ORDIN nr. 792 din 6 octombrie 2010
pentru aprobarea componentei, a atributiilor si a Regulamentului
de organizare si functionare a comisiei de atestare, disciplina
si solutionare a contestatiilor privind auditul de siguranta
rutiera, precum si a Metodologiei de atestare a auditorilor de
siguranta rutiera
EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 13 octombrie 2010
Data intrarii in vigoare:
16 Octombrie 2010

În temeiul prevederilor art. 6 , art. 7 alin. (3) şi art. 21
alin. (2) lit. k) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea
siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutier ã, cu modificãrile
şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din
Hotãrârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare,
ministrul transporturilor şi infrastructurii emite prezentul
ordin.
ART. 1
Se aprobã Regulamentul de organizare şi func ţionare a comisiei de
atestare, disciplinã şi solu ţionare a contestaţiilor privind
auditul de siguranţ ã rutierã, prevãzut în anexa nr. 1.
ART. 2
Se aprobã Metodologia de atestare a auditorilor de siguran ţã
rutierã, prevãzutã în anexa nr. 2.
ART. 3
Modelul atestatului de auditor de siguranţ ã rutierã este prevãzut
în anexa nr. 3.
ART. 4
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 5
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, şi intrã în vigoare la 3 zile de la data publicãrii.
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Bucureşti, 6 octombrie 2010.
Nr. 792.

ANEXA 1
REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a comisiei de
atestare, disciplinã şi solu ţionare a contestaţiilor
privind auditul de siguranţã rutierã
CAP. I
Reguli generale privind organizarea şi funcţionarea comisiei de
atestare, disciplinã şi solu ţionare a contestaţiilor privind
auditul de siguranţ ã rutierã
ART. 1
Comisia de atestare, disciplinã şi solu ţionare a contestaţiilor
privind auditul de siguranţ ã rutierã, înfiin ţatã prin Legea nr.
265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe
infrastructura rutierã, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare, denumitã în continuare Comisia, îşi desfãşoarã
activitatea în subordinea secretarului de stat coordonator al
domeniului de transport rutier din cadrul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii (MTI).
ART. 2
(1) Comisia are în componenţ ã 9 membri, dupã cum urmeazã:
a) secretarul de stat coordonator al domeniului de transport
rutier din cadrul MTI, în calitate de preşedinte al Comisiei;
b) directorul general al Autoritã ţii Rutiere Române - A.R.R., în
calitate de vicepreşedinte al Comisiei;
c) un reprezentant al Direcţiei transport rutier - MTI;
d) 2 reprezentanţi ai Direcţiei generale infrastructurã rutierã
şi concesiuni - MTI;
e) 2 reprezentanţi ai Autorit ãţii Rutiere Române - A.R.R.;
f) 2 auditori de siguranţ ã rutierã.
(2) În cazul în care unul sau mai mulţi membri nu pot participa
din motive întemeiate la şedinţele Comisiei, aceştia sunt
înlocuiţi de membri supleanţi.
(3) Membrii şi membrii supleanţi prev ãzuţi la alin. (1) lit. c)f) sunt numiţi prin decizie de secretarul de stat coordonator al
domeniului de transport rutier din cadrul MTI, la propunerea
directorului general al Autoritã ţii Rutiere Române - A.R.R.
ART. 3
Comisia se organizeazã şi func ţioneazã potrivit prezentului
regulament.
ART. 4
(1) Comisia îndeplineşte urmãtoarele atribu ţii:
a) examinarea şi evaluarea candidaţilor în vederea atest ãrii ca
auditori de siguranţã rutierã;
b) verificarea îndeplinirii condiţiilor legale şi atestarea
calitãţii de auditor de siguranţ ã rutierã, în conformitate cu
prevederile art. 24 din Legea nr. 265/2008 , cu modificãrile şi
completãrile ulterioare;
c) comunicarea cãtre conducerea Autoritãţii Rutiere Române A.R.R. a numelor şi datelor de identificare ale persoanelor care
au obţinut atestatul de auditor de siguranţ ã rutierã, în vederea
înscrierii acestora în Registrul auditorilor de siguranţ ã
rutierã;

