic, conducătorul auto care efectuează transport rutier public de 
mărfuri generale trebuie să prezinte:
a)  certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto;
b)  avizul medical şi psihologic al conducătorului auto;
c)  fişa de siguranţă pentru mărfurile transportate;
d)  avizul de expediţie al mărfurilor

61 În cazul efectuării transportului rutier de mărfuri în cont propriu, conducătorul auto trebuie 
să prezinte cu ocazia unui control în trafic următorul document:
a) cartea de identitate a vehiculului;
b) licenţa de transport, în copie;
c) copia conformă a certificatului de transport în cont propriu;
d) certificatul de transport în cont propriu.

62 Copia conformă a licenţei de transport se suspendă:
a)  în cazul unor abateri grave de la reglementările în vigoare şi protecţia mediului;
b)  utilizarea copiei conforme a licenţei de transport pentru  transportul mărfurilor periculoase;
c)  utilizarea copiei conforme pentru transport rutier în regim de cabotaj;
d)  utilizarea copiei conforme a licenţei de transport fără a fi menţionat numărul de circulaţie al autovehiculului 
pe aceasta.

63 Copia conformă a licenţei de transport se suspendă în cazul săvârşirii următoarei abateri 
considerată gravă:
a)  efectuarea transportului rutier public în baza unei copii conforme a licenţei de transport, eliberată 
pentru un alt autovehicul decât cel cu care se efectuează transportul rutier;
b)  efectuarea transportului rutier fără existenţa la bordul vehiculului a dovezii dreptului de deţinere 
pentru vehiculele deţinute în baza unui contract de închiriere sau de leasing;
c)  efectuarea transportului de mărfuri fără existenţa la bordul vehiculului a documentului de transport 
sau a copiei conforme a licenţei de transport;
d)  efectuarea transportului de mărfuri  perisabile fără respectarea prevederilor acordului A.T.P. cu 
privire la vehiculele utilizate.

64 Copia conformă a licenţei de transport se suspendă în cazul săvârşirii următoarei abateri 
considerată gravă:
a) efectuarea transportului de mărfuri fără existenţa la bordul vehiculului a documentului de transport 
sau a copiei conforme a licenţei de transport;
b) utilizarea de ambalaje care prezintă pierderi de substanţe periculoase;
c) lipsa de la bordul vehiculului a certificatului de competenţă profesională a conducătorului auto.
d) efectuarea transportului rutier fără existenţa la bordul vehiculului a certificatului privind încadrarea 
vehiculului rutier în normele de poluare şi siguranţă rutieră;

65 Abatere  pentru care se suspendă copia conformă a licenţei de transport se consideră:
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a)  utilizarea de vehicule înmatriculate în alte judeţe decât cel în care operatorul de transport are sediul social;
b)  utilizarea de vehicule cu stare tehnică sau estetică necorespunzătoare;
c)  utilizarea de vehicule cu masă maximă autorizată  ≤ 3,5 t  pentru transport  marfă sau 8+1 locuri  pentru 
transport persoane  fără licenţă;
d) utilizarea documentelor necesare efectuării transportului rutier de către o persoană fizică sau juridică, alta 
decât titularul, urmare înstrăinării acestora de către titular;

66 O copie conformă a licenţei de transport se suspendă în cazul săvârşirii următoarei abateri:
a)  lipsa tahografului de la bordul vehiculului;
b)  lipsa la bord a cărţii de identitate a vehiculului.
c)  neachitarea tarifului pentru utilizarea reţelei de drumuri naţionale.
d)  lipsa la bordul vehiculului a certificatului de înmatriculare.

67 Pentru care din următoarele abateri se retrage licenţa de transport?
a) când se constată că operatorul de transport rutier a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia 
solicitării eliberării acesteia;
b) efectuarea transportului rutier public în baza unei copii conforme a licenţei de transport suspendată, expirată, 
declarată  pierdută  sau  necorespunzătoare  tipului  de  transport  efectuat  ori  care  nu  aparţine  operatorului  de 
transport rutier respectiv;
c) lipsa tahografului şi/sau a limitatorului de viteză de la bordul vehiculului;
d) înstrăinarea documentelor necesare efectuării transportului rutier, precum şi utilizarea acestora de către o 
persoană fizică sau juridică, alta decât titularul.

68 Daca licenţa de transport se retrage atunci:
a)  se suspendă copiile conforme;
b)  se poate reacorda după remedierea deficienţelor;
c)  se retrag exemplarele de serviciu ale licenţei de transport pentru punctele de lucru;
d)  se anulează toate copiile conforme.

69 Pentru câte puncte de penalizare acumulate în 12 luni se suspendă o copie conformă a licenţei de 
transport?
a) copia conformă a licenţei de transport nu poate fi suspendată în acest mod;
b) pentru 5 de puncte de penalizare;
c) pentru 10 puncte de penalizare;
d) pentru 15 puncte de penalizare.

70 Suspendarea copiei conforme a licenţei de transport se face pentru o perioadă de:
a) 90 de zile;
b) 60 de zile;
c) 45 de zile;
d) 30 de zile.

71 Efectuarea transportului rutier în baza unei copii conforme a licenţei de transport expirate se 
sancţionează:
a) cu amendă contravenţională aplicabilă conducătorului auto;
b) cu amendă contravenţională şi suspendarea licenţei de transport;
c) cu amendă contravenţională şi suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului;
d) cu amendă contravenţională şi suspendarea certificatului de pregătire profesională a conducătorului 
auto

72 Care din următoarele fapte constituie contravenţie conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
109/2005, aprobată prin Legea nr. 102/2006?
a)  efectuarea transportului rutier de către conducători auto care nu deţin categoria de permis de conducere 
corespunzătoare tipului de transport efectuat;
b)  efectuarea transportului rutier de către conducători auto în stare de ebrietate;
c)  efectuarea transportului rutier de către conducătorul auto fără existenţa la bordul vehiculului a certificatului 
de competenţă profesională;
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d)  efectuarea transportului rutier de către conducători auto care nu deţin echipamentul necesar acordării de 
prim-ajutor în caz de accident.

73 Care din următoarele fapte constituie contravenţie conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
109/2005, aprobată prin Legea nr. 102/2006?
a)  utilizarea de către întreprindere sau de către operatorul de transport a unor conducători auto cu contract de 

muncă pe o perioada nedeterminată;
b)  neoprirea în trafic a vehiculului la semnalul inspectorilor R.A.R.;
c)  utilizarea de către întreprindere sau de către operatorul de transport a unor conducători auto fără aviz sanitar;
d)  utilizarea de către întreprindere sau de către operatorul de transport a unor conducători auto fără aviz medical 
şi aviz psihologic.

74 Care din următoarele fapte constituie contravenţie conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
109/2005, aprobată prin Legea nr. 102/2006?
a) efectuarea transportului  rutier de către conducători auto care nu deţin categoria de permis de conducere 
corespunzătoare tipului de transport efectuat;
b) efectuarea transportului rutier de către conducători auto în stare de ebrietate;
c) sustragerea de la efectuarea controlului în traficul rutier;
d) efectuarea transportului rutier de către conducători auto care nu deţin echipamentul necesar acordării de prim-
ajutor în caz de accident.

75 Măsura de imobilizare a unui vehicul în trafic se va aplica de către inspectorii de trafic în 
următoarele cazuri:
a)  utilizarea de către întreprindere sau operatorul de transport rutier a unor conducători auto fără 
drept de muncă în România;
b)  nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind perioadele de conducere şi perioadele de 
odihnă de către conducătorul auto;
c)  conducerea unui vehicul despre care există date sau informaţii că face obiectul unei fapte de natură 
contravenţională;
d)  lipsa tahografului de la bordul vehiculului.

76 Oprirea vehiculelor care execută activităţi transport rutier în condiţiile  Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 109/2005, aprobată prin Legea nr. 102/2006 se poate face:
a)  de către inspectorii de trafic ai ARR numai din poziţie statică;
b)  numai de către poliţiştii rutieri;
c)  de poliţiştii rutieri, inspectorii ARR şi inspectorii RAR;
d)  de către inspectorii de trafic ai ARR din poziţie statică sau din autovehiculul din dotare aflat în mers.

77 Conducătorul auto trebuie sa prezinte in caz de control următoarele documente:
a)  licenţa de transport – in original;
b)  cartea de identitate a vehiculului;
c)  scrisoarea de transport;
d) copia conforma a licenţei de transport – in copie.

78 La efectuarea unui transport rutier public la bordul unui vehicul trebuie să se afle:
a)  licenţa de transport rutier public;
b)  certificatul de transport rutier în folos propriu;
c)   copia conformă a licenţei de transport rutier;
d)  copia conformă a certificatului de transport rutier în cont propriu.

79 Scrisoarea de transport se întocmeşte în minim:
a)  un exemplar;
b)  doua exemplare;
c)  trei exemplare;
d)  patru exemplare.
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80 În cazul efectuării transportului rutier de mărfuri în cont propriu, conducătorul auto trebuie 
să prezinte cu ocazia unui control în trafic următorul document:
a) cartea de identitate a vehiculului;
b) licenţa de transport, în copie;
c) copia conformă a certificatului de transport în cont propriu;
d) certificatul de transport în cont propriu.

81 La bordul autovehiculului care efectuează transport rutier public de mărfuri trebuie să se 
afle:
a)   cartea de identitate a vehiculului;
b)  licenţa de transport;
c)  scrisoarea de transport;
d)  certificatul de transport.

82 Care din următoarele documente NU trebuie să se afle la bordul autovehiculelor care fac 
transport internaţional de mărfuri:
a)  certificatul privind încadrarea vehiculului în normele de poluare şi siguranţă rutieră;
b)  certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto valabil;
c)  copie legalizată după licenţa de transport;
d)  autorizaţii de transport rutier internaţional de mărfuri.

