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--------- 
    *)ăRepublicat ăînătemeiulădispoziţiilorăart.ăIIădinăOrdonanţaăGuvernuluiănr.ă6/2010ăpentruă
modificareaăşiăcompletareaăLegiiănr.ă265/2008ăprivindăauditulădeăsiguranţ ărutier ,ăpublicat ăînă
MonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ănr.ă70ădină30ăianuarieă2010,ăaprobat ăcuămodific riăşiă
complet riăprinăLegeaănr.ă125/2012,ăpublicat ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ănr.ă486ă
din 16 iulie 2012, dându-se textelor o nou ănumerotare. 
     Legeaănr.ă265/2008ăprivindăauditulădeăsiguranţ ărutier ăaăfostăpublicat ăînăMonitorulăOficialăală
României, Partea I, nr. 777 din 20 noiembrie 2008. 
 
     CAP. I 
    Dispoziţiiăgenerale 
 
     ART. 1 
    (1)ăPrezentaălegeăstabileşteăcadrulăinstituţionalăşiămodulădeăgestionareăaăsiguranţeiăcirculaţieiă
peăreţeauaărutier . 
    (2)ăPrezentaălegeăseăaplic ădrumurilorănoiăşiădrumurilorăexistente,ădup ăcumăurmeaz : 
    a)ădrumurilorănoiăşiăcelorăaparţinândăreţeleiărutiereătranseuropene,ăastfelăcumăesteădefinit ălaă
pct.ă2ădinăanexaăIălaăDeciziaănr.ă1.692/96/CEăaăParlamentuluiăEuropeanăşiăaăConsiliuluiădină23ă
iulieă1996ăprivindăorient rileăcomunitareăpentruădezvoltareaăreţeleiătranseuropeneădeătransport,ă
începând din 19 decembrie 2010; 
    b) drumurilorădeăinteresănaţional,ăîncepândăcuădataădeă1ăianuarieă2013; 
    c)ădrumurilorăjudeţene,ădrumurilorăcomunaleăamenajateăşiăstr zilorăurbaneăamenajate,ă
începând cu data de 1 ianuarie 2015. 
    (3)ăPrezentaălegeănuăseăaplic ătunelurilorărutiereăreglementate de Directiva 2004/54/CE a 
ParlamentuluiăEuropeanăşiăaăConsiliuluiădină29ăaprilieă2004ăprivindăcerinţeleăminimeădeă
siguranţ ăpentruătunelurileădinăReţeauaărutier ătranseuropean . 
    (4)ăInvestitoriiăşiăadministratoriiăoric rorădrumuriăpubliceăprev zuteăla alin. (2) pot aplica 
prevederileăprezenteiălegi,ălaăcerereaălor,ăşiăanteriorădateiădeălaăcareăsuntăobligaţiăconformăalin.ă
(2). 
    (5)ăReţeauaărutier ăcareăfaceăobiectulăprezenteiălegiăcuprinde: 
    a)ăautostr zi; 
    b) drumuri expres; 
    c) drumuri naţionale; 
    d)ădrumuriăjudeţene; 
    e) drumuri comunale amenajate; 
    f)ăstr ziăamenajate. 



     ART. 2 
    (1)ăScopulăprezenteiălegiăconst ăînăasigurareaăşiăcreştereaăgraduluiădeăsiguranţ ăaăcirculaţieiăpeă
drumurileăpublice,ăprevenireaăpierderiiădeăvieţiăşiăaăv t m riiăintegrit ţiiăcorporaleăaăpersoanelor,ă
precumăşiăevitareaăproduceriiăpagubelorămaterialeăcaăurmareăaăaccidentelorădeăcirculaţie. 
    (2)ăAplicareaăprezenteiălegiăseărealizeaz ăcuărespectareaăurm toarelorăcerinţe: 
    a) asigurarea independenţeiăauditorului/inspectoruluiădeăsiguranţ ărutier ăfaţ ădeăinvestitor,ă
proiectant,ăexecutant,ăadministratorulădrumuluiăsauăbeneficiar,ădup ăcaz; 
    b)ăp strareaădeăc treăauditorulădeăsiguranţ ărutier ăaăconfidenţialit ţiiăcuăprivireălaădateleăşiă
informaţiileălaăcareăaăavutăaccesăînăcursulărealiz riiăauditului; 
    c)ăauditorulădeăsiguranţ ărutier ănuătrebuieăs ăfieăimplicatăsubănicioăform ăînăniciunaădintreă
fazeleădeărealizareăşiădeăexecuţieăaăproiectuluiădeăinfrastructur ărutier ăsupusăaudit rii. 
     ART. 3 
    Înăînţelesulăprezenteiălegi,ătermeniiăşiăexpresiileădeămaiăjosăauăurm toareleăsemnificaţii: 
    a)ăauditulădeăsiguranţ ărutier ă- verificareaădetaliat ,ătehnic ăşiăsistematic ,ăindependent ,ădină
punctulădeăvedereăalăsiguranţei,ăaăcaracteristicilor de proiectare proprii unui proiect de 
infrastructur ărutier ăînătoateăetapele,ădeălaăplanificareăpân ălaăînceputulăexploat rii; 
    b)ăauditorulădeăsiguranţ ărutier ă- persoanaăfizic ăatestat ăpotrivităprezenteiălegiăs ăefectuezeă
evaluarea de impact asupraăsiguranţeiărutiereăsauăauditulădeăsiguranţ ărutier ; 
    c) drumul public - drumulădeschisăcirculaţieiăpublice,ăaleăc ruiăelementeăconstructiveăsuntăceleă
definiteădeăOrdonanţaăGuvernuluiănr.ă43/1997ăprivindăregimulădrumurilor,ărepublicat ,ăcuă
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 
    d)ădrumulăamenajat/stradaăamenajat ă- drumulăpublicăalăc ruiăcarosabilăesteăacoperităcuăasfalt,ă
beton de ciment sau macadam; 
    e)ăclasificareaătronsoanelorăcuăoăconcentraţieămareădeăaccidenteă- metoda de identificare, 
analizareăşiăclasificareăaătronsoanelorăinfrastructuriiărutiere,ăcareăauăfostăînăexploatareămaiămultă
de 3 ani, pe care s-aăînregistratăunănum rămareădeăaccidenteăsoldateăcuăpersoaneădecedate,ă
proporţionalăcuăfluxulădeătrafic; 
    f)ăclasificareaăsiguranţeiăreţeleiărutiereă- metodaăpentruăidentificarea,ăanalizareaăşiăclasificareaă
secţiunilorăreţeleiărutiereăexistente,ăînăfuncţieădeăpotenţialulădeăîmbun t ţireăaăsiguranţeiăşiădeă
reducere a costurilor legate de accidente; 
    g) evaluarea de impact asupra siguranţeiărutiereă- oăanaliz ăcomparativ ăstrategic ăaăimpactuluiă
asupraăgraduluiădeăsiguranţ ăaăreţeleiărutiereăînăcazulăunuiăproiectăalăuneiănoiăc iărutiereăsauăînă
cazulăunuiăproiectăprivindămodific riăsubstanţialeăconstructiveăaleăreţeleiăexistente; 
    h) inspectorulădeăsiguranţ ărutier ă- persoanaăfizic ăatestat ăpotrivităprezenteiălegiăs ăefectuezeă
inspecţiaădeăsiguranţ ărutier ; 
    i)ăinspecţiaădeăsiguranţ ărutier ă- verificareaăperiodic ăaăreţeleiărutiereăaflateăînăexploatare,ădină
punctul de vedere al siguranţeiăcirculaţiei,ăcuăidentificareaăeventualelorădisfuncţionalit ţiăsauă
deficienţeădeăproiectare,ăconstrucţie,ăoperareăşi/sauădeăîntreţinereăaădrumului,ăcareăpotăconduceălaă
producerea de accidente rutiere; 
    j)ăreţeauaărutier ătranseuropean ă- reţeauaărutier ădefinit ălaăpct.ă2ădinăanexaăIălaăDeciziaănr.ă
1.692/96/CE; 
    k) liniile directoare - m surileăadoptateădeăMinisterulăTransporturilorăşiăInfrastructuriiăcareă
indic ăetapeleădeăurmatăşiăelementeleădeăavutăînăvedereăînăaplicareaăprocedurilorădeăsiguranţ ă
rutier ăprev zuteăînăprezentaălege; 
    l)ămodificareăsubstanţial ă- orice modernizare sau reabilitare care impune schimbarea 
elementelor geometrice ale drumului; 



    m)ăproiectulădeăinfrastructur ărutier ă- proiectul destinat construirii de noi infrastructuri rutiere 
sauămodific riiăsubstanţialeăaăunorăreţeleărutiereăexistente; 
    n) punctul negru - segmentulădeădrumăpublicăcareăprezint ăoărat ămaiămareădeăaccidenteărutiereă
decâtărataămedieăaăaccidentelorăînregistrateăpeăunitateaădeădistanţ ăaădrumuluiărespectivăşiăpeăoă
perioad ădeătimpăistoric ,ăstabiliteădeăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.; 
    o) utilizatorul vulnerabil - categoriaădeăparticipanţiălaătraficulărutierăcareăesteăexpus ărisculuiădeă
accidentareăsoldat ăcuămorţiăşi/sauăv t mareăcorporal ăgrav ăîntr-un grad mai mare decât restul 
participanţilor. 
 