d) recunoaşterea automatã a documentului emis de autoritatea
competentã din statul de origine, în cazul cetã ţeanului unui stat
membru al Uniunii Europene sau al unui stat aparţinând Spaţiului
Economic European, care a dobândit calitatea de auditor de
siguranţã rutierã în unul dintre aceste state, şi în baza cãruia
cetãţeanul exercit ã legal profesia;
e) dispunerea încetãrii calitã ţii de auditor, în condiţiile
legii;
f) analizarea şi soluţionarea, în condiţiile legii, a
contestaţiilor privind raportul de audit de siguranţ ã rutierã;
g) analiza abaterilor auditorilor de siguranţ ã rutierã şi
înaintarea cãtre Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R., dupã caz, a
propunerilor de sancţionare a acestora;
h) înaintarea cãtre Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R. a
propunerilor de îmbunãtã ţire a procedurilor şi metodologiilor de
lucru în vederea creşterii calitã ţii activitãţii auditorilor de
siguranţã rutierã.
(2) Pentru exercitarea acestor atribuţii, Comisia emite decizii
şi rezoluţii.
(3) Deciziile şi rezoluţiile care se supun la vot se adopt ã cu
majoritate simplã.
ART. 5
Prima şedinţ ã a Comisiei are loc în termen de cel mult 30 de zile
de la data publicãrii prezentului ordin.
ART. 6
Preşedintele Comisiei îndeplineşte urmãtoarele atribu ţii
principale:
a) prezideazã şi conduce şedin ţele Comisiei;
b) convoacã, prin intermediul secretariatului Comisiei (denumit
în continuare secretariat), şedinţele acesteia;
c) stabileşte sarcinile ce revin fiecãrui membru;
d) în scopul realizãrii atribu ţiilor Comisiei, dispune efectuarea
anumitor activitã ţi de cãtre membrii specialişti din Comisie şi
stabileşte programul pentru respectivele activitã ţi;
e) reprezintã Comisia în rela ţiile cu persoanele fizice şi
juridice.
ART. 7
Comisia se întruneşte ori de câte ori este necesar, în şedinţe
ordinare, la convocarea preşedintelui. Convocarea se va efectua
prin secretariat şi va fi însoţit ã de ordinea de zi.
ART. 8
(1) Membrii Comisiei îşi pãstreazã calitatea pe care o au în
cadrul autoritã ţilor/instituţiilor de la care provin, precum şi
toate drepturile ce decurg din aceastã calitate.
(2) Membrii Comisiei care deţin şi calitatea de auditori de
siguranţã rutierã nu pot desfãşura activitã ţi de evaluare de
impact asupra siguranţei rutiere, audit de siguranţ ã rutierã şi
inspecţie de siguranţ ã, în perioada pentru care sunt nominalizaţi
ca membri în Comisie.
ART. 9
(1) Membrii şi/sau membrii supleanţi participanţi la activit ãţile
Comisiei sunt remuneraţi cu o indemnizaţie lunar ã în cuantum de

10% din salariul brut al directorului general al Autoritã ţii
Rutiere Române - A.R.R.
(2) Plata indemnizaţiei lunare este condiţionat ã de participarea
la cel puţin o activitate a Comisiei în luna de referinţ ã,
respectiv la cel puţin o şedinţ ã sau la cel pu ţin o activitate de
atestare profesionalã a auditorilor de siguran ţã rutierã
prevãzutã la art. 3 alin. (3), (8) sau (9) din anexa nr. 2 la
ordin.
(3) Plata indemnizaţiei va fi suportat ã din bugetul Autoritã ţii
Rutiere Române - A.R.R.
ART. 10
(1) În desfãşurarea activitã ţii Comisia este asistat ã de
secretariat, care va fi asigurat de Autoritatea Rutierã Românã
A.R.R.
(2) Secretariatul are urmãtoarele atribu ţii principale:
a) pregãteşte şi distribuie materialele necesare bunei
desfãşurãri a şedin ţelor Comisiei;
b) primeşte şi înregistreazã orice documente destinate Comisiei;
c) oferã asisten ţã tehnicã în vederea bunei desfãşurãri a
şedinţelor Comisiei;
d) îndeplineşte procedurile de citare a pãr ţilor în cazul
cercetãrilor abaterilor disciplinare şi solu ţionãrii
contestaţiilor la raportul de audit de siguranţ ã rutierã;
e) comunicã membrilor Comisiei orice informaţie sau document
relevant pentru activitatea acestora;
f) redacteazã minuta şedin ţelor Comisiei, precum şi deciziile şi
rezoluţiile Comisiei, care vor fi semnate de c ãtre preşedinte;
g) înregistreazã, gestioneazã şi arhiveazã coresponden ţa,
documentele emise de Comisie, cele legate de activitatea
Comisiei, minutele şedinţelor, deciziile şi rezoluţiile Comisiei;
h) întocmeşte şi pãstreazã registrul unic de înregistrare a
minutelor întocmite în urma şedinţelor Comisiei şi registrul unic
de sancţiuni aplicate auditorilor de siguranţ ã rutierã.
(3) Secretariatul are activitate permanentã, membrii acestuia
desfãşurându-şi activitatea în plus faţ ã de atribu ţiile de baz ã,
fãrã remunerare suplimentarã.
CAP. II
Reguli de soluţionare a contestaţiilor privind raportul de audit
de siguranţã rutierã şi de analizã disciplinarã a activitã ţii
auditorilor
ART. 11
Comisia soluţioneaz ã contestaţiile depuse potrivit art. 14 alin.
(3) din Legea nr. 265/2008 , cu modificãrile şi completãrile
ulterioare, şi analizeazã disciplinar activitatea auditorilor de
siguranţã rutierã din perspectiva respectãrii prevederilor legii
şi ale regulilor şi metodologiilor de lucru, în baza sesizãrilor
depuse la secretariat.
ART. 12
(1) Preşedintele desemneazã 2 membri în scopul întocmirii unui
referat asupra contestaţiei sau situaţiei investigate.