83 În cazul transporturilor rutiere efectuate cu autovehicule închiriate este necesar:
a)  contractul de închiriere să fie la bordul autovehiculului - în copie;
b)  contractul de închiriere să fie la bordul autovehiculului - în original sau în copie conformă cu 
originalul;
c)  contractul de închiriere nu este necesar să fie la bordul autovehiculului;
d)  ca vehiculul să deţină copie conformă a licenţei pentru transport public de persoane

84 În situaţia în care persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier 
nu mai îndeplineşte aceasta funcţie,  operatorul de transport rutier are obligaţia înlocuirii  acesteia în 
termen de 
a) 30 zile
b) 60 zile
c) 90 zile
d) 45 zile

85 Scrisoarea de transport prevăzută de Convenţia CMR  constituie:
a)  proba  contractului de transport;
b)  dovada efectuării formalităţilor vamale;
c)  dovada calităţii de operator de transport rutier public;
d)  documentul care permite accesul la profesia de transportator.

86 Convenţia CMR se aplică:
a) transporturilor funerare internaţionale;
b) transporturilor efectelor de strămutare;
c) transporturilor efectuate pe baza convenţiilor poştale internaţionale;
d) transporturilor de mărfuri perisabile internaţionale.

87 Operatorul de transport este răspunzător , conform Convenţiei CMR, pentru:
a)  pierderea totala sau parţială a mărfii, produse intre momentul primirii si cel al eliberării acesteia;
b) transportul mărfurilor periculoase a căror natură şi caracteristici au fost ţinute ascunse cu intenţie de 
către expeditor;
c)  avarierea mărfii din cauza unui viciu propriu al acesteia;
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d)  provenienţa mărfurilor.

88 Cine are obligaţia să verifice exactitatea menţiunilor din scrisoarea de transport CMR?
a) expeditorul;
b) destinatarul;
c) conducătorul auto;
d) încărcătorul.

89 Convenţia CMR se aplică:
a)  transporturilor funerare internaţionale;
b)  transporturilor efectelor de strămutare;
c)  transporturilor efectuate pe baza convenţiilor poştale internaţionale;
d)  transporturilor publice de mărfuri în trafic internaţional.

90  Conform  Convenţiei  CMR  un  operator  de  transport  care  efectuează  transport  internaţional  de 
mărfuri poate :
a)  să-şi decline responsabilitatea CMR dacă  destinatarul nu a cunoscut termenii convenţiei;
b)  să-şi diminueze responsabilitatea mai mult decât îi este permis de convenţie prin inserarea în acest scop a 
unei clauze în condiţiile sale de transport;
c)   să  convină  cu  expeditorul  ca  acesta  să  accepte  o  responsabilitate  mai  mare  decât  este  prevăzută  prin 
Convenţie;
d) să  se scutească pe sine de responsabilitatea CMR prin inserarea în acest scop a unei clauze în condiţiile sale 
de transport.

91 Conform Convenţiei CMR, transportatorul este exonerat de răspunderea pentru pierderea (totală sau 
parţială) sau pentru avarierea, produse între momentul primirii mărfii şi cel al eliberării acesteia, dacă:
a)   pierderea  sau  avarierea  mărfii  a  fost  cauzată  de  defecţiunea  vehiculului  folosit  pentru  efectuarea 
transportului;
b)  pierderea sau avarierea mărfii a survenit ca urmare a culpei persoanei de la care transportatorul a închiriat 
vehiculul;
c)  pierderea sau avarierea mărfii a avut drept cauză o culpă a persoanei care are dreptul să dispună de marfă;
d)  pierderea sau avarierea mărfii a fost determinată de culpa prepuşilor persoanei de la care transportatorul a 
închiriat vehiculul.

91  În  cazul  unui  transport  din  România  spre  Marea  Britanie  la  care  mărfurile  rămân  în 
autovehiculul pe tot traseul, Convenţia CMR se aplică:
a)  numai la partea de transport rutier;
b)  numai la partea de transport maritim sau naval;
c)  numai la partea de transport maritim, naval sau feroviar;
d)  la întreaga cursa.

92 Scrisoarea de transport prevăzută de Convenţia CMR  constituie:
a)   proba  contractului de transport;
b)   dovada că transportul este în cont propriu;
c)   dovada că autovehiculul îndeplineşte condiţiile tehnice pentru transporturile internaţionale;
d)   documentul care permite accesul la profesia de transportator.

93 Care sunt răspunderile transportatorului atunci când circulă sub Convenţia CMR :
a)  să utilizeze carnete TIR;
b)  să nu piardă total sau parţial sau să nu avarieze marfa de la încărcare până la destinaţie
c)  să nu piardă, total, marfa de la încărcare până la destinaţie;
d)  să nu piardă, parţial, marfa de la încărcare până la destinaţie.

94 Cine are obligaţia să verifice starea aparentă a mărfii la primirea acesteia pentru transport, conform 
Convenţiei CMR ?
a) expeditorul
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b) destinatarul
c) transportatorul
d) încărcătorul

95 Care din următoarele categorii  de mărfuri intr-un transport internaţional nu este reglementată în 
convenţia CMR?
a)  mărfuri periculoase;
b)  maşini de spălat;
c)  mărfuri alimentare perisabile;
d)  colete poştale.

96 Pentru plata despăgubirilor privind întârzierea la livrare destinatarul trebuie să îşi exprimă 
în scris rezerve faţă de transportator, în termen de:
a)  cel mult 7  zile de la data punerii mărfii la dispoziţia destinatarului;
b)  cel mult 10 zile de la data punerii mărfii la dispoziţia destinatarului;
c)  cel mult 15 zile de la data punerii mărfii la dispoziţia destinatarului;
d)  cel mult  21 zile de la data punerii mărfii la dispoziţia destinatarului

97  Cine  este  responsabil  de  pierderea  totală  sau  parţială  a  mărfurilor  sau  deteriorarea 
mărfurilor sau întârzierea la transport?
a) expeditorul;
b) destinatarul;
c) intermediarul;
d) transportatorul.

98 Conducătorul auto este obligat, la primirea mărfii, să verifice:
a)  ambalajul mărfii;
b)  conţinutul fiecărui colet;
c)  starea tehnica a vehiculului;
d)  daca marfa acoperă 70% din sarcina utila a vehiculului.

99 Acordul european referitor la transportul rutier în trafic internaţional al mărfurilor 
periculoase (ADR), stabileşte reglementări privind:
a)  efectuarea unui transport rutier în trafic intenţional de mărfuri perisabile;
b)  efectuarea unui transport rutier în trafic intenţional de mărfuri agabaritice;
c)  efectuarea unui transport rutier în trafic intenţional de mărfuri şi deşeuri periculoase;
d)  efectuarea unui transport rutier în trafic intenţional de mărfuri generale.

100 Care sunt răspunderile transportatorului atunci când circulă sub convenţia CMR:
a)  să nu consume băuturi alcoolice;
b) să nu piardă total sau parţial sau să nu avarieze marfa de la încărcare până la destinaţie;
c) să nu piardă total, marfa de la încărcare până la destinaţie;
d) să nu piardă parţial, marfa de la încărcare până la destinaţie;

101 Un conducător auto poate efectua transporturi de mărfuri periculoase dacă:
a)  are vârsta peste 21 ani;
b)  deţine certificat profesional pentru transport de mărfuri generale;
c)  deţine certificat profesional pentru transport de mărfuri periculoase;
d)  autovehiculul are inspecţia tehnică periodică în termen de valabilitate.

102 Pentru care vehicule rutiere este necesar certificatul de agreare eliberat de către Registrul 
Auto Român:
a)  vehicule care transportă animale vii;
b)  vehicule care transportă mărfuri(deşeuri) periculoase;(bitum în cisternă)
c)  vehicule care transportă mărfuri agabaritice;
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d)  vehicule care transportă colete poştale(valori).

103 Ce este Acordul ADR ?
a) Acordul European referitor la transportul de produse alimentare perisabile;
b) Acordul European referitor la transportul mărfurilor;
c) Acordul European referitor la transportul rutier în trafic internaţional  al mărfurilor periculoase
d) Acordul European referitor la transportul rutier în trafic internaţional  de mărfuri generale

104 La solicitarea copiei conforme în cazul transportului de mărfuri periculoase întreprinderea 
are obligaţia de a prezenta suplimentar faţă de transportul de mărfuri generale:
a)  dovada că autovehiculul deţine trusa A.D.R.;
b)  fişa de siguranţă pentru mărfurile periculoase transportate;
c)  contractul  individual  de  muncă,  decizia  de  numire  şi  certificatul  de  atestare  profesională  a 
consilierului de siguranţă;
d)  certificatul  de înmatriculare  al  vehiculului  şi  talonul  anexă cu viza inspecţiei  tehnice  periodice 
valabilă şi efectuată la R.A.R.

105 La solicitarea copiei conforme în cazul transportului de mărfuri periculoase întreprinderea 
are obligaţia de a prezenta suplimentar faţă de transportul de mărfuri generale:
a)  dovada că autovehiculul deţine trusa A.D.R.;
b)  certificatul de atestare profesională al conducătorului auto, specific mărfurilor periculoase ce vor fi 
transportate;
c)  declaraţia privind angajarea consilierului de siguranţă;
d)  certificatul de înmatriculare al vehiculului şi talonul anexă cu viza inspecţiei tehnice periodice 
valabilă şi efectuată la R.A.R.

106 Consilierul de siguranţă rutieră pentru transport de mărfuri periculoase trebuie:
a)  să însoţească orice transport efectuat cu mărfuri periculoase - clasa 3;
b)  să cunoască reglementările privind transporturile speciale;
c)  să efectueze un curs de pregătire profesională ADR după fiecare 5 ani;
d) să întocmească fişa de siguranţă pentru fiecare transport de mărfuri periculoase.

107 Care din următoarele documente ar satisface cerinţele A.D.R. privind instrucţiunile scrise?
a)  scrisoarea CMR;
b)  scrisoarea de expediere standard;
c)  fişa de siguranţă;
d)  autorizaţia de transport rutier.