     CAP. II 
    Dobândireaăşiăîncetareaăcalit ţiiădeăauditor/inspectorădeăsiguranţ ărutier  
 
     ART. 4 
    (1)ăPoateăefectuaăinspecţiiădeăsiguranţ ărutier ăoriceăpersoan ăfizic ăceăîndeplineşteăcumulativă
urm toareleăcondiţii: 
    a) nu are cazier judiciar; 
    b)ăareăstudiiăuniversitareădeălicenţ ădovediteăcuădiplom ărecunoscut ăînăcondiţiileăprev zuteădeă
lege,ăînăunulădintreădomeniileăconstrucţieiăşiăproiect riiădrumurilorăşiăpodurilor,ăconstrucţiiloră
civile, ingineriei transporturilor rutiere sau autovehiculelor rutiere; 
    c)ăareăoăexperienţ ăprofesional ădeăcelăpuţină5ăaniăînăunulăsauămaiămulteădintreădomeniileă
prev zuteălaălit.ăb); 
    d) a frecventat cursurile pentru formarea inspectorilorădeăsiguranţ ărutier ăşiăaăpromovată
examenulădeăatestareăaăcalit ţiiădeăinspectorădeăsiguranţ ărutier ; 
    e)ăesteăapt ădinăpunctădeăvedereămedicalăpentruăexercitareaăacesteiăactivit ţi; 
    f) nu i s-a interzis exercitarea profesiei în domeniul specialit ţiiăsaleăprinăhot râreă
judec toreasc ăr mas ădefinitiv ; 
    g)ăareăpermisădeăconducereăvalabil,ăcareăs ăatesteăoăvechimeădeăminimumă3ăaniăînăcategoriaăBă
sauăînăalt ăcategorieăsuperioar ăacesteia. 
    (2)ăPoateăefectuaăauditădeăsiguranţ ărutier ăşi/sauăevaluareădeăimpactăasupraăsiguranţeiărutiereă
oriceăpersoan ăfizic ăceăîndeplineşteăcumulativăurm toareleăcondiţii: 
    a) nu are cazier judiciar; 
    b)ăareăstudiiăuniversitareădeălicenţ ădovediteăcuădiplom ărecunoscut ăînăcondiţiileăstabiliteădeă
lege, înăunulădintreădomeniileăconstrucţieiăşiăproiect riiădrumurilorăşiăpodurilorăsauăînăunulădintreă
domeniileăconstrucţiilorăcivile,ăinginerieiătransporturilorărutiereăsauăautovehiculelor,ăcompletateă
cu cursuri postuniversitare sau de masterat în domeniul construcţieiădrumurilorăşiăpodurilorăsauă
inginerieiăcirculaţieiărutiere; 
    c)ăareăoăexperienţ ăprofesional ădeăcelăpuţină5ăaniădovedit ăînăunulăsauămaiămulteădintreă
domeniileăprev zuteălaălit.ăb); 
    d) a frecventat cursurile pentru formarea auditorilor de siguranţ ărutier ăşiăaăpromovată
examenulădeăatestareăaăcalit ţiiădeăauditorădeăsiguranţ ărutier ,ăînăcondiţiileăprev zuteădeăprezentaă
lege; 
    e)ăesteăapt ădinăpunctădeăvedereămedicalăpentruăexercitareaăacesteiăactivit ţi; 
    f) nu i s-a interzis exercitareaăprofesieiăînădomeniulăspecialit ţiiăsaleăprinăhot râreă
judec toreasc ăr mas ădefinitiv ; 
    g)ăareăpermisădeăconducereăvalabil,ăcareăs ăatesteăoăvechimeădeăminimumă3ăaniăînăcategoriaăBă
sauăînăalt ăcategorieăsuperioar ăacesteia. 



    (3) Poate efectua auditădeăevaluareădeăimpactăasupraăsiguranţeiărutiere,ăprev zuteălaăalin.ă(2),ă
oriceăinspectorădeăsiguranţ ărutier ăcareăîndeplineşteăcumulativăurm toareleăcondiţii: 
    a)ăaăefectuatăinspecţiileădeăsiguranţ ărutier ,ăprev zuteălaăart.ă3ălit.ăi),ăpentruăcelăpuţină2.000ădeă
kilometri de drumuri; 
    b)ăaăfrecventatăcursurileăpentruăformareaăauditorilorădeăsiguranţ ărutier ăşiăaăpromovată
examenulădeăatestareăaăcalit ţiiădeăauditorădeăsiguranţ ărutier ,ăînăcondiţiileăprev zuteădeăprezentaă
lege. 
     ART. 5 
    (1)ăProfesiaădeăauditorădeăsiguranţ ărutier /deăevaluareădeăimpactăasupraăsiguranţeiărutiereăsauă
profesiaădeăinspectorădeăsiguranţ ărutier ăpoateăfiăexercitat ăînăregimădeăliber ăpractic ,ăînăcazulă
înăcareăacestaăesteăpersoan ăfizic ăautorizat ,ăînregistrat ălaăoficiulăregistruluiăcomerţuluiăpentruă
activitateaărespectiv . 
    (2)ăÎnăvedereaăexercit riiăprofesiei,ăauditorulăpoateăangajaăspecialişti,ăpeăbaz ădeăcontractădeă
munc ăsauăcontractădeăprest riădeăservicii,ăînăcondiţiileălegii. 
     ART. 6 
    (1) Formarea,ăinstruireaăşiăperfecţionareaăprofesional ăaăauditorilor/inspectorilorădeăsiguranţ ă
rutier ăseăasigur ăprinăorganizareaăcursurilorărespectiveădeăc treăAutoritateaăRutier ăRomân ă- 
A.R.R. 
    (2)ăCursurileădeăformare,ăinstruireăsauăperfecţionareăprofesional ăseărealizeaz ăpentruăoă
perioad ădeăminimumă3ăluniăînăcolaborareăcuăinstituţiiădeăînv ţ mântăsuperiorăacreditateăşi/sauăcuă
furnizoriiădeăformareăprofesional ăautorizaţiăpotrivitălegislaţieiăprivindăformareaăprofesional ăaă
adulţilor,ăînăbazaăprogramelor-cadruădeăformare,ăinstruireăşiăperfecţionareăprofesional . 
    (3) Programele-cadruădeăformare,ăinstruireăşiăperfecţionareăprofesional ăprev zuteălaăalin.ă(2)ă
seăaprob ăprinăordinăalăministruluiătransporturilorăşiăinfrastructurii,ălaăpropunereaăAutorit ţiiă
Rutiere Române - A.R.R.,ăpân ălaădataădeă19ădecembrieă2011*). 
---------- 
    *)ăAăseăvedeaăOrdinulăministruluiătransporturilorăşiăinfrastructuriiănr.ă480/2011ăpentruă
aprobarea programelor-cadruădeăformare,ăinstruireăşiăperfecţionareăprofesional ăaăauditorilor de 
siguranţ ărutier ,ăaătarifelorăpentruăefectuareaăevalu riiădeăimpact,ăaăaudituluiădeăsiguranţ ărutier ă
şiăaăinspecţieiădeăsiguranţ ,ăaăonorariilorăcuveniteăauditorilorădeăsiguranţ ărutier ,ăprecumăşiăaă
contractelor-cadruăcareăseăîncheieădeăc treăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R. cu investitorii, 
cuăadministratoriiăşiăcuăauditoriiădeăsiguranţ ărutier ,ăpublicatăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ă
Partea I, nr. 512 din 20 iulie 2011. 
 
    (4)ăListaăinstituţiilor/furnizorilorăprev zute/prev zuţiălaăalin.ă(2)ăseăpuneălaădispoziţiaă
publiculuiăpeăpaginaădeăinternetăaăAutorit ţiiăRutiereăRomâneă- A.R.R., pentru a putea fi 
consultat ădeăoriceăpersoan ăinteresat . 
    (5)ăAuditoriiăsuntăobligaţiăs ăparticipeăoădat ălaă2ăaniălaăcursurileădeăinstruireăperiodic ăşiăoă
dat ălaă4ăaniălaăcursurileădeăperfecţionareăprofesional ăorganizateădeăAutoritateaăRutier ăRomân ă
- A.R.R. 
    (6)ăParticipareaălaăcursurileădeăinstruireăperiodic ăşiălaăcursurileădeăperfecţionareăprofesional ă
esteăcondiţionat ădeădovadaămenţineriiăcondiţiilorăprivindăcazierulăjudiciarăşiăpermisulădeă
conducere,ăprev zuteălaăart.ă4. 
     ART. 7 
    (1)ăSeăînfiinţeaz ,ăînăsubordineaăministruluiătransporturilorăşiăinfrastructurii,ăComisiaădeă
atestare,ădisciplin ăşiăsoluţionareăaăcontestaţiilor,ădenumit ăînăcontinuareăComisia,ăcompus ădină9ă



membri,ăalăc reiăregulamentădeăorganizareăşiăfuncţionareăseăaprob ăprinăordinăalăministruluiă
transporturilorăşiăinfrastructurii**). 
-------- 
    **)ăAăseăvedeaăOrdinulăministruluiătransporturilorăşiăinfrastructurii nr. 792/2010 pentru 
aprobareaăcomponenţei,ăaăatribuţiilorăşiăaăRegulamentuluiădeăorganizareăşiăfuncţionareăaăcomisieiă
deăatestare,ădisciplin ăşiăsoluţionareăaăcontestaţiilorăprivindăauditulădeăsiguranţ ărutier ,ăprecumăşiă
a Metodologiei de atestare a auditorilorădeăsiguranţ ărutier ,ăpublicatăînăMonitorulăOficialăală
României, Partea I, nr. 688 din 13 octombrie 2010. 
 