(2) În vederea clarificãrii aspectelor contestate sau
investigate, membrii desemnaţi s ã elaboreze referatul prevãzut la
alin. (1) vor analiza toate materialele referitoare la cauzã,
putând solicita contestatarului, auditorului şi/sau terţilor, al
cãror punct de vedere poate fi relevant pentru solu ţionarea
contestaţiei, s ã furnizeze în scris anumite precizãri.
(3) Referatul trebuie finalizat şi prezentat în plenul Comisiei
în maximum 30 de zile de la data contestaţiei sau sesiz ãrii. Pe
baza referatului, la încheierea şedinţei Comisia va adopta o
decizie finalã.
(4) În cazul contestaţiilor la rapoartele de audit de siguranţ ã
rutierã, un exemplar original al deciziei va fi anexat la
raportul de audit de siguranţ ã rutierã contestat. Prevederile
privind eliminarea riscurilor conţinute în decizia Comisiei au
caracter obligatoriu pentru investitor.
(5) Termenul prevãzut la alin. (3) nu poate fi depãşit. În cazul
în care precizãrile solicitate conform alin. (2) nu sunt primite
în termen, Comisia va decide în lipsa acestora.
(6) În cazul în care aspecte din contestaţie se admit, Comisia
înainteazã cãtre Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R. propuneri de
sancţionare a auditorilor de siguranţ ã rutierã şi/sau, dupã caz,
de îmbunãtãţire a procedurilor şi metodologiilor de lucru în
vederea creşterii calitã ţii activit ãţii auditorilor de siguranţ ã
rutierã.
(7) Mãsurile disciplinare pe care le poate propune Comisia sunt:
a) cele prevãzute de Legea nr. 265/2008 , cu modificãrile şi
completãrile ulterioare, în cazurile prevãzute de aceasta; sau
b) restricţionarea pân ã la 6 luni a nominalizãrii auditorului de
siguranţã rutierã la prestarea activitã ţilor de evaluare de
impact asupra siguranţei rutiere, audit de siguranţ ã rutierã şi
inspecţie de siguranţ ã, în cazul nerespectãrii procedurilor şi
metodologiilor de lucru stabilite de Autoritatea Rutierã Românã A.R.R.
ART. 13
Secretariatul comunicã decizia Comisiei celor interesaţi în
vederea ducerii la îndeplinire a mãsurilor dispuse.

ANEXA 2
METODOLOGIE
de atestare a auditorilor de siguranţ ã rutierã
ART. 1
(1) În vederea atestãrii calitã ţii de auditor de siguranţ ã
rutierã, candida ţii trebuie s ã îndeplineascã condi ţi
ile prevãzute
la art. 4 din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei
circulaţiei pe infrastructura rutier ã, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare.
(2) Documentele prevãzute la art. 2, împreunã cu dosarele depuse
de cursanţi la Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R., în vederea
înscrierii la cursurile pentru formarea auditorilor de siguranţ ã
rutierã, care con ţin copii ale documentelor doveditoare privind