108 Întreprinderea care efectuează transporturi rutiere de mărfuri periculoase are obligaţia:
a)  să utilizeze conducători auto cu vârsta de minim 25 de ani;
b)  să deţină autorizaţie eliberată de Agenţia Naţională de Substanţe şi Produse Chimice Periculoase;
c)  să utilizeze conducători auto care posedă certificat de atestare profesională valabil pentru clasa 
mărfii periculoase transportate şi pentru tipul de vehicul rutier utilizat;
d)  să deţină licenţa de transport pentru mărfuri periculoase.

109 Întreprinderea care efectuează transporturi rutiere de mărfuri periculoase are obligaţia:
a)  să solicite autorizaţie de la Autoritatea Rutieră Română.
b)  să desemneze unul sau mai mulţi consilieri de siguranţă;
c)  să deţină autorizaţie eliberată de Agenţia Naţională de Substanţe şi Produse Chimice Periculoase;
d)  să deţină licenţă de execuţie pentru transportul mărfurilor periculoase pentru vehiculele cu care 
efectuează aceste transporturi.

110 Pentru efectuarea unui transport de mărfuri periculoase, la bordul autovehiculului trebuie 
să se afle:
a)  autorizaţia de transport emisă de ARR;
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b)  licenţa de transport pentru mărfuri periculoase;
c)  copia certificatului de agreare emis de Registrul Auto Român;
d)  fişele de siguranţă pentru toate mărfurile aflate în autovehicul.

111 Sunteţi persoană desemnată să conducă activitatea de transport rutier de mărfuri. Pe cine informaţi 
despre  intenţia  de  a  achiziţiona  un  autovehicul  specializat  pentru  transport  de  mărfuri  explozive, 
solicitând asistenţă pentru această achiziţie?
a)  agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - ARR,
b)  direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Toxice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române,
c)  consilierul de siguranţă al întreprinderii,
d)   reprezentanţa judeţeană a Registrului Auto Român R.A.

112  Certificatul  de  agreare  pentru  vehicule  care  transportă  anumite  mărfuri  periculoase  se 
eliberează de:
a) - IPROCHIM;
b) - Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.,
c) - Registru Auto Român -  R.A.R. 
d) - Comisia Naţională pentru Controlul Mărfurilor Periculoase.

113 Panoul  portocaliu ADR are două seturi de numere, unul sperior şi unul inferior. Ce indică setul 
superior de numere:
a)  numărul de identificare al pericolului;
b)  numărul etichetei de pericol;
c)  clasificarea suplimentară de pericol al ONU;
d)  cantitatea de mărfuri transportate.

114 Panourile  de  semnalizare  de  culoare  portocalie  amplasate  pe  vehiculele  care  transportă 
mărfuri periculoase pot conţine:
a)  numărul care indică codul de clasificare şi numărul O.N.U. al substanţei transportate;
b)  numărul etichetei de pericol şi numărul ONU al substanţei transportate;
c)  numărul de identificare al pericolului şi numărul etichetei de pericol;
d)  numărul de identificare al pericolului şi numărul ONU al substanţei transportate.

115 Pentru transportul mărfurilor periculoase, şoferii trebuie să:
a)  aibă vârsta minimă de 25 ani;
b)  aibă experienţă de minim 3 ani în conducerea respectivei categorii de vehicul;
c)  aibă avizul medical si psihologic obţinut de cel mult 6 luni;
d)  fie atestaţi de câtre Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.

116 În cazul transporturilor de mărfuri periculoase, operatorul de transport trebuie să aibă pe lângă 
persoana desemnată să conducă activitatea de transport si un:
a)  economist specialist în activitatea de transport;
b)  consilier de siguranţă;
c)   jurist;
d)  impegat de mişcare.

117 Pentru care dintre următoarele clase de mărfuri periculoase este necesar ca vehiculele să 
deţină autorizaţie eliberată de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare:
a)  clasa 1;
b)  clasa 2;
c)  clasa 7;
d)  clasa 9.

118 Acordul european ATP stabileşte reguli privind:
a) transportul de mărfuri periculoase în trafic internaţional;
b) transportul de mărfuri agabaritice în trafic internaţional;
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c) transportul de pesticide în trafic internaţional;
d) transportul de mărfuri perisabile în trafic internaţional.

119 Certificatul de agreare ATP pentru transporturi internaţionale are valabilitatea de:
a) max. 1 an;
b) max. 2 ani;
c) max. 6 ani;
d) max. 4 ani.

120 Documentul care permite reducerea şi simplificarea formalităţilor şi controalelor vamale 
este denumit:
a)  certificat ADR;
b)  scrisoare de transport;
c)  factură fiscală;
d)  carnet TIR.

121 La ce se referă carnetul TIR:
a)  la transportul de marfă internaţional;
b)  la transportul de persoane internaţional;
c)  la transportul de marfă şi persoane internaţional;
d)  la transportul de mărfuri periculoase în România.

122 Până când este valabil carnetul TIR:
a)  până în ultima zi de valabilitate stabilită de asociaţia garantă;
b)  până la terminarea operaţiunii TIR la biroul de destinaţie;
c)  până în ultima zi de valabilitate stabilită de Ministerul Transporturilor;
d)  până în ultima zi de valabilitate stabilită de societatea de asigurări care a eliberat carnetul.

123 Un carnet TIR se întocmeşte pentru:
a)  fiecare vehicul rutier sau container;
b)  un parc de vehicule care tranzitează aceleaşi ţări;
c)  mai multe containere încărcate în vehicul;
d)  un vagon de cale ferată care transportă mai multe vehicule rutiere.

124 Care este numărul maxim al  birourilor  vamale de plecare şi  de destinaţie  pentru transporturile 
efectuate sub acoperirea unui carnet TIR ?
a)  5;
b)  4;
c)  3;
d)  2.

125 Ce se înţelege printr-un birou vamal de destinaţie ?
a)  biroul vamal unde se încheie pentru toate încărcătura transport internaţional sub regim de CMR;
b)  biroul vamal unde se încheie pentru toată încărcătura sau o parte a ei transportul internaţional sub 
regim TIR;
c)  biroul vamal prin care un vehicul rutier este importat în cursul unei operaţiuni efectuate sub regim 
TIR;
d)  biroul vamal prin care un vehicul rutier sau un ansamblu de vehicule este împărţit în cursul unei 
operaţiuni sub regim TIR. 

   
126 La ce organism se poate adresa conducătorul auto in cazul ruperii unui sigiliu vamal sau al 
deteriorării mărfurilor pe parcurs:
a)  autorităţilor vamale, sau in lipsa acestora, altor autorităţi competente din ţara în care se găseşte;
b)  autorităţilor vamale din ţara de destinaţie;
c)  autorităţilor vamale sau altor autorităţi competente din ţara de plecare;
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d)  autorităţilor locale din regiunea unde se află in momentul respectiv.

127 Mărfurile transportate sub prevederile Convenţiei vamale referitoare la transportul rutier 
de mărfuri in trafic internaţional sub acoperirea carnetelor TIR  sunt supuse controlului vamal:
a)  da, daca organele vamale considera ca e necesar;
b)  nu;
c)  da, cu avizul asociaţiilor garante;
d)  întotdeauna.

128 Carnetul TIR poate fi folosit: 
a)  pentru mai multe călătorii, funcţie de numărul de voleţi;
b) pentru o singură călătorie;
c)  până la data stabilită de Ministerul Transporturilor;
d)  pentru mai multe autovehicule, funcţie de numărul de voleţi..

129 Operatorul de transport are obligaţia să asigure existenţa la bordul vehiculelor in cazul 
transportului rutier de mărfuri în trafic internaţional in Turcia:
a)  copia conforma a licenţei de transport – in copie;
b)  licenţa de transport – in original;
c) carnetul TIR;
d) avizul medical si psihologic al conducătorului auto.

130 În ce condiţii carnetul TIR va putea fi prezentat  birourilor vamale de destinaţie :  
a) doar dacă toate birourile de poliţie a frontierei au acceptat carnetul TIR ;
b) doar dacă toate birourile CNADNR  din frontieră au acceptat carnetul TIR ;
c) doar dacă toate birourile vamale de plecare au acceptat carnetul TIR
d) doar dacă este completată prima pagină a carnetului TIR;

131 Transportul rutier internaţional de mărfuri poate fi executat cu capul de tractor 
înmatriculat in România iar semiremorca in străinătate:
a)  da;
b)  nu, întrucât cabotajul e interzis in România;
c)  da, dacă vehiculul intră in grupa de clasificare Euro 3;
d)  da, daca vehiculul intră in grupa de clasificare Euro 4.

132 Care din următoarele date trebuie să fie menţionate de către conducătorul auto pe foaia de 
înregistrare (diagrama tahograf) la începutul folosirii acesteia:

a)  ora introducerii foii de înregistrare în aparatul tahograf;
b)  viteza maximă care poate fi înregistrată pe foaia de înregistrare;
c)  perioada de conducere din ziua anterioară;
d)  kilometrajul afişat pe aparatul tahograf  la începutul zilei de muncă.

132 Înainte de prima cursă a zilei, un şofer trebuie să menţioneze în centrul foii de 
înregistrare(diagramei tahograf) următoarele date:

 a)  localitatea de la care începe să utilizeze diagrama (locul de la care începe efectuarea 
cursei);

 b)  perioada de conducere din ziua anterioară,
 c)  durata serviciului din ziua curentă;
 d)  seria permisului de conducere.

133 Care din următoarele date trebuie menţionate de câtre conducătorul auto pe o diagramă 
tahograf  la începutul utilizării acesteia:

a)  ora introducerii diagramei în aparat;
b)  timpul de condus din ziua anterioara;
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c)  perioada de odihna zilnică;
d)  numele si prenumele conducătorului auto.

134 Timpul de odihnă zilnic se poate lua intr-un autovehicul ?
 a) nu;

b) da, dacă este condus de celălalt membru al echipajului şi cabina este dotată cu pat de dormit;
c) da, dacă acesta este staţionat şi echipat cu pat de dormit;
d) da, daca acesta a fost descărcat.