    (2)ăRegulamentulădeăorganizareăşiăfuncţionareăaăComisieiăstabileşteăcomponenţa,ăatribuţiileăşiă
modalitateaădeăremunerareăaăactivit ţiiămembrilorăacesteiaăşiăaăpersonaluluiăcareăoădeserveşte. 
    (3) Mandatul membrilor Comisiei este de 4 ani. 
    (4)ăLucr rileăComisieiăseădesf şoar ăînăprezenţaăaă9ămembri,ăiarădeciziileăseăiauăcuăvotulă
majorit ţiiăacestora. 
    (5) Un membru plin aflat în imposibilitateaădeăaăparticipaălaălucr rileăComisieiăvaăfiăînlocuităcuă
supleantul acestuia. 
    (6)ăExercitareaăactivit ţiiădeăauditorăesteăincompatibil ăcuăceaădeămembruăalăComisiei. 
     ART. 8 
    (1)ăAccesulălaăprofesiaădeăauditor/inspectorădeăsiguranţ  rutier ăseărealizeaz ăconformă
prevederilor prezentei legi. 
    (2)ăExaminareaăcandidaţilorăînăvedereaăatest riiăcaăauditor/inspectorădeăsiguranţ ărutier ăseă
efectueaz ădeăComisiaăprev zut ălaăart.ă7ăalin.ă(1)ăşiăvaăconstaăîntr-oăaplicaţieăpractic ăşiăunătest-
gril . 
    (3)ăPentruăsusţinereaăexamenuluiădeăatestareăprivindăaccesulălaăprofesieăşiăpentruăeliberareaă
atestatuluiărespectiv,ăfiecareăcandidatăachit ăcâteăoătax ,ădup ăcaz,ăstabilit ăprinăregulamentulădeă
organizareăşiăfuncţionareăaăComisiei,ăcareăseăfaceăvenitălaăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R. 
    (4)ăComisiaăcomunic ăconduceriiăAutorit ţiiăRutiereăRomâneă- A.R.R.ănumeleăşiădateleădeă
identificareăaleăpersoanelorăcareăauăobţinutăatestatulădeăauditor/inspectorădeăsiguranţ ărutier ,ăînă
vederea înscrieriiăacestoraăînăRegistrulăauditorilor/inspectorilorădeăsiguranţ ărutier ,ădenumităînă
continuareăRegistru.ăListaăauditorilor,ăactualizat ,ăvaăfiăf cut ăpublic ăpeăpaginaădeăinternetăaă
Autorit ţiiăRutiereăRomâneă- A.R.R. 
    (5)ăPentruăcet ţeanulăunuiăstat membruăalăUniuniiăEuropeneăsauăalăunuiăstatăaparţinândă
SpaţiuluiăEconomicăEuropean,ăcareăaădobândităcalitateaădeăauditorădeăsiguranţ ărutier ăînăunulă
dintreăacesteăstate,ăComisiaăvaărecunoaşteăautomatădocumentulăemisădeăautoritateaăcompetent ă
din statul deăorigine,ăînăbazaăc ruiaăcet ţeanulăexercit ălegalăprofesia.ăDac ăcet ţeanulădoreşteăs ă
îşiădesf şoareăactivitateaădeăauditădeăsiguranţ ărutier ăînăRomânia,ăseăînscrieăîntr-oăsecţiuneă
special ăaăRegistruluiăprev zutălaăalin.ă(4),ăcuăcondiţiaăprezent riiădocumentelorăcareăatest ă
dobândireaăcalit ţiiădeăauditorădeăsiguranţ ărutier . 
    (6)ăDeciziaăComisieiădeăaănuăaprobaăînscriereaăînăRegistrulăprev zutălaăalin.ă(4)ăseănotific ă
persoanelorăprev zuteălaăalin.ă(4)ăsauă(5),ădup ăcaz. 
    (7)ăContestaţiileăpersoanelorăprev zuteălaăalin.ă(6)ăseăpotăadresaăMinisteruluiăTransporturilorăşiă
Infrastructurii,ăînătermenădeămaximumă30ădeăzileădeălaănotificareaăprev zut ălaăalin.ă(6). 
     ART. 9 
    (1)ăCalitateaădeăauditor/inspectorădeăsiguranţ ărutier ăînceteaz ăînăurm toareleăcazuri: 
    a)ălaăcerere,ăprinărenunţareăf cut ăînăscrisădeăc treăpersoanaărespectiv ; 
    b)ăînăcazulăînăcareăpersoanaănuămaiăîndeplineşteăunaădintreăcondiţiileăprev zuteălaăart.ă4ăalin.ă



(1)ălit.ăa),ăe),ăf)ăşiăg)ăşiăart.ă4ăalin.ă(2)ălit.ăa),ăe),ăf)ăşiăg); 
    c) în caz de deces. 
    (2)ăÎncetareaăcalit ţiiădeăauditor/inspectorădeăsiguranţ ărutier ăseădispuneădeăAutoritateaă
Rutier ăRomân ă- A.R.R.,ăprinărezoluţiaădeăretragereăaăatestatului,ăînăunaădintreăsituaţiileă
prev zuteălaăalin.ă(1),ădarănumai dup ănotificareaăauditorului/inspectoruluiăînăcazurileăprev zuteă
la alin. (1) lit. b), pentru a elimina cauza într-un termen prestabilit. 
    (3)ăÎnăcazădeăîncetareăaăcalit ţiiădeăauditor/inspectorădeăsiguranţ ărutier ,ănumeleăacestuiaăseă
radiaz ădinăRegistru. 
 
     CAP. III 
    Evaluareaădeăimpactăasupraăsiguranţeiărutiere,ăauditulădeăsiguranţ ărutier ăşiăinspecţiileădeă
siguranţ ărutier  
 
     ART. 10 
    (1)ăEvaluareaădeăimpactăasupraăsiguranţeiărutiereăesteăparteăintegrant ăaăstudiuluiădeă
prefezabilitateăsau,ădup ăcaz,ăaăstudiuluiădeăfezabilitateăalăunuiăproiectădeăinfrastructur ărutier ,ă
careăseăconstruieşteăsauăseămodific ăsubstanţial,ăseărealizeaz ăpotrivităprevederilorăcuprinseăînă
anexaănr.ă1ăşiăseăconcretizeaz ăîntr-un raport de evaluare de impact asupraăsiguranţeiărutiere. 
    (2)ăRaportulădeăevaluareădeăimpactăasupraăsiguranţeiărutiereătrebuieăs ăindiceăconsiderenteleăînă
materieădeăsiguranţ ărutier ăcareăcontribuieălaăalegereaăsoluţieiăpropuseăşiăs ăfurnizezeătoateă
informaţiileărelevanteănecesareărealiz riiăuneiăanalizeăcosturiă- beneficiiăaădiverselorăopţiuniă
evaluate. 
    (3)ăAuditulădeăsiguranţ ărutier ăesteăparteăintegrant ăaăunuiăproiectădeăinfrastructur ărutier ,ăseă
concretizeaz ăîntr-unăraportădeăauditădeăsiguranţ ărutier ăşiăseăexecut ăobligatoriu pe capitole, 
corespunz torăpentruăfiecareădintreăurm toareleăstadii,ăcuărespectareaăprescripţiilorăprev zuteăînă
anexa nr. 2: 
    a) proiectul preliminar; 
    b) proiectele detaliate; 
    c)ăanteriorărecepţion riiădrumuluiăpublic; 
    d)ăimediatădup  darea în exploatare a drumului public, în trafic. 
    (4)ăInspecţiaădeăsiguranţ ărutier ăseărealizeaz ăobligatoriuăpentruăfiecareădrumăpublicăalăreţeleiă
rutiere,ădină2ăînă2ăani,ăalternativăînăperioadeleăiarn ăşiăvar ,ăseăconcretizeaz ăîntr-un raport de 
inspecţieădeăsiguranţ ărutier ăşiăcuprindeăverificareaăperiodic ăaăgraduluiădeădeteriorareăaă
elementelorăcareăinfluenţeaz ăsiguranţaărutier ,ămenţinereaăcaracteristicilorăiniţialeăprivindă
semnalizareaăşi,ădup ăcaz,ăanalizaăposibilelorăefecteăaleălucr rilorărutiereăasupraăsiguranţeiă
traficului. 
    (5)ăEvaluareaădeăimpactăasupraăsiguranţeiărutiereăsauăauditulădeăsiguranţ ărutier ăseărealizeaz ă
deăunăauditorăsauădeăoăechip ădeăauditori,ădup ăcaz,ăînăfuncţieădeăcomplexitateaălucr rii. 
    (6) În cazul unui accidentădeăcirculaţieăsoldatăcuăpersoaneădecedate,ăînregistratăpeăunădrumă
public,ăorganeleădeăpoliţieăcareăancheteaz ăcazulănotific ăaceastaăadministratoruluiădrumului,ă
careăvaăsolicitaăimediatăAutorit ţiiăRutiereăRomâneă- A.R.R., obligatoriu, executarea unei 
inspecţiiădeăsiguranţ ărutier ăsuplimentare,ăcareăs ăidentificeăelementeleăprev zuteăînăanexaănr.ă4,ă
ceăauăfavorizatăproducereaăaccidentuluiărespectiv,ăşiăs ăfac ărecomand rileănecesare. 
    (7)ăÎnăraportulădeăinspecţieăsuplimentar ăîntocmit,ăunăpunctădistinct va constitui analiza 
recomand rilorădinărapoarteleădeăinspecţieăperiodiceăanterioare,ăcareănuăauăfostărezolvateăpân ălaă
dataăaccidentuluiăşiăcareăauăconstituităcauzaăaccidentului. 