îndeplinirea de cãtre candida ţi a condiţiilor prev ãzute la art. 4
din Legea nr. 265/2008 , cu modificãrile şi completãrile
ulterioare, vor fi prezentate de Autoritatea Rutierã Românã A.R.R. comisiei de atestare, disciplinã şi solu ţionare a
contestaţiilor privind auditul de siguranţ ã rutierã (Comisia) în
vederea verificãrii acestora.
ART. 2
În vederea participãrii la examen, cursan ţii trebuie s ã depunã la
sediul Autoritã ţii Rutiere Române - A.R.R., cu cel puţin 5 zile
înainte de data stabilitã pentru examen:
a) adeverinţa de frecventare a cursurilor de formare a
auditorilor de siguranţ ã rutierã, eliberatã de institu ţia care a
organizat cursurile; şi
b) dovada plã ţii taxei pentru susţinerea examenului, în valoare
de 400 lei.
ART. 3
(1) Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R. va stabili data şi locul
de desfãşurare a examenului de atestare a calitã ţii de auditor de
siguranţã rutierã şi le va afişa pe pagina electronicã a
Autoritãţii Rutiere Române - A.R.R. cu cel puţin 10 zile înainte
de data stabilitã.
(2) Tematica examenului va fi elaboratã de Comisie şi va fi
afişatã pe pagina electronicã a Autoritã ţii Rutiere Române A.R.R. cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilit ã pentru
susţinerea examenului.
(3) Examenul în faţa Comisiei este compus din dou ã probe
eliminatorii, astfel:
a) o probã scrisã formatã dintr-un chestionar cu 100 de întrebãri
deschise;
b) un studiu de caz la care candidaţii vor r ãspunde în scris şi
care va fi susţinut şi oral.
(4) Subiectele şi durata examenului se stabilesc de cãtre
Comisie.
(5) Sunt declaraţi admişi la examen candidaţii care:
a) rãspund corect la minimum 90 dintre întrebãrile cuprinse în
chestionar;
b) realizeazã un punctaj de minimum 90% din punctajul maxim
posibil la studiul de caz.
(6) Rezultatele examenului se comunicã în aceeaşi zi, prin
afişare la locul desfãşurãrii examenului.
(7) Contestaţiile adresate Comisiei se formuleazã şi se depun în
termen de maximum 3 zile lucrãtoare la sediul Autoritã ţii Rutiere
Române - A.R.R.
(8) Contestaţiile vor fi soluţionate în maximum dou ã zile
lucrãtoare de la data expirãrii perioadei de depunere a
contestaţiilor de c ãtre o comisie alcãtuitã din 3 membri sau
membri supleanţi din Comisie, care nu au participat la prima
examinare, numiţi de secretarul de stat coordonator al domeniului
de transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor şi
Infrastructurii.
(9) Candidaţii respinşi la examen vor putea susţine o reexaminare
în faţa Comisiei la data şi locul indicate de Autoritatea Rutier ã

Românã - A.R.R., dar nu mai târziu de 20 de zile lucrãtoare de la
data examenului, în contul taxei de participare plãtite cu ocazia
primei examinãri.
(10) Candidaţii respinşi la reexaminare pot susţine un nou examen
numai dupã ce frecventeazã un nou curs pentru formarea
auditorilor de siguranţ ã rutierã.
ART. 4
Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R. va elibera candidaţilor
admişi atestatul de auditor de siguranţ ã rutierã, conform
modelului prezentat în anexa nr. 3 la ordin, dupã ce va fi fãcutã
dovada plãţii taxei pentru eliberarea atestatului, în valoare de
100 lei.
ART. 5
Taxele încasate în conformitate cu art. 2 lit. b) şi art. 4 se
fac venit la bugetul Autoritã ţii Rutiere Române - A.R.R.
ART. 6
În vederea înscrierii în Registrul auditorilor de siguranţ ã
rutierã şi eliberãrii atestatului de auditor de siguran ţã
rutierã, Comisia comunicã Autoritã ţii Rutiere Române - A.R.R.
tabelul cu numele şi datele de identificare ale candidaţilor
admişi la examenul prevãzut la art. 3, în termen de maximum 10
zile lucrãtoare de la data desfãşurãrii acestuia.
ART. 7
În situaţiile prev ãzute la art. 8 din Legea nr. 265/2008 , cu
modificãrile şi completãrile ulterioare, Comisia dispune
încetarea calitã ţii de auditor de siguranţ ã rutierã şi comunicã
situaţia cãtre Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R., în vederea
radierii numelui din Registrul auditorilor de siguranţ ã rutierã.
ANEXA 3
_________
NOTÃ (CTCE)
Modelul Atestatului de Auditor de siguranţ ã rutierã se gãseşte în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 13 octombrie
2010, la paginile 9-10 (a se vedea imaginea asociatã).
----