135 În cazul unui echipaj dublu, în timp ce vehiculul se află în mers, cel deal doilea conducător 
auto care nu este la volan poate să-şi efectueze odihna zilnică ?

a) da, dacă autovehiculul este echipat cu pat de dormit;
b) nu, autovehiculul trebuie să fie oprit;
c) nu, se consideră timp de conducere;
d) da, dacă odihna este de minim 9 ore consecutive.

136  Un  conducător  auto  a  luat  în  săptămâna  curentă  o  perioadă  de  odihnă 
săptămânală redusă la 30 de ore. Câte ore de odihnă trebuie luate în compensare şi în 
ce interval de timp ?

a) 12 ore până la sfârşitul săptămânii următoare; 
b) 15 ore până sfârşitul următoarelor trei săptămâni; 
c) 21 de ore până sfârşitul următoarelor trei săptămâni;
d) 24 de ore până sfârşitul următoarelor patru săptămâni.

137  Un  conducător  auto  a  luat  în  săptămâna  curentă  o  perioadă  de  odihnă 
săptămânală redusă la 24 de ore. Câte ore de odihnă trebuie luate în compensare şi în 
ce interval de timp ?

a)12 ore până la sfârşitul săptămânii următoare; 
b)12 ore până sfârşitul următoarelor trei săptămâni; 

            c) 21 de ore până sfârşitul următoarelor trei săptămâni;
            d) 24 de ore până sfârşitul următoarelor patru săptămâni.

138 Conform Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, 
timpul de odihnă săptămânal normal este de:
  a)  24 de ore;

b)  36 de ore;
      c)  40 de ore;

d)  45 de ore.

139 Perioada săptămânală de odihnă a unui conducător auto poate fi redusă la mai puţin de 45 
de ore, cu condiţia să fie compensată ulterior. Aceasta nu poate însă să fie redusă la mai puţin 
de:

a)  36 ore;
b)  24 ore;
c)  30 ore;
d)  12 ore.

140 Perioada de odihnă săptămânală redusă este de minimum de 24 de ore, dar mai puţin de 45 
de ore. Reducerea este compensată printr-o perioadă de odihnă luată până la sfârşitul:

a)  săptămânii următoare;
b)  celei dea doua săptămâni care urmează;

  c)  celei dea treia săptămâni care urmează;
      d)  celei dea patra săptămâni care urmează.

18



141 Perioada săptămânală de odihnă a conducătorului auto:
a)  începe de fiecare dată în aceiaşi zi a săptămânii;
b)  urmează după 6 perioade zilnice de conducere consecutive;
c)  nu este necesară dacă nu a fost atins numărul maxim săptămânal de ore de conducere nu a fost 
depăşit;
d)  are două zile.

                                                           
142  Conform Regulamentului  (CE)  nr.  561/2006 un conducător  auto  trebuie  să  prezinte  cu 
ocazia unui control în trafic foile de înregistrare (diagramele tahograf) pentru:

a)   săptămâna în curs;
b)  săptămâna în curs şi ultima zi lucrată din săptămâna precedentă;
c)   săptămâna în curs şi ultimele 15 zile anterioare acestei săptămâni;
d)   ziua în curs şi ultimele 28 de zile;

143 Verificarea tahografelor trebuie să fie făcută la fiecare:
a)  5 ani;
b)  4 ani;
c)  3 ani;
d)  2 ani.

144  Care  dintre  următoarele  variante  satisfac  cerinţele  Regulamentului  (CE)  nr.  561/2006 
privind înlocuirea pauzei de 45 de minute a conducătorului auto prin pauze separate: 

a)  15 min. +15 min. + 15 min
b)  20 min. + 25 min.
c)  30 min. + 15 min.
d) 15 min. + 30 min.

145 Potrivit Regulamentului CE nr. 561/2006 pauza de 45 de minute poate fi înlocuită cu:
a)    trei pauze de cel puţin 15 minute;
b)  o pauză de cel puţin 15 minute şi o alta de cel puţin 30 de minute;
c)   o pauză de cel puţin 20 de minute şi alta de cel puţin 25 de minute;
d)   o pauză de cel puţin 30 de minute şi alta de cel puţin 15 minute.

146  Conform  Regulamentului  (CE)  nr.  561/2006,  timpul  de  odihnă  zilnic  redus  pentru 
conducătorii auto este de:

a)  minim 8 ore dar mai mic de  10 ore;
b)  minim 8 ore, dar mai mic 11 ore;
c)  minim 9 ore dar mai mic de 11 ore;
d)  minim 9 ore dar mai mic de 12 ore.

147 Conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006 durata totală de conducere pentru 2 săptămâni 
consecutive nu trebuie sa depăşească:

a)  80 ore;
b)  86 ore;
c)  90 ore; 
d)  112 ore.

148 Conform Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr.561/2006 un 
conducător auto nu trebuie să conducă în două săptămâni consecutive mai mult de:

a)  90 ore;
b)  92 ore;
c)  96 ore;
d)  120 ore.
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149 În două săptămâni consecutive conducătorul auto poate să muncească:
a)  12 perioade de conducere în total şi maximum 90 ore;
b)  12 perioade de conducere în total şi minimum 90 ore;
c)  10 perioade de conducere în total şi maxim 112 ore;
d)  10 perioade de conducere în total  şi maxim 90 ore;

150 Conform Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, durata 
de conducere săptămânală nu trebuie să depăşească:

a)  45 de ore;
b)  54 de ore;
c)  56 ore; 
d)  60 ore.

151 Timpul de odihnă zilnic normal poate fi luat în perioade separate. Care dintre următoarele 
variante  corespunde  prevederilor  Regulamentului  Parlamentului  European  şi  al  Consiliului 
(CE) nr. 561/2006:

a)   9 ore + 3 ore;
b)   3 ore + 9  ore;
c)   4 ore + 8 ore;
d)   8 ore + 4 ore.

152 Timpul de odihnă zilnic normal poate fi luat în perioade separate. Care dintre următoarele 
variante corespunde prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului 
(CE) nr. 561/2006:

a)  8 ore + 3 ore + 1 oră;
b)  8 ore + 2 ore + 2 oră;
c)  3 ore + 9 ore;
d)  4 ore + 8 ore.

153  Conform  reglementarilor  in  vigoare  privind  stabilirea  perioadelor  de  conducere  si  a 
perioadelor de odihnă ale conducătorului auto, timpul zilnic de odihnă normal se poate efectua 
în perioade separate a căror durată însumată trebuie să fie de minim:

a)  13 ore;
b)  12,5 ore;
c)  12 ore;
d)  11 ore.

154 Conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006, timpul de odihnă zilnică normal poate fi redus 
astfel:

a)  de cel mult 4 ori între doi timpi de odihnă săptămânali;
b)  de cel mult 3 ori între doi timpi de odihnă săptămânali;
c)   de cel mult 2 ori între doi timpi de odihnă săptămânali;
d)  o dată pe săptămână.

155 Conform Regulamentului CE nr. 561/2006 durata zilnică de conducere maximă este de:
a)  9 ore;  poate fi prelungită la 10 ore de două ori pe săptămână;
b)  9 ore;  poate fi prelungită la 10 ore de trei ori pe săptămână;
c)  9 ore;  poate fi prelungită la 11 ore de două ori pe săptămână;
d)  9 ore;  poate fi prelungită la 11 ore de trei ori pe săptămână;

156 Perioada  de odihnă zilnică de 11 ore ori de minim 9 ore poate fi întreruptă:
a)  în doua sau trei perioade separate;
b)  în intervale de minim 6 ore şi respectiv 5 ore;
c)  în intervale echilibrate ca durată;

20



      d)  numai în cazul în care autovehiculul este transportat pe un feribot sau tren. 

157 Conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006, timpul de odihnă  zilnic normal este de cel 
puţin:

a)  9 ore consecutive;
b)  10 ore consecutive;
c)  11 ore consecutive;
d)  12 ore consecutive.

158 În fiecare perioadă de 24 de ore de la sfârşitul ultimul timp de odihnă zilnic sau  săptămânal, 
conducătorul auto beneficiază de un timp de odihnă zilnic normal de cel puţin:

a) 9 ore consecutive;
b) 10 ore consecutive;
c) 11 ore consecutive;
d) 12 ore consecutive.

159 Conducătorul auto poate să intervină asupra aparatului tahograf ?
a)  da, dacă constată că acesta nu înregistrează corect;
b)  da, dacă acesta nu înregistrează corect dar numai dacă se află în cursă şi nu poate reveni în 
24 de ore la locul unde autovehiculul este parcat în mod curent;
c)  da, dacă intervenţia se realizează cu acordul persoanei desemnate;
d)  nu.

160 Conform Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 
durata de conducere zilnică de 9 ore poate fi extinsă la 10 ore?

a)  o data pe săptămână;
b)  de doua ori pe săptămână;
c)  de trei ori pe săptămână;
d)  niciodată.

161 Săptămâna de lucru conform reglementarilor in vigoare privind stabilirea perioadelor de 
conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto este definită astfel:
 a)  orice perioada de timp având 7 zile consecutive in care conducătorul auto îşi desfăşoară 

activitatea;
b)  orice săptămână care începe duminica la 0000 şi ţine până luni la 0000;
c)  orice perioadă de timp având 7 zile în care conducătorul auto nu poate avea mai mult de 5 
perioade zilnice de conducere;
d)  perioadă cuprinsă între ora 0000 a zilei de luni şi ora 2400 zilei de duminică.