    (8)ăOăcopieăaăraportuluiădeăinspecţieădeăsiguranţ ărutier ăvaăfiăpus ădeăAutoritateaăRutier ă
Român ă- A.R.R.ălaădispoziţiaăorganuluiădeăcercetareăpenal ăprivindăaccidentulărespectiv. 
     ART. 11 
    (1)ăÎnăvedereaărealiz riiăevalu riiădeăimpactăasupraăsiguranţeiărutiere,ăaăaudituluiădeăsiguranţ ă
rutier ăsauăaăinspecţieiădeăsiguranţ ărutier ,ăseăîncheieăunăcontractăîntreăAutoritateaăRutier ă
Român ă- A.R.R.,ăpeădeăoăparte,ăşiăinvestitorăsauăadministrator,ădup ăcaz,ăpeădeăalt ăparte,ăpeă
baza unui contract-cadruăstabilităprinăordinăalăministruluiătransporturilorăşiăinfrastructurii. 
    (2)ăLaădesemnareaăauditorilor/inspectorilorădeăsiguranţ ărutier ăvorăfiărespectateăprevederileă
art.ă4ăalin.ă(1)ăsauă(2)ăşiăaleăart.ă5,ădup ăcaz,ăprecumăşiăurm toareleăcriterii: 
    a)ăzonalăgeografic,ăcareăasigur ăprioritateaălaădesemnareăauditorilor/inspectorilorădeăsiguranţ ă
rutier ădomiciliaţiăînăzonaăsauăcelămaiăaproapeădeăzonaăînăcareăseăafl ăproiectulăauditat/sectorulă
de drum public; 
    b)ăalădesemn riiăechitabileăaăauditorilor/inspectorilorădeăsiguranţ ărutier ,ăasigurându-se un 
grad nediscriminatoriuădeăînc rcareăaăacestora. 
    (3) În cazul în care, într-oăprocedur ădeădesemnare,ănuăexist ăauditori/inspectoriădeăsiguranţ ă
rutier ădisponibili,ăcareăs ăîndeplineasc ăcriteriileăprev zuteălaăalin.ă(2),ăAutoritateaăRutier ă
Român ă- A.R.R. poateădesemna,ăînămodăjustificat,ăauditori/inspectoriădeăsiguranţ ărutier ăcuă
derogare de la unele dintre aceste criterii. 
    (4)ăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.ădesemneaz ăauditorii/inspectoriiădeăsiguranţ ărutier ,ă
conform prevederilor art. 5, cu respectareaăprevederilorăalin.ă(2)ăşiă(3),ăînătermenădeă5ăzileă
lucr toareădeălaădataăsemn riiăcontractuluiăprev zutălaăalin.ă(1),ăşiănotific ăînăacestăsensă
auditorii/inspectoriiădeăsiguranţ ărutier ădesemnaţiăşiăinvestitorulăsauăadministratorul,ădup ăcaz. 
    (5)ăAuditorii/inspectoriiădeăsiguranţ ărutier ănuăpotărefuzaădesemnareaădecâtădinămotiveă
obiectiveăsauăînăunaădintreăsituaţiileăprev zuteălaăalin.ă(6)ăşiă(7). 
    (6)ăAuditorul/inspectorulădeăsiguranţ ărutier ăareăobligaţiaădeăaăaduceălaăcunoştinţaăAutorit ţiiă
Rutiere Române - A.R.R.ăoriceăîmprejurareădeănatur ăaăaduceăatingereăprincipiuluiăindependenţeiă
acestuiaăfaţ ădeăinvestitor,ăproiectant,ăexecutantăsauăadministratorulădrumului,ădup ăcaz,ăimediată
ceăaăluatăcunoştinţ ădeăaceasta. 
    (7)ăIndependenţaăauditorului/inspectoruluiădeăsiguranţ ărutier ăfaţ ădeăinvestitor,ăproiectant,ă
executantăsauăadministratorulădrumului,ădup ăcaz,ăesteăafectat ăînăurm toareleăcazuri: 
    a)ăauditorul/inspectorulădeăsiguranţ ărutier ,ăoărud ăaăsaăpân ălaăgradulăalăIV-lea sau un angajat 
alăacestuiaăareărelaţiiăcontractualeăoriăesteăangajatăalăuneiaădintreăp rţi; 
    b)ăauditorul/inspectorulădeăsiguranţ ărutier ,ăoărud ăaăsaăpân ălaăgradulăalăIV-lea sau un angajat 
alăacestuiaăesteăacţionarăoriădeţineăp rţiăsocialeălaăunaădintreăp rţi; 
    c)ăauditorul/inspectorulădeăsiguranţ ărutier ,ăoărud ăaăsaăpân ălaăgradulăalăIV-lea sau un angajat 
alăacestuiaăesteămembruăînăorganeleădeăconducereăaleăuneiaădintreăp rţi; 
    d)ăsuntăîndepliniteăalteăcondiţiiălegaleăprivindăconflictulădeăinterese sau incompatibilitatea. 
    (8)ăÎnăcondiţiileăexecut riiădeăc treăunulăsauămaiămulţiăauditori/inspectoriădeăsiguranţ ărutier ăaă
unuiăraport,ăf r ărespectareaăprevederilorăalin.ă(6)ăşiă(7),ăraportulăesteănulădeădrept,ăonorariulă
încasat va fi restituit, iarăaceştiaăsuntăresponsabiliădeădauneleăreclamateădeăbeneficiarulăraportuluiă
respectiv. 
     ART. 12 
    (1)ăInvestitorulăsauăadministratorulădrumului,ădup ăcaz,ăesteăobligatăs ădepun ălaăAutoritateaă
Rutier ăRomân ă- A.R.R.ădocumentaţiaăprivindăfiecareăcapitolăalăproiectuluiădeăinfrastructur ă
rutier ăsauăaădrumuluiăpublicăsupusăevalu riiădeăimpactăasupraăsiguranţeiărutiere,ăinspecţieiădeă
siguranţ ărutier ăsauăaudituluiădeăsiguranţ ărutier ,ăînătermenădeăcelămultă10ăzileălucr toareădeălaă



dataăsemn riiăcontractuluiăprev zutălaăart.ă11ăalin.ă(1). 
    (2)ăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.ăpuneălaădispoziţiaăauditoruluiădeăsiguranţ ărutier ăsauă
echipeiădeăauditoriădeăsiguranţ ărutier ,ădup ăcaz,ădocumentaţiaăprivind: 
    a) studiul de prefezabilitate; 
    b) studiul de fezabilitate; 
    c)ăevaluareaădeăimpactăasupraăsiguranţeiărutiere; 
    d) proiectul tehnic; 
    e)ădetaliileădeăexecuţie; 
    f) planurile generale ale traseului; 
    g)ăplanurileădeăsituaţieăşiăprofilurileătransversaleăşiălongitudinaleăaleătraseului; 
    h) planurile terenurilor pe care este proiectat traseul; 
    i)ăplanurileădeăsemnalizareăşiămarcajărutierădeăpeătraseu,ăprecumăşiăechipamenteleărutiereădină
dotare; 
    j)ăanalizeleădeătrafic,ăexistentăşiăprognozat; 
    k)ădateleăşiăinformaţiileăprivind accidentele rutiere înregistrate pe drumuri auditate; 
    l)ăinformaţiileăcuăprivireălaărecomand rileăconţinuteăînăraportulăanterior; 
    m)ăalteăinformaţiiănecesare. 
    (3)ăLaăcerereaăauditoruluiădeăsiguranţ ărutier ăsauăaăechipeiădeăauditoriădeăsiguranţ ărutier ăori,ă
dup ăcaz,ăaăinspectoruluiădeăsiguranţ ărutier ,ăautorit ţileăcuăatribuţiiăînăsiguranţaărutier ăpunălaă
dispoziţiaăacestora,ăînăscris,ăinformaţiileănecesareărealiz riiăevalu riiădeăimpactăasupraăsiguranţeiă
rutiere,ăaudituluiădeăsiguranţ  rutier ăsauăinspecţieiădeăsiguranţ ărutier ,ăcuăexcepţiaăcazuriloră
prev zuteădeălege. 
     ART. 13 
    (1)ăEvaluareaădeăimpactăasupraăsiguranţeiărutiereăşiăauditulădeăsiguranţ ărutier ăseărealizeaz ălaă
cerereaăinvestitoruluiăadresat ăAutorit ţiiăRutiereăRomâne - A.R.R.,ăiarăinspecţiaădeăsiguranţ ă
rutier ăseărealizeaz ălaăcerereaăadministratoruluiădrumuluiăpublicăadresat ăAutorit ţiiăRutiereă
Române - A.R.R. 
    (2)ăRaportulădeăauditădeăsiguranţ ărutier ăcuprindeă4ăcapitole,ăcâteăunulăpentruăfiecareăstadiuă
menţionatălaăart.ă10ăalin.ă(3),ăfiecareăcapitolăavândăanexat,ădup ăcaz,ăcâteăunăsetădeărecomand riă
deăremediereăaăeventualelorădeficienţeăconstatate. 
    (3)ăTextulăfiec ruiăcapitolăîmpreun ăcuăanexeleăcuărecomand riăvaăfiăîntocmităînădou ă
exemplare originaleăceăvorăfiădepuseădeăauditoriiădeăsiguranţ ărutier ălaăinvestitorăşiălaă
AutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.,ăcuărespectareaătermenelorăprev zuteăînăcontract. 
    (4)ăTermeneleădeădepunereăprev zuteălaăalin.ă(3)ănuăpotădep şiă60ădeăzileădeălaădataăsemn rii 
contractuluiădintreăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.ăşiăauditor,ăconformăprevederilorăart.ă17ă
alin. (1). 
    (5)ăPrevederileăalin.ă(4)ăsuntăvalabileăşiăpentruăcazulădepuneriiărapoartelorădeăevaluareădeă
impactăşiădeăinspecţieădeăsiguranţ ărutier . 
     ART. 14 
    (1)ăRecomand rileăprivindăeliminareaăriscurilor,ăconţinuteăînăraportulădeăauditădeăsiguranţ ă
rutier ,ăînăraportulădeăevaluareădeăimpactăsauăînăraportulădeăinspecţieădeăsiguranţ ărutier ,ăauă
caracter obligatoriu pentru investitor sau pentru administratorulădrumului,ădup ăcaz. 
    (2)ăInvestitorulăsauăadministratorulădrumului,ădup ăcaz,ăareăobligaţiaădeăaăîntreprindeă
demersurileănecesareăpentruăaăasiguraărespectareaărecomand rilorăconţinuteăînărapoarteleă
respective, înainte de finalizarea stadiuluiăsupusăaudit rii/inspecţiei,ădup ăcaz,ăsauăimediatădup ă
r mânereaădefinitiv ăaăconcluziilorăraportului,ădup ăcaz. 



    (3)ăÎnătermenădeă10ăzileălucr toareădeălaădataăprimiriiăraportuluiădeăaudit/evaluareădeă
impact/inspecţieăsauăaăunuiăcapitolăalăraportuluiădeăauditădeăsiguranţ ărutier ,ă
investitorul/administratorul drumului poate contesta motivat, la Comisie, în tot sau în parte, 
recomand rileăconţinuteăînăraportulărespectiv. 
    (4)ăComisiaăsoluţioneaz ăcontestaţiileăînătermenădeă30ădeăzileădeălaădepunere şiăemiteăînăacestă
sens o decizie. 
    (5)ăUnăexemplarăoriginalăalădecizieiăprev zuteălaăalin.ă(4)ăvaăfiăanexatălaăraportulărespectiv. 
    (6)ăDeciziaăprev zut ălaăalin.ă(4)ăpoateăfiăcontestat ălaăinstanţaădeăcontenciosăadministrativă
competent ădeăc treăceiăinteresaţi.ăOăcopieăaăhot râriiăinstanţei,ăr mas ădefinitiv ,ăseăanexeaz ălaă
raportul respectiv. 
    (7)ăAdministratorulăprev zutălaăalin.ă(1)ăesteăr spunz torăpentruădauneleăproduseă
participanţilorălaătrafic,ăcareăauăfostăafectaţiădeănerezolvareaărecomand rilorăr maseădefinitiveădină
raportulădeăimpactădeăsiguranţ ărutier . 
     ART. 15 
    TarifeleăpracticateădeăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.ăpentruăefectuareaăevalu riiădeă
impact,ăaăaudituluiădeăsiguranţ ărutier ăşiăaăinspecţieiădeăsiguranţ ărutier , onorariile cuvenite 
auditorilor/inspectorilorădeăsiguranţ ărutier ăpentruăactivitateaăprestat ,ăprecumăşiătarifeleă
perceputeăpentruăactivit ţileăprev zuteălaăart.ă6ăalin.ă(2)ăşiă(5)ăşiăart.ă20ăalin.ă(2)ălit.ăn)ăseăaprob ă
prin ordin al ministrului transporturilorăşiăinfrastructurii. 
     ART. 16 
    Sumele încasate potrivit prevederilor ordinului emis în temeiul art. 15 constituie venit la 
bugetulăAutorit ţiiăRutiereăRomâneă- A.R.R.ăşiăseăutilizeaz ăpentruăplataăonorariilorăauditoriloră
pentruăactivit ţileădesf şurate,ăplataăindemnizaţiilorămembrilorăComisiei,ăprecumăşiăpentruă
finanţareaăactivit ţilorăpropriiăaleăAutorit ţiiăRutiereăRomâneă- A.R.R. stabilite prin ordinul 
respectiv. 
     ART. 17 
    (1)ăRaporturileădintreăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.ăşiăauditorii/inspectoriiădeăsiguranţ ă
rutier ăseăstabilescăprinăcontractădeăprest riădeăservicii,ăsemnatădeăambeleăp rţi,ăcareăprevedeă
drepturileăşiăobligaţiileăp rţilor,ătermeneleăpentruăfinalizareaăşiăpredareaărapoartelor,ăcuantumulă
onorariilor, termenele şiămodulădeăplat ăaăacestora,ăînăbazaăunuiăcontract-cadru aprobat prin ordin 
alăministruluiătransporturilorăşiăinfrastructurii. 
    (2)ăAnteriorăefectu riiăuneiălucr ri,ăauditorulădeăsiguranţ ărutier ăsauăechipaădeăauditoriădeă
siguranţ ărutier ăpoateăprimi, la cerere, un avans de 30% din onorariul estimat. 
     ART. 18 
    (1)ăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.ăefectueaz ăclasificareaătronsoanelorădeădrumăpeă
categoriiădeăsiguranţ ărutier ăşiăclasificareaăsiguranţeiăreţeleiăpeăbazaăunorăanalizeăperiodiceăa 
informaţiilorăconţinuteăînăbazaăproprieădeădate,ăpeăcareăleăactualizeaz ăcelăpuţinăoădat ălaă3ăani,ă
conformăprescripţiilorăanexeiănr.ă3. 
    (2)ăInspecţiileădeăsiguranţ ărutier ăefectuateălaătronsoaneleărutiere,ăcuăconcentraţiaăceaămaiă
mare de accidente, conformărezultatelorăclasific rii,ăvorăaveaăînăvedereăelementeleămenţionateălaă
pct. 3 din anexa nr. 3. 
    (3)ăM surileăcorectiveăpropuseădeăinspectorulădeăsiguranţ ărutier ăsubăform ădeărecomand riăseă
vorăconcentraăpeătronsoaneleărutiereăprev zuteălaăalin. (2), administratorul drumului acordând 
prioritateăacelorăm suriăprev zuteălaăpct.ă3ălit.ăe)ădinăanexaănr.ă3ăcareăprezint ăcelămaiăfavorabilă
raport beneficii-costuri. 
    (4)ăElementeleădeăevaluareăminimaleăcareătrebuieăconţinuteăînăcadrulăunuiăraportăprivind 



inspecţiaădeăsiguranţ ărutier ăsuntăprev zuteălaăpct.ă3ădinăanexaănr.ă3. 
    (5)ăSemnalizareaăînăvedereaăavertiz riiăutilizatorilorădrumurilorăcuăprivireălaătronsoaneleăpeă
careăseăexecut ălucr riădeăreparaţiiăşiăcareăastfelăpotăpericlitaăsiguranţaăcirculaţieiăseăvaăfaceă
corespunz tor,ăcuăelementeădeăsemnalizareăconformeăcuălegislaţiaăprivindăcirculaţiaăpeădrumurileă
publice,ăvizibileăatâtăziua,ăcâtăşiănoaptea,ăşiăcareăsuntăinstalateălaăoădistanţ ădeăsiguranţ ,ăconformă
normelor în vigoare. 
    (6) Utilizatoriiădrumurilorăvorăfiăinformaţiăpermanentădeăc treăadministratorulădrumuluiădeă
existenţaăunuiătronsonăcuăoăconcentraţieămareădeăaccidenteăsauăpeăcareăseăexecut ălucr rileă
prev zuteălaăalin.ă(5),ăprinăintermediulăunorămijloaceăadecvateăşi/sauăsistemeădeăsemnalizare 
conformeăcuălegislaţiaăprivindăcirculaţiaăpeădrumurileăpublice. 
 
     CAP. IV 
    Cadrulăinstituţionalăînădomeniulăgestion riiăsiguranţeiăcirculaţieiăpeăinfrastructuraărutier  
 
     ART. 19 
    MinisterulăTransporturilorăşiăInfrastructuriiăeste autoritateaăcompetent ădeăreglementareăşiă
control,ăînăscopulăaplic riiăprevederilorăprezenteiălegi. 
     ART. 20 
    (1)ăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.ăesteăsinguraăinstituţieăcompetent ăs ăgestionezeă
efectuareaăevalu riiădeăimpactăasupraăsiguranţeiărutiere,ăaăaudituluiădeăsiguranţ ărutier ,ăaă
inspecţieiădeăsiguranţ ărutier ,ăprecumăşiădesf şurareaăactivit ţilorădeăformare,ăatestare,ăinstruireă
şiăperfecţionareăprofesional ăaăauditorilor/inspectorilorădeăsiguranţ ărutier . 
    (2)ăÎnădomeniulăactivit ţilorăprev zuteălaăalin.ă(1),ăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R. 
îndeplineşteăurm toareleăatribuţiiăprincipale: 
    a)ădesemneaz ,ăînăcondiţiileăprezenteiălegi,ăauditorii/ăinspectoriiădeăsiguranţ ărutier ăînăvedereaă
efectu riiăactivit ţilorăceăfacăobiectul prezentei legi; 
    b)ăelaboreaz ăşiăpropuneănormeădeăaplicareăaăprevederilorăprezenteiălegi,ădenumiteăînă
continuareăNorme,ăcareăseăaprob ăprinăordinăalăministruluiătransporturilorăşiăinfrastructurii; 
    c)ăstabileşteăaspecteleădeăordinăcontractualăcuăinvestitorii/administratoriiăşiăcuă
auditorii/inspectoriiădeăsiguranţ ărutier ,ăstabileşteăcircuitulădocumentelorăşiăinformaţiilorăîntreă
p rţileăimplicateăînăactivit ţileăceăfacăobiectulăprezenteiălegi; 
    d)ăasigur ăorganizareaăcursurilorădeăformareăprofesional ,ăînăscopulăatest riiă
auditorilor/inspectorilorădeăsiguranţ ărutier ,ăprecumăşiăorganizareaăcursurilorădeăinstruireăşiă
perfecţionareăpentruăauditoriiădeăsiguranţ ărutier ăatestaţi; 
    e)ăaplic ădeciziileăComisieiăprivitoareălaăatestareaăauditorilor/inspectorilorădeăsiguranţ ărutier ă
şiăemitereaăatestatelorărespective; 
    f)ăorganizeaz ăperiodicăinform riăşiădezbateriăaleăauditorilor/inspectorilorădeăsiguranţ ărutier ă
peătemeălegateădeărezultateleăcercet riiăşiăpracticiiăînădomeniu; 
    g) fundamenteaz ăşiăelaboreaz ăproiecteăprivindănorme,ăstandardeăşiăghiduriătehniceăînă
materie,ăînăconcordanţ ăcuăevoluţiaăreglement rilorălaănivelăeuropeanăşiăinternaţional,ăşiă
înainteaz ăacesteăproiecteăspreăaprobareăprinăordinăalăministruluiătransporturilorăşiăinfrastructurii; 
    h)ăparticip ăpeăplanănaţionalăşiăinternaţionalălaăactivit ţiăspecificeădomeniuluiăgestion riiă
siguranţeiărutiere; 
    i)ăcontribuieălaăelaborareaăstrategiilorăprivindăgestiuneaăsiguranţeiăinfrastructuriiărutiere; 
    j)ăcolecteaz ăşiăarhiveaz ătoateărapoarteleădeăauditădeăsiguranţ ărutier ,ădeăevaluareădeăimpactă
asupraăsiguranţeiărutiereăşiădeăinspecţieădeăsiguranţ ărutier ; 



    k)ăpropuneăspreăaprobareăprinăordinăalăministruluiătransporturilorăşiăinfrastructuriiămetodologiaă
deălucruăşiădeăatestareăaăauditorilor/inspectorilorădeăsiguranţ ărutier ,ămetodologiaădeăorganizareăaă
cursurilorădeăformare,ăinstruireăşiăperfecţionareăprofesional ăaăacestoraăşiăprogrameleădeăformare,ă
instruireăşiăperfecţionareăprofesional ăînădomeniulăgestion riiăsiguranţeiărutiere; 
    l)ăţineăRegistrulăcuătoateăsecţiunileăacestuiaăşiăopereaz ămodific rileăcareăseăimpun; 
    m)ărealizeaz ădocumentaţiiăşiăpublicaţiiădeăspecialitateăperiodiceăpentruăauditorii/inspectoriiădeă
siguranţ ărutier ădinăevidenţ ; 
    n) distribuie auditorilor/inspectorilorădeăsiguranţ ărutier ădocumentaţiileăşiăpublicaţiileă
prev zuteălaălit.ăg)ăşiăm),ăprecumăşiăalteăreglement riădeăinteres. 
    (3)ăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.ăîndeplineşteăşiăalteăatribuţiiăstabiliteăprinăprezentaă
legeăşiăprinăalteăacteănormativeăprivindăgestionareaăsiguranţeiăcirculaţieiăpeăreţeauaărutier . 
 