162 În timpul unei zile de lucru un conducător auto schimbă autovehiculul. Ce obligaţii are 
privind utilizarea diagramelor tahograf?

a)  introduce o nouă diagramă în aparatul tahograf al celui deal doilea autovehicul.
b)  foloseşte aceeaşi diagramă tahograf, notând noul număr de înmatriculare lângă cel al primului 
autovehicul;
c)  foloseşte aceeaşi diagramă tahograf, notând în prealabil pe verso numărul de înmatriculare al 
celui deal doilea autovehicul şi ora la care a făcut schimbarea.
d)  foloseşte aceeaşi diagramă tahograf, notând în prealabil pe verso numărul de înmatriculare al 
celui deal doilea autovehicul, kilometrajul care figurează pe contorul kilometric al noului vehicul 
şi ora la care a făcut schimbarea.

163 Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi 
rutiere în trafic internaţional(AETR), se referă la:

a)  condiţii speciale pentru conducătorii auto care efectuează transporturi de mărfuri periculoase;
b)  conducătorii auto care efectuează transporturi rutiere de mărfuri perisabile;
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c)  timpul de conducere a vehiculului ( perioada de conducere ) şi timpul de repaus ( perioada de 
repaus) a conducătorului auto;
d)  formalităţile vamale în cazul transporturilor rutiere în trafic internaţional.

164 Acordul european AETR stabileşte reglementări privind:
a)  efectuarea unui transport de mărfuri perisabile în trafic internaţional;
b)  efectuarea unui transport de mărfuri periculoase în trafic internaţional;
c)  efectuarea unui transport de mărfuri agabaritice în trafic internaţional;
d)  activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere.

165 Reglementările în vigoare privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de 
odihnă ale conducătorilor auto, nu se aplică conducătorilor auto care efectuează transporturi 
rutiere cu:

a)  vehicule destinate transportului rutier de mărfuri a căror greutate maximă admisă, inclusiv cea 
a remorcilor sau semiremorcilor, nu depăşeşte 4.5 tone;
b)  vehicule destinate transportului rutier de mărfuri a căror greutate maximă admisă, inclusiv cea 
a remorcilor sau semiremorcilor, nu depăşeşte 6 tone;
c)  vehicule destinate transportului rutier de mărfuri a căror greutate maximă admisă, inclusiv cea 
a remorcilor sau semiremorcilor, nu depăşeşte 7.5 tone;

      d)  vehicule destinate transportului rutier de mărfuri a căror greutate maximă admisă, inclusiv cea 
a remorcilor sau semiremorcilor, nu depăşeşte 3.5 tone şi vehiculelor destinate transportului 
rutier de persoane având până la 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto.

166 Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 nu se aplică:
a)  autovehiculelor de transport persoane cu o capacitate mai mică de 17 locuri, inclusiv locul 
conducătorului auto;
b)  transporturilor de persoane prin servicii ocazionale;
c)  transporturilor de persoane prin servicii regulate speciale;
d)  autovehiculelor de transport persoane cu o capacitate mai mică de 9 locuri, inclusiv locul 
conducătorului auto;

167 Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 nu se aplică:
a)  autovehiculelor care efectuează transport de persoane prin servicii regulate la care parcursul 
liniei nu depăşeşte 50 km.
b)  autovehiculelor de transport persoane cu o capacitate mai mică de 10 locuri, inclusiv 
conducătorul auto;

 c)  transporturilor de persoane prin servicii ocazionale;
d)  transporturilor de persoane prin servicii regulate speciale.

168 Discurile(diagramele) utilizate la un tahograf trebuie să poată înregistra continuu cel puţin:
a)  12 ore;
b)  18 ore;
c)  24 ore;
d)  48 ore.

169 Cartela conducătorului auto reprezintă:
a)  cartela care conţine date privind şoferul auto;
b)  o cartelă magnetică;
c)  cartela tahografică care identifică conducătorul auto şi permite stocarea datelor privind 
activitatea acestuia;
d)  o cartelă care conţine date privind autovehiculul.

                            
 170 După patru ore şi jumătate de conducere, conducătorul auto trebuie să facă o pauză:

a)  15 minute;
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b)  nu, poate să mai conducă;
c)  45 minute;
d)  30 minute.

171 Ce trebuie să facă un conducător auto care a condus 9 ore întro zi şi intenţionează să mai 
conducă 1 oră:
      a)  conform prevederilor legale, acest lucru nu este posibil;

b)  conducătorul auto trebuie să ia o pauză de minim 45 minute şi să mai conducă 1 oră, dacă în 
săptămâna respectivă a mai extins cel mult odată timpul zilnic de conducere la 10 ore;
c)  conducătorul auto trebuie să ia un repaus zilnic de minim 9 ore, înainte de reluarea lucrului;
d)  poate să conducă în continuare dacă în săptămâna respectivă a mai extins doar de două ori 
timpul zilnic de conducere la 10 ore.

172 Conform Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, în 
cazul conducerii autovehiculului în echipaj de 2 conducători auto, timpul zilnic de odihnă este 
de:

a)  minim 8 ore în 24 de ore;
b)  minim 8 ore în 30 de ore;
c)  minim 9 ore în 24 de ore;
d)  minim 9 ore în 30 de ore;

173 Conducătorul auto poate să se abată de la prevederile în vigoare privind stabilirea 
perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă:

a)  nu;
  b)  da;

c)  da, dacă este necesar pentru a asigura securitatea pasagerilor, vehiculului sau încărcăturii 
acestuia;

 d)  da, la orice solicitare a persoanelor transportate.

174  În săptămâna curentă aveţi 3 zile în care perioada de odihnă a fost de 9 ore. Câte ore 
trebuie de odihnă trebuie să luaţi în compensare şi în ce perioadă de timp ?

a)   nu se compensează;
b)   6 ore până la sfârşitul săptămânii următoare;
c)   6 ore până la sfârşitul celei de a doua săptămâni;
d)   6 ore până la sfârşitul celei de treia săptămâni.

175 Perioada zilnică de odihnă se poate lua în 2 sau 3 perioade separate ?
a)  da;
b)  nu;
c)  da, cu condiţia ca una dintre ele să fie de cel puţin 8 ore;
d)  da, cu condiţia ca una dintre ele să fie de cel puţin 9 ore.

176 Ce obligaţii are conducătorul auto în cazul defectării aparatului tahograf ?
a) să consemneze pe spatele diagramei diferitele perioade de activitate;
b)  nu are nici o obligaţie, până la terminarea cursei;
c)  să anunţe persoana desemnată;
d)  să continue cursa numai după repararea aparatului tahograf.

177 Are voie să plece în cursă conducătorul auto  cu tahograful defect sau desigilat ?
a)  da, până la prima staţie service;
b)  da, cu condiţia să anunţe înainte de plecare operatorul de transport;
c)  nu.
d)  da, cu condiţia să consemneze pe spatele diagramei diferitele perioade de activitate;
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178 La examinarea înregistrărilor de viteză de pe o diagramă tahograf se constată că sunt multe 
ascuţite în sus şi în jos foarte apropriate între ele. Acest lucru indică:

a)  o conducere neeconomică.
b)  limitarea şi reducerea vitezei de către aparatul tahograf;
c)  utilizare necorespunzătoare a aparatului tahograf;
d)  o conducere pe autostradă;

179 Cardul conducătorului auto are o perioadă maximă de valabilitate:
a)  un an;
b)  doi ani;
c)  trei ani;
d)  cinci ani.

180 Omologarea individuală a unui vehicul rutier trebuie efectuată în următoarea situaţie:
a)  vehiculul rutier a suferit modificări prin care au fost afectate caracteristicile menţionate în cartea de 
identitate a vehiculului;
b)  pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea cărţii de identitate a vehiculului;
c)  schimbarea deţinătorului dacă  vehiculul a fost înmatriculat anterior în ţară;
d)  pierderea,  furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare şi a talonului care atestă efectuarea 
inspecţiei tehnice periodice.

181 Menţinerea în circulaţie a vehiculelor rutiere este condiţionată de:
a)  efectuarea omologării pentru circulaţia pe drumurile publice;
b)  efectuarea inspecţiei tehnice periodice;
c)  eliberarea cărţii de identitate a vehiculului;
d)  efectuarea înmatriculării.

182 Ce se înţelege prin inspecţie tehnică periodică:
a) verificarea tehnică a vehiculelor rutiere înmatriculate, efectuate la termene stabilite;
b) verificarea tehnică a vehiculelor rutiere înmatriculate, efectuate de organele de control în trafic;
c) verificarea tehnică a vehiculelor rutiere înmatriculate, efectuate de conducătorul auto înainte de 
plecarea în fiecare cursă;
d) verificarea tehnică efectuată de patronul sau administratorul societăţii.

183 La inspecţia tehnică periodică a autovehiculelor echipate cu motoare diesel se verifică:
a) cantitatea de motorină debitată de pompa de injecţie;
b) consumul de combustibil în sarcină şi în gol;
c) nivelul opacităţii gazelor de evacuare;
d) gradul de uniformitate al pulverizării realizate de injectoare.

184 Inspecţiile tehnice periodice se efectuează:
a)  în cadrul staţiilor autorizate de RAR;
b)  în orice staţie tehnica autorizata de ARR;
c)  în orice staţie tehnica autorizată de constructorul vehiculului;
d)  în orice staţie service pentru reparaţii.

185  Inspecţia  tehnică  periodică  la  vehiculele  certificate  pentru  transportul  de  mărfuri 
periculoase se efectuează de:
a)  staţiile de inspecţie tehnică periodică autorizate de către R.A.R.;
b)  R.A.R. în staţiile reprezentanţelor sale sau staţiile de inspecţie tehnică periodică autorizate de către 
R.A.R;
c)  R.A.R. în staţiile reprezentanţelor sale;
d)  agenţii economici autorizaţi de R.A.R. şi I.P.R.O.C.H.I.M.
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186 Inspecţia tehnică periodică la vehiculele destinate exclusiv pentru transportul de butelii de 
gaze se efectuează de:
a)  staţiile de inspecţie tehnică periodică autorizate de către R.A.R.;
b)  R.A.R. în staţiile reprezentanţelor sale sau staţiile de inspecţie tehnică periodică autorizate de către 
R.A.R;
c)  R.A.R. în staţiile reprezentanţelor sale;
d) agenţii economici autorizaţi de R.A.R. şi I.P.R.O.C.H.I.M.