     CAP. V 
    R spunderiăşiăsancţiuni 
 
     ART. 21 
    (1)ăSancţiunileădisciplinareăseădispunăşiăseăaplic ădeăc treăAutoritateaăRutier ăRomân ă- 
A.R.R. în raport cu gravitateaăabateriiăşiăconstauăîn: 
    a)ăsuspendareaăcalit ţiiădeăauditor/inspectorădeăsiguranţ ărutier ăpeăoădurat ădeă30ădeăzile,ăînă
cazulănedepuneriiăînătermenăaărapoartelorăpentruăactivit ţileăcontractateădeăAutoritateaăRutier ă
Român ă- A.R.R.; 
    b) suspendareaăcalit ţiiădeăauditor/inspectorădeăsiguranţ ărutier ăpeăoădurat ădeălaăoălun ălaă6ă
luni: 
    - pentruăîncetareaăîndepliniriiăuneiaădintreăcondiţiileădeăobţinereăaăatestatuluiădeă
auditor/inspectorădeăsiguranţ ărutier ,ăprev zuteălaăart.ă4,ăpân ălaăîndeplinireaăintegral ăaă
condiţiilorărespective.ăDac ădup ă6ăluniăcondiţiileărespectiveănuăsuntăîndepliniteăintegral,ă
suspendareaăseăprelungeşteăcorespunz tor; 
    - pentruădep şireaănejustificat ,ăcuăcelăpuţinăunăan,ăaăobligaţiilorăprev zuteălaăart.ă6ăalin. (5); 
    c)ăsuspendareaăcalit ţiiădeăauditor/inspectorădeăsiguranţ ărutier ăpeăoăperioad ădeăunăan,ăpentruă
înc lcareaăprevederilorăart.ă2ăalin.ă(2)ăşiăart.ă11ăalin.ă(6)ăşiă(7),ădac ăînc lcareaănuăesteăconsiderat ă
infracţiune. 
    (2) Procedura de cercetareăaăabaterilorădisciplinareăseărealizeaz ăpotrivitălegii. 
     ART. 22 
    (1)ăDeciziaăAutorit ţiiăRutiereăRomâneă- A.R.R.ădeăaplicareăaăuneiaădintreăsancţiunileă
prev zuteălaăart.ă21ăalin.ă(1)ăpoateăfiăcontestat ălaăComisieăînătermenădeă15ăzileădeălaăcomunicare. 
    (2)ăContestaţiaăexercitat ăpotrivităalin.ă(1)ăsuspend ăexecutareaădecizieiăatacate,ăpân ălaă
r mânereaădefinitiv ăaădeciziei. 
    (3)ăComisiaăesteăobligat ăcaăînătermenădeămaximumă30ădeăzileăs ăemit ăoădecizieăînăleg tur ăcuă
contestaţia.ăDeciziaăvaăfiărespectat ăşiăexecutat ăîntocmaiădeăc treăAutoritateaăRutier ăRomân ă- 
A.R.R. 
    (4)ăDeciziaăComisiei,ăprev zut ălaăalin.ă(3),ăpoateăfiăatacat ălaăinstanţaădeăcontenciosă
administrativăcompetent ,ăînătermenădeă15ăzileădeălaăcomunicare.ăPrevederile alin. (2) sunt 
aplicabileăşiăînăaceast ăsituaţie. 
     ART. 23 
    Urm toareleăfapteăconstituieăcontravenţiiăşiăseăsancţioneaz ădup ăcumăurmeaz : 
    a)ăcuăamend ădeălaă500ăleiălaă1.000ălei,ăaplicat ăsalariatuluiăAutorit ţiiăRutiereăRomâneă- 



A.R.R. responsabil,ăpentruăînc lcareaăprevederilorăart.ă11ăalin.ă(2)ă-(4); 
    b)ăcuăamend ădeălaă1.000ăleiălaă5.000ălei,ăaplicat ăauditorului/inspectoruluiădeăsiguranţ ărutier ,ă
pentruănerespectareaăprevederilorăart.ă2ăalin.ă(2)ălit.ăb)ăşiăc),ăart.ă11ăalin.ă(6)ăşiă(7), pentru 
nerespectareaămetodologieiăprivindărealizareaăraportului,ăprecumăşiăpentruădepunereaăraportuluiă
laăbeneficiarăcuădep şireaănejustificat ăaătermenuluiăcontractatădeădepunere; 
    c)ăcuăamend ădeălaă1.000ăleiălaă5.000ălei,ăaplicat ăbeneficiaruluiăraportuluiădeăinspecţieădeă
siguranţ ărutier ,ăpentruănerespectareaăprevederilorăart.ă14ăalin.ă(2); 
    d)ăcuăamend ădeălaă5.000ăleiălaă10.000ălei,ăaplicat ăbeneficiaruluiăauditului,ăpentruă
nerespectareaăprevederilorăart.ă10ăalin.ă(4)ăşiă(6),ăprecumăşiăart.ă12 alin. (1); 
    e)ăcuăamend ădeălaă10.000ăleiălaă50.000ălei,ăaplicat ăbeneficiaruluiăauditului,ăpentruă
nerespectarea,ăf r ăjustific ri,ăaăprevederilorăart.ă14ăalin.ă(2); 
    f)ăcuăamend ădeălaă50.000ăleiălaă100.000ălei,ăaplicat ăbeneficiarului,ăpentruănerespectarea 
prevederilorăart.ă13ăalin.ă(1)ăprivindăsolicitareaăefectu riiăraportuluiădeăauditădeăsiguranţ ărutier ă
sauăaăraportuluiădeăevaluareădeăimpact,ădup ăcaz,ăprev zuteălaăart.ă10ăalin.ă(1). 
     ART. 24 
    (1)ăConstatareaăcontravenţiilorăşiăaplicareaăsancţiunilorăprev zuteălaăart.ă23ăseăfac,ădup ăcaz,ădeă
c treăpersonalulăîmputernicităînăacestăsensădinăcadrulăMinisteruluiăTransporturilorăşiă
Infrastructurii,ăInspectoratuluiădeăStatăînăConstrucţiiă- I.S.C.ăşi/sauădinăcadrulăMinisteruluiă
AdministraţieiăşiăInternelor,ăînălimitaăcompetenţelorăacestora. 
    (2)ăContravenţiilorăprev zuteălaăart.ă23ăleăsuntăaplicabileăprevederileăOrdonanţeiăGuvernuluiă
nr.ă2/2001ăprivindăregimulăjuridicăalăcontravenţiilor,ăaprobat ăcuămodific riăşiăcomplet riăprină
Legea nr. 180/2002,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
    (3) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii 
procesului-verbalăori,ădup ăcaz,ădeălaădataăcomunic riiăacestuia,ăjum tateădinăminimulăamenziiă
prev zuteălaăart. 23,ăagentulăconstatatorăf cândămenţiuneădespreăaceast ăposibilitateăînăprocesul-
verbal. 
 
     CAP. VI 
    Dispoziţiiătranzitoriiăşiăfinale 
 
     ART. 25 
    (1)ăPersoanele,ăalteleădecâtăceleăprev zuteălaăart.ă8ăalin.ă(5),ăcareăpân ălaădataăintr riiăînăvigoare 
aăprezenteiălegiăauăobţinutăcertificateădeăabsolvireăaăunorăcursuriădeăformareăaăauditorilorădeă
siguranţ ărutier ăcuăoădurat ădeăminimumă3ăluniăvorăfiărecunoscuteăcaăauditoriădeăsiguranţ ă
rutier ăşiăvorăobţine,ălaăcerere,ăatestatulădeăauditorădeăsiguranţ ărutier ăprev zutădeăprezentaălege. 
    (2)ăCerereaăîmpreun ăcuădocumenteleăcareăatest ăîndeplinireaăcondiţiilorăprev zuteălaăalin.ă(1)ă
seădepunălaăsecretariatulăComisiei,ăînătermenădeă60ădeăzileădeălaădataăintr riiăînăvigoareăaă
ordinuluiăprev zutălaăart. 7 alin. (1). 
    (3)ăComisiaăverific ăîndeplinireaăcondiţiilorăprev zuteăşiăatest ăcalitateaădeăauditorădeă
siguranţ ărutier ăînătermenădeă15ăzileălucr toareădeălaădataăînregistr riiăcererii,ădispunândă
înscriereaăînăRegistrulăprev zutădeăprezentaălege. 
     ART. 26 
    (1)ăPân ălaădataădeă19ăoctombrieă2011,ăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.ăelaboreaz ăşiă
înainteaz ăspreăaprobareăunăproiectădeăordinăalăministruluiătransporturilorăşiăinfrastructuriiăprivindă
adoptarea liniilor directoare. 
    (2)ăPân ălaădataădeă19ădecembrieă2011,ăMinisterulăTransporturilorăşiăInfrastructuriiăadopt ăprină



ordinăalăministruluiăliniileădirectoare,ăurmândăcaăpân ălaădataădeă19ămartieă2012ăs ăleăcomuniceă
Comisiei Europene*). 
------------ 
    *) A se vedea Ordinul ministrului transporturilorăşiăinfrastructuriiănr.ă358/2012ăpentruă
aprobareaăLiniilorădirectoareăcuăprivireălaăm surileădeăîmbun t ţireăaăsiguranţeiăcirculaţieiăpeă
infrastructuraărutier ,ăînăvedereaăaplic riiăDirectiveiă2008/96/CEăaăParlamentuluiăEuropeanăşiăaă
Consiliuluiădină19ănoiembrieă2008ăprivindăgestionareaăsiguranţeiăinfrastructuriiărutiere,ăpublicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 14 mai 2012. 
 
    (3)ăOriceămodificareăaăliniilorădirectoareăseăaprob ăprinăordinăalăministruluiătransporturilorăşiă
infrastructuriiăşiăseăcomunic ăînătermenădeă90ădeăzileăComisieiăEuropene. 
    (4)ăF r ăaăaduceăatingereăliniilorădirectoareăaprobateăînătemeiulăalin.ă(1)-(3), Autoritatea 
Rutier ăRomân ă- A.R.R.ăadopt ăoăserieădeăliniiădirectoareătemporareăcuăprivire laăm surileădeă
siguranţ ăcareătrebuieăaplicateălucr rilorădeăconstrucţie,ămodernizare,ăreabilitare,ăreparareăşiă
întreţinereăaăinfrastructuriiărutiereăşiăunăprogramădeăinspecţieăcareăareăcaăscopăgarantareaăaplic riiă
corespunz toareăaăliniilorădirectoareătemporare stabilite. 
     ART. 27 
    (1)ăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.ăasigur ădeterminareaăcostuluiăsocialămediuăalăunuiă
accidentăsoldatăcuăpersoaneădecedateăşiăaăcostuluiăsocialămediuăalăunuiăaccidentăgrav,ăînăcondiţiileă
în care ambele se produc în România. 
    (2)ăValorileăcostuluiăsocialămediuăalăunuiăaccidentăsoldatăcuăpersoaneădecedateăşiăaleăcostuluiă
socialămediuăalăunuiăaccidentăgravăsuntăpubliceăşiăvorăfiăactualizateăperiodic,ădină5ăînă5ăani. 
    (3)ăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R. poate aveaăînăvedereăoădefalcareămaiădetaliat ăaă
costurilor unitare. 
     ART. 28 
    Înăanexaănr.ă2ălaăLegeaănr.ă200/2004ăprivindărecunoaştereaădiplomelorăşiăcalific riloră
profesionaleăpentruăprofesiileăreglementateădinăRomânia,ăpublicat ăînăMonitorulăOficialăal 
României,ăParteaăI,ănr.ă500ădină3ăiunieă2004,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăliteraăh)ăaă
litereiăAăseămodific ăşiăvaăaveaăurm torulăcuprins: 
    "h)ăprofesiiăînădomeniulătransporturilorăaeriene,ămaritime,ăfluvialeăşiărutiere:ăcomandant,ăofiţer 
punteăsecund,ăofiţerăpunte,ăşefămecanic,ăofiţerămecanicăsecund,ăofiţerămecanic,ăşefăelectriciană
maritim,ăofiţerăelectricianămaritim,ăpilotădeămareălarg ,ăpilotămaritim,ăpilotămaritimăaspirant,ă
meteorolog, meteorolog aeronautic, prognozist, personal aeronauticăpentruăprotecţiaănavigaţieiă
aerieneăşiătelecomunicaţieiă(PNA-TC),ăinginerădeărecepţieăşiăcontrolăaeronave,ăinginerădeărecepţieă
şiămijloaceăPNA-TC,ăauditorădeăsecuritateăaăaviaţieiăcivile,ăprofesorădeălegislaţieărutier ,ă
inspector ITP, lector pentru preg tireaăşiăperfecţionareaăprofesional ăaăpersonaluluiădeă
specialitateădinădomeniulătransporturilorărutiere,ăauditorădeăsiguranţ ărutier ,ăauditorădeăevaluareă
deăimpactădeăsiguranţ ărutier ,ăinspectorădeăsiguranţ ărutier ;". 
     ART. 29 
    Înădirecţiaăcooper riiăinternaţionale,ăAutoritateaăRutier ăRomân ă- A.R.R.ăparticip ălaălucr riă
privindăschimbulăcelorămaiăbuneăpracticiăînădomeniulăgestion riiăsiguranţeiărutiere. 
     ART. 30 
    Organizaţiileăneguvernamentaleăreprezentativeăcareăactiveaz ăînădomeniulăsiguranţeiăşiă
gestion riiăinfrastructuriiărutiereăpotăfiăconsultateăcuăprivireălaăchestiuniălegateădeăaspecteleă
tehniceăaleăgestion riiăsiguranţeiărutiere. 
     ART. 31 



    Anexele nr. 1-4ăfacăparteăintegrant ădinăprezentaălege. 
     ART. 32 
    Prezenta legeătranspuneăprevederileăDirectiveiă2008/96/CEăaăParlamentuluiăEuropeanăşiăaă
Consiliuluiădină19ănoiembrieă2008ăprivindăgestionareaăsiguranţeiăinfrastructuriiărutiere,ăpublicat ă
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 319 din 29 noiembrie 2008. 
     ART. 33 
    MinisterulăTransporturilorăşiăInfrastructuriiănotific ăprezentaălegeăComisieiăEuropene. 
 
 
     ANEXA 1 
 
    Evaluareaădeăimpactăasupraăsiguranţeiărutiereăpentruăproiecteleădeăinfrastructur ărutier  
 
    1. Elementele componente ale unei evalu riădeăimpactăasupraăsiguranţeiărutiere: 
    a) definirea problemei; 
    b)ăsituaţiaăactual ăşiăsituaţiaăînăeventualitateaăneiniţieriiăvreuneiăacţiuni; 
    c)ăobiectiveleăspecificeăsiguranţeiărutiere; 
    d) analiza impactului alternativelor propuse asupraăsiguranţeiărutiere; 
    e)ăcomparareaăopţiunilor,ăprintreăcareăşiăanalizaăraportuluiăcosturi-beneficii; 
    f)ăprezentareaătuturorăsoluţiilorăposibile. 
    2. Elementele care trebuie avute în vedere: 
    a)ăaccidenteăsoldateăcuădeceseăşi/sauăr niriăgrave;ăobiectiveleădeăreducereăînăcomparaţieăcuă
scenariulăcareăprevedeăeventualitateaăneiniţieriiăvreuneiăacţiuni; 
    b)ăalegereaătraseelorăşiăstudiiăorigine-destinaţieăaăutilizatorilorăpentruănoileătrasee; 
    c)ăefecteăposibileăasupraăreţelelorărutiereăexistenteă(deăexemplu,ăieşiri,ăintersecţii,ăpasajeădeă
nivel); 
    d)ăutilizatoriiăc ilorărutiere,ăinclusivăutilizatoriiăvulnerabiliă(deăexemplu,ăpietoni,ăbiciclişti,ă
motociclişti); 
    e)ătrafică(deăexemplu,ăvolumulădeătrafic,ătraficăclasificatăînăfuncţieăde tipul de vehicul); 
    f)ăsezonalitateăşiăcondiţiiăclimatice; 
    g)ăprezenţaăunuiănum răsuficientădeăzoneăcareăpermităstaţionareaăînăcondiţiiădeăsiguranţ ; 
    h)ăactivitateaăseismic . 
 
 
     ANEXA 2 
 
    Operaţiuniădeăaudităînădomeniulăsiguranţeiărutiereăpentruăproiecteădeăinfrastructur ărutier  
 
    1. Criterii aplicabile în studiul de fezabilitate: 
    a)ălocalizareaăgeografic ă(deăexemplu,ăexpunereaălaăalunec rileădeăteren,ălaăinundaţii,ălaă
avalanşeăetc.),ăsezonalitateăşiăcondiţiiăclimatice,ăprecumăşiăactivit ţiăseismice; 
    b)ătipurileădeăjoncţiuneăşiădistanţaădintreăpuncteleădeăjoncţiune; 
    c)ănum rulăşiătipulăc ilorărutiere; 
    d)ăstructuraăşiăcomponenţaătraficuluiăpeănouaăinfrastructur ; 
    e)ăfuncţionalitateaăc iiărutiereăînăcadrulăreţelei; 
    f)ăcondiţiileămeteorologice; 



    g)ăvitezeădeăproiectareăşiăvitezeădeăoperare; 
    h)ăsecţiuniătransversaleă(deăexemplu,ăl ţimeaăp rţiiăcarosabile,ăpisteăpentruăciclişti,ăc iă
pietonale); 
    i)ăalinieriăorizontaleăşiăverticale; 
    j) vizibilitate; 
    k)ădispunereaăpunctelorădeăjoncţiune; 
    l)ămijloaceădeătransportăînăcomunăşiăinfrastructurileăaferente; 
    m)ătreceriălaănivelăcuăc iărutiere/caleaăferat . 
    2.ăCriteriiăaplicabileăînăstadiulădeăproiectătehnicăşiădeăproiectareădetaliat : 
    a) planul; 
    b)ăsemnalizareăşiămarcajăcoerente; 
    c)ăiluminareaăc ilorărutiereăşiăaăintersecţiilor; 
    d) echipamente la marginea drumului; 
    e)ămediulăspecificămarginiiădeădrum,ăinclusivăvegetaţia; 
    f) obstacole fixe la marginea drumului; 
    g)ăparc ri sigure; 
    h)ăutilizatoriăvulnerabiliăaiăc ilorărutiereă(deăexemplu,ăpietoni,ăciclişti,ămotociclişti); 
    i)ăadaptareaăsistemelorărutiereădeărestricţionareăîntr-unămodăuşorădeăutilizată(spaţiiăcareăsepar ă
sensurileădeămersăşiăparapeteădeăsiguranţ ăpentruăevitareaăpericolelorălaăcareăsuntăexpuşiă
utilizatorii vulnerabili). 
    3.ăCriteriiăaplicabileăînăstadiulăanteriorăd riiăînăexploatare: 
    a)ăsiguranţaăutilizatorilorăc ilorărutiereăşiăvizibilitateaăînădiverseăcircumstanţe,ăcumăarăfiă
întunericul,ăşiăîn condiţiiămeteorologiceănormale; 
    b)ălizibilitateaăelementelorădeăsemnalizareăşiămarcaj; 
    c) starea drumurilor. 
    4.ăCriteriiăaplicabileăînăstadiulăimediatădup ădareaăînăexploatare:ăevaluareaăsiguranţeiăc iloră
rutiere din perspectiva comportamentului real al utilizatorilor 
    Realizareaăuneiăoperaţiuniădeăaudităîntr-un anumit stadiu poate duce la reanalizarea criteriilor 
aplicabile în stadiile precedente. 
 