187  Inspecţia  tehnică  periodică  la  remorci  şi  semiremorci  având  o  masă  totală  maximă 
autorizată mai mare de 3.500 kg se efectuează la intervale de:
a)  6 luni;
b)  12 luni;
c)  18 luni;
d)  24 luni.

188 Certificarea încadrării vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei 
rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei se face în conformitate 
cu următoarea reglementare:
a. RNTR 8;
b. RNTR 5;
c. RNTR 4;
d. RNTR 1.

189 Condiţiile tehnice suplimentare pe care trebuie să le  îndeplinească autovehiculele care transportă 
mărfuri periculoase pentru a circula pe drumurile publice sunt prevăzute în:
a)  RNTR - 1
b)  RNTR - 2
c)  RNTR - 3
d)  OMT 1892/2006

190 Ce condiţii trebuie îndeplinite de vehiculele utilizate la transportul rutier de mărfuri 
generale:
a)  vehicule destinate acestui tip de transport trebuie să fie în proprietatea operatorului de transport;
b)  vehicule destinate acestui tip de transport trebuie să fie înmatriculate definitiv in România;
c)  vehiculele trebuie  să se încadreze în normele legale de siguranţă si securitate ce se regăsesc in 
reglementările privind transporturile rutiere;
d)  vehiculele trebuie să fie prevăzute cu sistem de frânare ABS.

191 Ce condiţii sunt impuse vehiculelor utilizate la transportul rutier de animale vii:
a) vehiculele destinate acestui tip de transport trebuie sa fie in proprietatea operatorului de transport;
b) vehiculele destinate acestui tip de transport trebuie sa fie amenajate special în acest scop;
c) operatorii de transport să fie specializaţi numai în efectuarea acestui tip de transport;
d) vehiculele destinate acestui tip de transport trebuie să aibă masa maximă autorizată mai mare de 7.5 
tone;

192 Cine are obligaţia să asigure pregătirea personalului in vederea prevenirii evenimentelor rutiere ?
a)  Autoritatea Rutieră Română – ARR;
b)  agenţii economici deţinători de parc auto;
c)   Registrul Auto Român;
d)   Poliţia Rutieră.

193 Care din următoarele funcţii concură la siguranţa circulaţiei în transportul rutier:
a) contabil;
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b) dispecer;
c) conducător auto;
d) mecanic auto.

194 Care din următoarele accidente sunt considerate grave:
a) cele care au drept consecinţe pagube materiale de peste 60% din valoarea autovehiculului
b) cele care au drept consecinţe pagube materiale de peste 50% din valoarea autovehiculului
c) persoane rămase temporar cu infirmităţi;
d) rănirea uneia sau mai multor persoane, determinând incapacitate de muncă individuală de peste 3 de 
zile;

195 Precizaţi cum acţionează efectiv sistemul de frânare al unui autovehicul care este echipat cu 
dispozitiv ABS:
a) blochează roţile faţă ale autovehiculului la acţionări energice ale pedalei de frână;
b) blochează toate roţile autovehiculului la acţionări energice ale pedalei de frână;
c) previne blocarea roţilor faţă ale autovehiculului la acţionări energice ale pedalei de frână;
d) previne blocarea roţilor autovehiculului la acţionări energice ale pedalei de frână;

196 Care din următoarele sisteme este proiectat pentru a fi utilizat la parcurgerea pantelor 
lungi:
a) Sistemul ASR;
b) Sistemul ABS;
c) Sistemul de frână de încetinire;
d) Sistemul de blocare a diferenţialului;

197 Pentru utilizarea reţelei de drumuri naţionale din România, se va plăti:
a) o taxă de salubrizare;
b) un tarif funcţie de marca vehiculului;
c) un tarif de utilizare a drumurilor naţionale, denumit rovignetă;
d) o taxă specială funcţie de numărul de vehicule deţinute de fiecare operator de transport.

198 Reglementările în vigoare stabilesc următoarele categorii de drumuri din punct de vedere al maselor 
şi dimensiunilor maxime admise:
a) europene, naţionale, judeţene, comunale;
b) europene, naţionale, modernizate;
c) europene, reabilitate, naţionale, modernizate;
d)  europene reabilitate, europene, modernizate, pietruite.

199 Transporturile efectuate cu vehicule a căror masă totală maximă admisă, masă maximă admisă pe 
axa şi/sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depăşesc limitele maxime admise se efectuează:
a) pe baza certificatului de agreare;
b) pe baza autorizaţiei eliberate de ARR;
c) pe baza copiei conforme a autorizaţiei pentru transporturi agabaritice;
d) pe baza autorizaţiei speciale de transport eliberate de C.N.A.D.N.R.

200 Tarife suplimentare de utilizare a drumurilor naţionale se vor aplica pentru:
a) transporturile rutiere efectuate cu vehicule care depăşesc masa totală maximă admisă;
b) transporturile rutiere efectuate anumite drumuri naţionale;
c) transporturile rutiere de materiale de construcţii;
d) transporturile rutiere care se încadrează în prevederile Acordului cu privire la transporturile în trafic 
internaţional de produse perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru 
aceste transporturi(ATP);

201 În care din următoarele situaţii, utilizarea drumurilor naţionale este condiţionată de plata tarifelor 
suplimentare:
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a) în cazul efectuării transporturilor rutiere care se încadrează în prevederile Acordului european referitor la 
transportul rutier în trafic internaţional al mărfurilor periculoase(ADR);
b) în cazul efectuării transporturilor rutiere de produse radioactive;
c) în cazul efectuării transporturilor rutiere de animale vii;
d) în cazul efectuării transporturilor rutiere care depăşesc masa maximă admisă pe osie;

202 Pentru utilizarea drumurilor naţionale se vor plăti tarife suplimentare, atunci când:
a) se efectuează transporturi rutiere cu vehicule specializate;
b) se efectuează transporturi rutiere care se încadrează în prevederile Convenţiei vamale referitoare la 
transportul rutier de mărfuri în trafic internaţional sub acoperirea carnetelor TIR(Convenţia TIR);
c) se efectuează transporturi rutiere care depăşesc dimensiunile maxime de gabarit admise în circulaţia pe 
drumurile naţionale;
d) se efectuează transporturi rutiere de persoane prin servicii regulate speciale;
203 Conform reglementărilor privind circulaţia pe drumurile publice, autovehiculele care depăşesc masa 
şi/sau gabaritul trebuie echipate:
a) o plăcuţă de identificare fluorescent-reflectorizantă, având fondul alb şi chenarul roşu, montată la partea din 
stânga faţă;
b) dispozitive de frânare suplimentare;
c) o lampă cu lumină intermitentă roşie plasată în faţă;
d) oglinzi speciale pentru facilitatea vederii laterale şi în spate în cazul efectuării manevrei de mers înapoi.

204 Inspecţia tehnică periodică la autoremorchere expiră la:
a) 6 luni de la ultima inspecţie;
b) 1 an de la ultima inspecţie;
c) 2 ani de la ultima inspecţie;
d) 3 ani de la ultima inspecţie.

205 Autovehiculele cu mase şi/sau gabarite depăşite trebuie:
a) să deţină certificat de agreare emis de RAR;
b) să aibă montate semne speciale de avertizare cu lumină galbenă;
c) să aibă montate semne speciale de avertizare cu lumină portocalie;
d) ,să aibă montate semne speciale de avertizare cu lumină roşie.

206 Care din următoarele condiţii sunt obligatorii pentru a putea efectua transport agabaritic:
a) vehiculul să fie semnalizat corespunzător şi să se obţină autorizaţia specială eliberată de CNADNR;
b) vehiculul să îndeplinească condiţiile tehnice suplimentare prevăzute în ATP;
c) operatorul de transport să efectueze exclusiv transport de marfă cu mase sau dimensiuni depăşite;
d) conducătorul auto să deţină permis de conducere de cel puţin trei ani.

207 Cu ce trebuie echipate vehiculele utilizate în transporturile rutiere agabaritice:
a) dispozitive de frânare speciale;
b) dispozitive şi sisteme de arimare;
c) instalaţii de ridicare cu sarcina utilă cel puţin cât masa mărfurilor;
d) sisteme de poziţionare globală.

208 Care din condiţiile de mai jos trebuie să le îndeplinească conducătorii auto care efectuează 
transporturi  cu vehicule a căror mase sau ale căror dimensiuni maxime de gabarit depăşesc limitele 
maxime admise:
a) să fie apţi medical şi psihologic conform examinărilor periodice;
b) să aibă experienţă şi practică corespunzătoare în conducerea autovehiculelor din categoria E cu o vechime 
minimă de 1 an;
c) să aibă experienţă şi practică corespunzătoare în conducerea autovehiculelor din categoria D cu o vechime 
minimă de 2 ani;
d) să nu aibă antecedente pentru abateri grave de la codul Rutier în ultimele 24 luni.

209 Conducătorii de autovehicule cu gabarite depăşite trebuie să aibă vârsta minimă de:
a) 19 ani;
b) 20 ani;
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c) 21 ani;
d) 23 ani.

210 Când vizibilitatea este redusă sau partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă sau zăpadă:
a)  circulaţia  autovehiculelor  cu  mase şi/sau  gabarite  depăşite  este  permisă  numai  dacă sunt  însoţite  de  un 
autovehicul care să circule în faţă;
b) circulaţia autovehiculelor cu mase şi/sau gabarite depăşite este permisă numai dacă sunt însoţite de două 
autovehicule care să circule unul în faţă şi celălalt în spate;
c)  circulaţia  autovehiculelor  cu  mase  şi/sau  gabarite  depăşite  este  permisă  numai  dacă  sunt  în  funcţiune 
semnalele luminoase de avertizare;
d) circulaţia autovehiculelor cu mase şi/sau gabarite depăşite nu este permisă.