 
     ANEXA 3 
 
    Clasificareaătronsoanelorădeădrumăpeăcategoriiădeăsiguranţ ărutier ăşiăelemente de evaluare 
pentruăinspecţiaădeăsiguranţ ărutier  
 
    1.ăIdentificareaătronsoanelorăcuăoăconcentraţieămareădeăaccidente 
    Identificareaătronsoanelorăcuăoăconcentraţieăridicat ăaăaccidentelorăiaăînăconsiderareăcelăpuţină
num rulăaccidentelorărutiere din anii anteriori, soldate cu persoane decedate pe unitate de 
distanţ ,ăraportatălaăfluxulădeătraficăşi,ăînăcazulăintersecţiilor,ănum rulădeăastfelădeăaccidenteă
raportatălaătipulăintersecţiei. 
    2.ăIdentificareaătronsoanelorădeădrumăcuăconcentraţieămare de accidente în vederea analizei 
pentruăclasificareaăniveluluiăsiguranţeiăreţeleiărutiere 
    Identificareaătronsoanelorăpentruăanaliz ăînăcadrulăclasific riiăsiguranţeiăreţeleiărutiereăiaăînă
considerareăpotenţialulădeăreducereăaăcosturilorălegateădeăaccidente. Tronsoanele rutiere se 
clasific ăpeăcategorii.ăPentruăfiecareăcategorieădeăcaleărutier ,ătronsoaneleăseăanalizeaz ăşiăseă



clasific ăînăfuncţieădeăfactoriădeăsiguranţ ,ăcumăarăfiăconcentraţiaădeăaccidente,ăvolumulădeătrafică
şiătipologiaăacestuia. 
    Pentruăfiecareăcategorieădeăcaleărutier ,ăclasificareaăsiguranţeiăreţeleiărutiereăareăcaărezultată
creareaăuneiălisteădeăpriorit ţiăcareăcuprindeătronsoaneleărutiereăundeăseăpreconizeaz ăc ă
îmbun t ţireaăinfrastructuriiăvaăfiădeosebitădeăeficace. 
    3. Elementeleădeăevaluareăpentruăinspecţiaădeăsiguranţ ărutier : 
    a) descrierea tronsonului rutier; 
    b)ătrimitereaălaăeventualeărapoarteăanterioareăreferitoareălaăacelaşiătronsonărutier; 
    c) analiza eventualelor rapoarte de accidente; 
    d)ănum rulăde accidente,ădeăpersoaneădecedateăşiădeăpersoaneăgravăr niteăînăultimiiă3ăani; 
    e)ăoăserieădeăm suriăcorectiveăpotenţialeădeărealizatăînăintervaleădiferite,ăprev zândădeă
exemplu: 
    - eliminarea sau protejarea obstacolelor fixe de la marginea drumului; 
    - reducereaălimitelorădeăvitez ăşiăintensificareaăcontroluluiăvitezeiălaănivelălocal; 
    - îmbun t ţireaăvizibilit ţiiăînădiferiteăcondiţiiămeteorologiceăşiădeăluminozitate; 
    - îmbun t ţireaăst riiădeăsiguranţ ăaăechipamentelorădeălaămargineaădrumului, cum ar fi 
sistemeleădeărestricţionareărutier ; 
    - îmbun t ţireaăcoerenţei,ăvizibilit ţii,ălizibilit ţiiăşiăpoziţion riiămarcajelorărutiereă(înăspecială
aplicareaăunorăbenziădeăavertizareăsonor ăpentruăîncetinire),ăprecumăşiăaăsemnaliz rii; 
    - protecţiaăîmpotrivaăc derilorădeăpietre,ăaăalunec rilorădeăterenăşiăaăavalanşelor; 
    - îmbun t ţireaăaderenţei/rugozit ţiiăşoselei; 
    - reproiectareaăsistemelorădeărestricţionareărutier ; 
    - asigurareaăşiăîmbun t ţireaăplatformeiăcentraleăaădrumurilor; 
    - reconsiderareaăposibilit ţiiădeăefectuareăaămanevreiădeădep şireăînăcondiţiiădeăsiguranţ ; 
    - îmbun t ţireaăpunctelorădeăjoncţiune,ăinclusivăaătrecerilorălaănivelăcuăc iărutiere/caleaăferat ; 
    - modificarea traseului; 
    - modificareaăl ţimii drumului,ăad ugareaăunorăbenziădeărefugiu; 
    - instalareaăunuiăsistemădeăgestionareăşiădeăcontrolăalătraficului; 
    - reducerea unui posibil conflict cu utilizatorii vulnerabili ai drumurilor; 
    - îmbun t ţireaădrumurilorăînăfuncţieădeăstandardeleăde proiectare în vigoare; 
    - recondiţionareaăsauăînlocuireaăşoselelor; 
    - utilizareaăunorăsemneădeăcirculaţieăinteligente; 
    - îmbun t ţireaăsistemelorăinteligenteădeătransportăşiăaăserviciilorătelematiceăpentruă
interoperabilitate,ăsituaţiiădeăurgenţ ăşiăsemnalizare. 
 
 
     ANEXA 4 
 
    Informaţiiăreferitoareălaăaccidenteădeăcirculaţie,ămenţionateăînărapoarteleădeăaccidenteăsoldateă
cu persoane decedate 
 
    Rapoarteleădeăaccidenteătrebuieăs ăcuprind ăcelăpuţinăurm toareleăelemente: 
    1. localizarea câtămaiăexact ăaăaccidentului; 
    2.ăimaginiăşi/sauădiagrameăcuăloculăaccidentului; 
    3.ădataăşiăoraăaccidentului; 
    4.ăinformaţiiăreferitoareălaădrum,ăcumăarăfiătipulădeăzon ,ătipulădeădrum,ătipulădeăjoncţiune,ăcuă



precizarea sistemelor de semnalizare,ănum rulăc ilorărutiere,ămarcajul,ăsuprafaţaărutier ,ă
sistemeleădeăiluminatăşiăcondiţiileămeteorologice,ălimitareaădeăvitez ,ăobstacoleleădeălaămargineaă
drumului; 
    5.ăgravitateaăaccidentului,ăcuăprecizareaănum ruluiădeăpersoaneădecedateăşiăv t mate; 
    6.ăcaracteristicileăpersoanelorăimplicateăînăaccident,ăcumăarăfiăvârsta,ăsexul,ănaţionalitatea,ă
nivelulăalcoolemieiăsauăconsumulăunorăsubstanţeăinterziseăprinăOrdonanţaădeăurgent ăaă
Guvernuluiănr.ă195/2002ăprivindăcirculaţiaăpeădrumurileăpublice,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiă
complet rileăulterioare,ăutilizareaăsauăneutilizareaăechipamentelorădeăsiguranţ ; 
    7.ădateăcuăprivireălaăautovehiculeleăimplicateăînăaccidentă(tip,ăvechime,ăţaraăînăcareăesteă
înmatriculat/înregistrat,ăechipamentădeăsiguranţ ,ădup ăcaz,ădateăprivindăultimeleăinspecţiiă
tehniceăperiodice,ăînăconformitateăcuălegislaţiaăaplicabil ); 
    8.ădateăreferitoareălaăaccidenteleădeăcirculaţie,ăcumăarăfiătipulăaccidentului,ătipulăcoliziunii,ă
manevrareaăfiec ruiăvehiculăşiămanevreleăfiec ruiăconduc torăauto; 
    9.ăoriădeăcâteăoriăesteăposibil,ăinformaţiiăprivindătimpulădintreămomentulăaccidentuluiăşiă
constatareaăacestuiaăsauăsosireaăserviciilorădeăurgenţ . 
 
    NOT : 
    Reproducemămaiăjosădispoziţiileăart.ăIIădinăLegeaănr.ă125/2012ăprivindăaprobareaăOrdonanţeiă
Guvernuluiănr.ă6/2010ăpentruămodificareaăşiăcompletareaăLegiiănr.ă265/2008ăprivindăauditulădeă
siguranţ ărutier ,ăcareănuăsuntăîncorporateăînăformaărepublicat ăaăLegiiănr.ă265/2008ăşiăcareăseă
aplic ,ăînăcontinuare,ăcaădispoziţiiăpropriiăale acesteia: 
    "ART. II. - (1)ăÎnătermenădeă60ădeăzileădeălaădataăintr riiăînăvigoareăaăprezenteiălegi,ăOrdinulă
ministruluiătransporturilorăşiăinfrastructuriiănr.ă792/2010ăpentruăaprobareaăcomponenţei,ăaă
atribuţiilorăşiăaăRegulamentuluiădeăorganizareăşiăfuncţionareăaăcomisieiădeăatestare,ădisciplin ăşiă
soluţionareăaăcontestaţiilorăprivindăauditulădeăsiguranţ ărutier ,ăprecumăşiăaăMetodologieiădeă
atestareăaăauditorilorădeăsiguranţ ărutier ,ăpublicatăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ănr.ă
688 din 13 octombrieă2010,ăşiăOrdinulăministruluiătransporturilorăşiăinfrastructuriiănr.ă480/2011ă
pentru aprobarea programelor-cadruădeăformare,ăinstruireăşiăperfecţionareăprofesional ăaă
auditorilorădeăsiguranţ ărutier ,ăaătarifelorăpentruăefectuareaăevalu riiădeăimpact, a auditului de 
siguranţ ărutier ăşiăaăinspecţieiădeăsiguranţ ,ăaăonorariilorăcuveniteăauditorilorădeăsiguranţ ă
rutier ,ăprecumăşiăaăcontractelor-cadruăcareăseăîncheieădeăc treăAutoritateaăRutier ăRomân ă- 
A.R.R.ăcuăinvestitorii,ăcuăadministratoriiăşi cuăauditoriiădeăsiguranţ ărutier ,ăpublicatăînăMonitorulă
OficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ănr.ă512ădină20ăiulieă2011,ăvorăfiămodificateăşiăcompletateăînă
conformitateăcuămodific rileăşiăcomplet rileăaduseăLegiiănr.ă265/2008ăprivindăgestionareaă
siguranţeiăcirculaţieiăpeăinfrastructuraărutier ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăşiă
republicate. 
    (2)ăDeălaădataăintr riiăînăvigoareăaăprezenteiălegi,ăClasificareaăocupaţiilorădinăRomâniaă- nivel 
deăocupaţieă(şaseăcaractere),ăaprobat ăprinăOrdinulăministruluiămuncii,ăfamilieiăşiăprotecţieiă
socialeăşiăalăpreşedinteluiăInstitutuluiăNaţionalădeăStatistic ănr.ă1.832/ă856/2011,ăpublicatăînă
MonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ănr.ă561ădină8ăaugustă2011,ăcuămodific rileăşiă
complet rileăulterioare,ăseăcompleteaz ăînămodăcorespunz torăcuăocupaţiaădeăauditorădeăsiguranţ ă
rutier ,ăauditorădeăevaluareădeăimpactădeăsiguranţ ărutier ăşiăceaădeăinspectorădeăsiguranţ ă
rutier ." 
 
                                   ------- 