211 Ce măsuri trebuie să ia o întreprindere deţinătoare de parc auto pentru prevenirea 
accidentelor de circulaţie?

a)  să utilizeze numai conducători auto cu experienţă de cel puţin 1 an în conducerea autovehiculelor
b)  să verifice, prin sondaj, capacitatea de muncă a conducătorilor auto la începutul zilei de muncă
c)  să asigure instruirea lunară a conducătorilor auto cu tematica specifică de siguranţă rutieră
d)  să efectueze investigarea accidentelor de circulaţie soldate cu victime

212 Obligaţia de a respecta regulile privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea şi 
fixarea mărfurilor transportate revine:
a) expeditorului;
b) destinatarului;
c) încărcătorului;
d) conducătorului auto

213 Repartizarea corectă a greutăţii pe osii este obligaţia:
a) încărcătorului
b) expeditorului
c) conducătorului auto
d) destinatarului

214 Prin masa totală maximă autorizată se înţelege:
a) masa maximă a unui vehicul încărcat, declarată admisibilă în urma omologării de către autoritatea 
competentă;
b) masa proprie a vehiculului;
c) masa sarcinii utile autorizate pentru transport;
d) masa maximă admisă pentru drumurile de categoria E.

215 Prin care din metodele enunţate mai jos se poate reduce timpul de staţionare la încărcare-
descărcare:
a) mecanizarea operaţiunilor de încărcare-descărcare;
b) sporirea vitezei de circulaţie;
c) supra-încărcarea autovehiculelor;
d) eliminarea timpilor de mers în gol.

216  Autocamioanele  cu  masa  totală   maximă  autorizată  mai  mare  de  3,5  tone  vor  efectua 
inspecţia tehnică periodică la intervale de:
a) 2 ani de la ultima inspecţie;
b) 1 an de la ultima inspecţie;
c)  6 luni de la ultima inspecţie;
d)  3 ani de la ultima inspecţie.

217 Viteza maximă reglată la limitatoarele de viteză care echipează autovehicule concepute şi 
construite pentru transportul de mărfuri, nu trebuie să depăşească:
a)  85 km/h
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b)  90 km/h
c)  95 km/h
d)  100 km/h

218 Verificarea tahografelor trebuie să fie făcută la fiecare:
a) – 5 ani;
b) – 4 ani;
c) – 3 ani;
d) – 2 ani.

219 Pentru care categorii de autovehicule este obligatorie dotarea cu limitatoare de viteză:
a)  destinate transportului de mărfuri, indiferent de capacitate dacă viteza maximă constructivă este 
mai mare de 100 km/h;
b)  destinate transportului de mărfuri în trafic internaţional a căror viteză maximă constructivă este 
mai mare de 100 km/h;
c)  destinate transportului de mărfuri şi care au o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 
tone dacă viteza maximă constructivă este mai mare de 90 km/h;
d)  destinate transportului de mărfuri şi care au o masă totală maximă autorizată mai mare de -3,5 
tone indiferent de viteza maximă constructivă.

220 Ce condiţii trebuie îndeplinite de vehiculele utilizate la transportul rutier de mărfuri 
generale:
a) – vehicule destinate acestui tip de transport trebuie să fie în proprietatea operatorului de transport;
b) - vehicule destinate acestui tip de transport trebuie să fie înmatriculate definitiv in România;
c) – vehiculele trebuie  să se încadreze în normele legale de siguranţă si securitate ce se regăsesc in 
reglementările privind transporturile rutiere;
d) – vehiculele trebuie să fie prevăzute cu sistem de frânare ABS.

221 Pentru a conduce un vehicul articulat (ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător şi o 
remorcă/semiremorcă) având o greutate maximă autorizată mai mare de 7.5 tone, un 
conducător auto are nevoie de:
a)  permis de conducere categoria C;
b)  permis de conducere categoria CE;
c)  permis de conducere categoria B;
d)  permis de conducere categoria A.

222 Conducătorii auto care au peste 45 de ani şi efectuează transport de mărfuri trebuie să efectueze 
examinarea medicală şi psihologică la următoarele intervale:
a)  1 an examinare medicală şi 1 an examinare psihologică;
b)  1 an examinare medicală şi 2 ani examinare psihologică;
c)  1 an examinare medicală şi 3 ani examinare psihologică;
d)  2 ani examinare medicală şi 5 ani examinare psihologică.

223 Contractul de transport se încheie:
a) prin ofertă făcută de către o parte şi acceptată de cealaltă parte;
b) la solicitarea uneia dintre părţi;
c) atunci când situaţia o impune;
d) în urma emiterii unei comenzi.

224 Proba contractului de transport se face prin:
a) tarifare globală;
b) consimţământul părţilor;
c) scrisoare de trăsură;
d) factură însoţită de ordin de plată.
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225 Care din următoarele indicaţii sunt cuprinse în scrisoarea de trăsură pentru transportul 
naţional:
a) cheltuieli de transport;
b) interzicerea transbordării;
c) valoarea declarată a mărfii;
d) lista documentelor însoţitoare.

226 La o societate comercială pe acţiuni răspunderea asociaţilor este:
a) nelimitată;
b) limitată;
c) limitată până la nivelul capitalului social,
d) nu este precizat în mod expres.

227 La o societate comercială cu răspundere limitată răspunderea asociaţilor poate fi:
a) nelimitată;
b) limitată;
c) limitată până la nivelul capitalului social;
d) nu este precizat în mod expres.

228 Numărul cenzorilor la o societate comercială poate fi de: 
a) trei;
b) cinci;
c) trei şi trei cenzori supleanţi;
d) şapte.

229 O societate comercială este condusă de către:
a) Adunarea Generală a Acţionarilor;
b) Consiliul de Administraţie;
c) Preşedintele consiliului de Administraţie;
d) Directorul General.

230 Consiliul de Administraţie poate lua decizii în baza:
a) Legii nr. 31/1990;
b) Legii nr. 31/1990 şi a Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor;
c) Legii nr. 15/1990  de înfiinţare a regiilor Autonome şi a Societăţilor Comerciale;
d) în baza Hotărârii acestuia cu majoritate de voturi.

231 Modificarea statutului societăţii comerciale se face prin:
a) Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor;
b) Hotărârea consiliului de Administraţie;
c) act adiţional la statut în baza hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor;
d) act adiţional la Statutul în baza Hotărârii Consiliului de Administraţie.

232 La o societate comercială nu pot fi cenzori:
a) rudele şi afinii până la gradul III;
b) rudele şi afinii de gradul I;
c) rudele şi afinii de gradul II;
d) rudele şi afinii de gradul IV.

233 Care sunt tipurile de societăţi comerciale aprobate în baza Legii nr. 31/1990:
a) societate cu răspundere limitată – societate pe acţiuni;
b) societate cu răspundere limitată – societate pe acţiuni – comandită simplă;
c) societate cu răspundere limitată – societate pe acţiuni – comandită pe acţiuni;
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d) societate cu răspundere limitată – societate pe acţiuni – comandită simplă –comandită pe acţiuni – 
SNC.

234 Comanda de transport marfă trebuie să cuprindă, printre altele:
a) felul şi greutatea mărfii;
b) numărul coletelor;
c) modul de ambalare;
d) cele prevăzute la punctele a), b) şi c).

235 Câte tipuri de societăţi comerciale pot fi, în baza Legii nr. 31/1990:
a) trei;
b) patru;
c) două;
d) cinci.

236 Care din următoarele cheltuieli directe se iau în considerare la calculul tarifului de 
transport marfă?

 a) impozitul pe venitul global;
 b) chiria pentru sediul societăţii;
 c) întreţinere şi reparaţii;
 d) convorbirile telefonice.

237 Ce reprezintă contul de profit şi pierderi al unei societăţi comerciale ?
a) valoarea netă a societăţii;
b) o situaţie a proprietarilor societăţii;
c) este o evidenţă pentru o perioadă de timp privind încasările şi plăţile incluzând şi dobânda plus 
amortismentul;
d) o situaţia a societăţii la modul general.

238 Valoarea netă a unei societăţi comerciale este dată de:
a) activele societăţii;
b) pasivele societăţii;
c) sursele de fonduri;
d) diferenţa între activele şi pasivele societăţii.

239 Ce reprezintă activele societăţii ?
a) capitalul social al societăţii;
b) acţiunile societăţii;
c) toate proprietăţile societăţii;
d) titlurile societăţii.

240 Ce reprezintă pasivele societăţii ?
a) toate datoriile societăţii;
b) impozitul datorat;
c) dividendele de achitat;
d) împrumuturile societăţii.

241 Ce reprezintă capitalul circulant al societăţii ?
a) o parte din fondurile societăţii;
b) activele circulante ale societăţii;
c) pasivele circulante ale societăţii;
d) fondul de bani disponibil pentru funcţionarea zilnică a societăţii.

242 Înregistrarea tranzacţiilor societăţii se face prin:
a) o evidenţă zilnică;
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b) contul de profit şi pierderi şi bilanţul contabil;
c) situaţia fondurilor utilizate;
d) fondul de bani rămas disponibil în urma tranzacţiilor.

243 Totalul capitalului utilizat reprezintă:
a) valoarea totală a tuturor activelor utilizate în afacere;
b) activele fixe;
c) activele circulante;
d) activele fixe plus activele circulante.

244 Indicele curent este dat de:
a) activele curente;
b) pasivele curente;
d) diferenţa dintre active curente şi pasive curente;
d) raportul dintre active curente şi pasive curente.

245 Indicele de lichiditate imediată este dat de:
a) active curente şi stocuri;
b) diferenţa între active curente şi stocuri;
c) diferenţa între active curente şi stocuri raportată la pasivele curente;
d) diferenţa între indicele curent şi stocuri.

246 Ce reprezintă un creditor ?
a) o persoană căreia societatea îi datorează bani;
b) un client al societăţii;
c) o persoană care datorează bani societăţii;
d)  un prestator de servicii al societăţii.

247 Ce reprezintă un debitor ?
a) o persoană căreia societatea îi datorează bani;
b) un partener al societăţii;
c) cel pentru care societatea a prestat servicii;
d) o persoană care datorează bani societăţii.

248 Controlul bugetului Trezoreriei se face prin:
a) compararea fluxului monetar cu cel comparat;
b) controlul achiziţiilor făcute pe credite;
c) oferirea de rabaturi financiare clienţilor;
d) oferirea de rabaturi comerciale clienţilor.

249 În cazul imposibilităţii onorării plăţilor în termen scurt, care din acţiunile următoare ar fi 
mai indicate ?
a)  o nouă emisiune de acţiuni;
b) angajarea unui credit prin cont descoperit;
c) cumpărarea de rezerve suplimentare de combustibil dacă preţurile sunt scăzute;
d) anunţarea clienţilor de o  creştere a preţurilor.

250 Pentru soluţionarea unei probleme financiare în care clientul d-voastră a avut dreptate, veţi 
trimite clientului:
a) o notă de debit;
b) un deviz;
c) o factură;
d) o notă de credit.

32



251 Procesul de selecţionare a clienţilor unui operator de transport, se numeşte:
a) cercetare de piaţă;
b) informare asupra pieţei;
c) segmentarea pieţei;
d) cota parte din piaţă.

252 Ce reprezintă cheltuielile de regie pentru un operator de transport ?
a) combustibil pentru vehiculele care transportă marfă;
b) un set de cauciucuri noi pentru  unul din vehicule;
c) un set de piese noi pentru toate vehiculele deţinute în proprietate;
d) chiria pentru sediul firmei.

253 Care dintre cele expuse mai jos vor fi  tratate de operatorul  de transport ca fonduri pe 
termen scurt ?
a) acţiuni comune;
b) provizioane de impozitare;
c) obligaţiuni fără termen;
d) acţiuni preferenţiale.

254 Care din cele de mai jos va apărea ca un activ circulant într-un bilanţ ?
a) dividendul propus acţionarilor;
b)  creditorii;
c) debitorii comerciali;
împrumuturile bancare şi creditele prin cont descoperit.

255 Creşterea salariilor şoferilor va figura ca:
a) venit micşorat în bilanţul contabil;
b) venit micşorat în contul comercial;
c) cheltuială mărită în bilanţul contabil;
d) cheltuială mărită în contul comercial.

256 Creşterea valorii reparaţiilor clădirii pe care un operator de transport trebuie să o achite, 
care nu poate fi trecută mai departe clientului drept plată adiţională:
a) va reduce fondul de investiţii;
b) nu va avea nici o influenţă a profiturilor;
c) va reduce numai fondul de salarii;
d) va reduce numai profitul.

257 Un bilanţ la o anumită dată este o declaraţie care arată:
a) activele şi pasivele societăţii;
b) cheltuielile de funcţionare ale societăţii;
c) vânzările şi cumpărările;
d) costurile de exploatare.

258 Care din cele de mai jos poate fi folosită ca mijloc de a îmbunătăţi fluxul de numerar într-o 
societate?
a) o nouă emisiune de titluri de creanţe cu dobândă fixă;
b) o nouă emisiune de acţiuni preferenţiale;
c) ipotecarea sediului firmei;
d)  vânzarea sumelor cuvenite dar neîncasate da la clienţi către un posibil beneficiar.

259 Pentru a stabili soldul contului de disponibilităţi preconizat de un operator de transport la 
sfârşitul fiecărei luni ar fi necesar să se pregătească:
a) un cont interimar de exploatare;

33



b) un bilanţ interimar;
c) o prognoză a fluxului mare de capital;
d) un cont de profit şi pierderi interimar.

260  Cine  are  datoria  de  a  certifica  că  bilanţul  contabil  al  unei  firme  oferă  o  perspectivă 
adevărată şi exactă a situaţiei financiare ?
a) serviciul financiar;
b) experţii contabili;
c) registrul comerţului;
d) directorul.

261 Prin întocmirea unui plan al veniturilor şi  cheltuielilor urmărite pe următoarele 12 luni, 
acesta va fi:
a) un bilanţ contabil;
b) buget;
c) cont de capital,
d) cont comercial.

262 O metodă prin care un operator de transport poate să încurajeze clienţii pentru achitarea 
promptă a notelor de plată şi a facturilor este:
a) să le ofere un rabat pentru plata înainte de termen;
b)  să le ofere un rabat comercial;
c) să le permită să  facă plata prin transfer bancar;
d) să le permită să achite în numerar.

263 Care dintre cele  de mai jos sunt clasificate drept costuri fixe ?
a)  amortismentul vehiculului;
b) cheltuielile pentru achiziţionarea de anvelope şi piese de schimb;
c) cheltuielile de întreţine şi reparaţii pentru vehicule;
d) cheltuielile pentru materialele de exploatare.

264 Care din cele de mai jos ar fi clasificate ca fiind cheltuieli de exploatare la un operator de 
transport ?
a) salariile conducătorilor auto;
b) costurile ocazionate de înlocuirea anvelopelor;
c) amortismentul vehiculului;
d) plata impozitelor directe.

265 În transporturile internaţionale, o factură comercială „vizată” se verifică de către:
a) contabilul şef al societăţii;
b) camera de comerţ,
c) ambasada ţării importatoare;
d) directorul societăţii.

266 Activitatea de marketing  in transporturile rutiere presupune :
a)  optimizarea consumului de combustibil;
b)  promovarea serviciilor oferite si satisfacerea dorinţei clienţilor prin calitatea serviciilor de transport;
c)  organizarea activităţii interne astfel încât să se reducă cheltuielile;
d)  testarea pieţei si prezentarea de oferte cu servicii superioare calitativ celor reale. 

267 Care este cota TVA la facturarea serviciilor de transport :
a)  9  %                                     
b)  16 %
c)  19 %
d)  24 %
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268 Care din următoarele costuri variază în funcţie de distanţa parcursă de un 
autovehicul?

a) rata la leasing
b) combustibilul 
c) amortismentul
d) salariul de bază al şoferilor.

269 Care sunt tipurile de operaţiuni de leasing :
a)  financiar si operaţional;
b)  pe perioada determinată sau nedeterminată;
c)  cu sau fără vânzarea bunurilor la sfârşitul  contractului;
d)  cu sau fără finanţare;

270 Numărul membrilor consiliului de administraţie poate fi:
a)  număr par;
b)  număr impar;
c)  nu este precizat în mod expres,
d)  par sau impar.

271 Ca funcţie a marketingului, maximizarea eficienţei economice (a profitului) reprezintă:
a)  o funcţie mijloc;
b)  o funcţie implicită;
c)  o funcţie premisă;
d)  o funcţie obiectiv.

272 În cazul în care rata inflaţiei creşte, o întreprindere:
a)  va fi afectată  de creşterea  cererii interne;
b)  va deveni mai puternică pe pieţele externe;
c)  va trebui să reducă preţurile;
d)  va fi afectată de creşterea dobânzilor.

273 Care din variantele de mai jos evidenţiază cel mai bine principalele mijloace la care poate 
apela un întreprinzător pentru atingerea obiectivelor strategice?
a)  furnizorii, produsul, preţul, compărătorii;
b)  clienţii,consumatorii,furnizorii, intermediarii;
c)  produsul, preţul, distribuţia, promovarea;
d)  publicitatea, relaţiile publice, promovarea vânzărilor, promovarea directă.

 274 Reducerile de preturi sunt forme de:
 a)  publicitate; 
 b)   promovare a vânzărilor;
 c)   publicitate a vânzărilor; 
 d)  manifestare  promoţională.

275 Compartimentul de marketing al unei întreprinderi se află în relaţii funcţionale cu:
 a)  conducerea întreprinderii;
 b)  proprii salariaţi;
 c)  celelalte compartimente ale întreprinderii;
 d)  clienţii întreprinderii

276 Cheltuielile cu înfiinţarea, dezvoltarea si fuziunea unităţilor patrimoniale sunt: 
 a)  imobilizări corporale;
 b)  imobilizări necorporale;
 c)  cheltuieli cu mijloacele fixe;
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 d)  cheltuieli de trezorerie.

277 Imobilizările corporale  sunt:
 a)  active fixe; 
 b)  active fixe intangibile; 
 c)  active fixe tangibile;
 d)  investiţii financiare pe termen lung.

278 Depozitele pe termen lung sub forma disponibilităţilor în conturi sunt:
 a)  provizioane de risc;
 b)  active circulante;
 c)  provizioane pentru litigii, amenzi si penalităţi;   
 d)  imobilizări financiare.

279 La timpul prezent provizioanele sunt considerate:
a) - datorii probabile;
b) - investiţii probabile;
c) - depozite pe termen lung;
d) - depozite pe termen scurt. 

280 Debitorul contractului de vanzare-cumparare este:
a)  vanzatorul ;
b)  cumparatorul ;
c)  orice persoana implicata in contrac ;
d)  notarul.

281 Creditorul contractului de vanzare-cumparare este :
a)  vanzatorul ;
b) cumparatorul ;
c)  orice persoana implicata in contract ;
d)  notarul.

282 Principala obligatie a vanzatorului este :
a) - sa predea lucrul vandut ;
b) - sa cumpere bunul ;
c) - sa incheie contractul de schimb ;
d) - sa predea pretul.

283 Principala obligatie a cumparatorului este :
a) - obligatia de plata a pretului ;
b). - sa predea bunul ;
c) - sa transmita dreptul de proprietate ;
d) - sa suporte efectele contractului de schimb.

284 Contractul de vanzare cumparare se refera la :
a) - transmiterea dreptului de mostenire ;
b) - un contract de inchiriere ;
c) - transmiterea proprietatii si a dreptului de proprietate ;
d) - depozitul bancar.

285 Mandatarul este persoana care :
a) - are obligatia de a primi bunul :
b) - are obligatia de a inchiria bunul ;
c) - are obligatia de a executa mandatul ;
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d) - incheie contractul de schimb.
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