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REFERAT DE APROBARE
a ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru modificarea şi completarea
Ordinului ministrului transporturilor nr. 794/2007 pentru aprobarea Normelor de
autorizare a centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul
transporturilor rutiere, cu modificările şi completările ulterioare

În scopul accesului nediscriminatoriu la piaţa serviciilor din statele membre, precum şi pentru
garantarea unei libertăţi reale de circulaţie a personalului calificat, Parlamentul European și
Consiliul au emis Directiva 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne, transpusă în
legislaţia naţională prin OUG nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii
şi libertatea de a furniza servicii în România. Ca efect al publicării acestor acte normative, a
apărut necesitatea revizuirii legislaţiei interne pentru a elimina prevederile care contravin
directivei.
În acest context se înscrie şi prezenta propunere de modificare şi completare a Ordinul
ministrului transporturilor nr. 794/2007 pentru aprobarea Normelor de autorizare a centrelor de
pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, publicat in Monitorul
Oficial, Partea I nr. 654 din 25 septembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Astfel, modificările şi completările propuse cuprind următoarele măsuri:
- posibilitatea considerării ca valabile a documentelor lectorilor emise în alte state membre al
Uniunii Europene, prezentate la dosarul de autorizare în copie simplă, dacă sunt însoţite de o
traducere simplă;
- eliminarea diferenţei de abordare a autorizării „sediului central” al unui centru de pregătire şi
perfecţionare şi filialele, sucursalele şi punctele de lucru ale acestuia, având în vedere
problemele care ar putea apărea la autorizarea unui prestator străin, stabilit în alt stat membru
al Unuinii Europene;
- eliminarea valabilităţii limitate a autorizaţiei centrelor de pregătire şi perfecţionare şi
condiţionarea menţinerii autorizării doar de respectarea cerinţelor legale în domeniu,
- diminuarea componenţei comisiei de control, motivată de volumul de activităţi al pesonalului
instituţiilor implicate
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Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm a aproba Ordinul ministrului transporturilor şi
infrastructurii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 794/2007
pentru aprobarea Normelor de autorizare a centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului
din domeniul transporturilor rutiere, cu modificările şi completările ulterioare
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

ORDIN
Nr. ___________
din _______________
pentru modificarea şi completarea Normelor de autorizare a centrelor de pregătire şi
perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul
ministrului transporturilor nr. 794/2007
În temeiul prevederilor art. 15 lit. b), art. 22 lit. a) şi ale art. 24 alin. (4) lit. a) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de
servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 68/2010, ale art. 5 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 102/2006 cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12 lit. g) şi h) din
Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările
şi completările ulterioare
ministrul transporturilor şi infrastructurii emite prezentul
ORDIN
Art. I. - Normele de autorizare a centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului
din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr.
794/2007, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 654 din 25 septembrie 2007, cu
modificările şi completările ulerioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.

Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2 - (1) Pregătirea şi perfecţionarea personalului din domeniul transporturilor rutiere se pot
efectua numai în cadrul centrelor de pregătire şi perfecţionare.
(2) În sensul prezentelor norme, prin centru de pregătire şi perfecţionare se înţelege orice
persoană juridică sau orice filială, sucursală sau punct de lucru al acesteia care îşi desfăşoară
activitatea într-o locaţie de pe teritoriul României şi care este autorizat să defăşoare unul sau
mai multe tipuri de cursuri din cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme, de către
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii prin Direcţia transport rutier.
(3) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii publică pe pagina sa electronică www.mt.ro lista
centrelor de pregătire şi perfecţionare.
2.

Articolul 3 se abrogă.

3.

La articolul 4 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) În cadrul centrelor de pregătire şi perfecţionare, procesul de pregătire se va desfăşura
conform programelor de pregătire corespunzătoare cursurilor pentru care au fost autorizate.”
4.

Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Pentru autorizarea ca centru de pregătire şi perfecţionare, din documentele de
înregistrare în România ale solicitantului trebuie să rezulte că acesta desfăşoară activităţile
având codul CAEN 8559 - alte forme de învăţământ n.c.a. sau codul CAEN 8532 - învăţământ
secundar, tehnic sau profesional.”
5.

La articolul 8 alineatul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Se consideră îndeplinită condiţia prevăzută la alin. (1) lit. b) dacă solicitantul face dovada
îndeplinirii condiţiilor minime pentru desfăşurarea cursurilor de pregătire şi perfecţionare, după
cum urmează:
- deţine la sediu spaţii adecvate desfăşurării acestei activităţi, respectiv: săli de curs cu
minimum 20 de locuri, spaţiu destinat activităţii de secretariat, arhivă şi evidenţe, grup sanitar
şi, după caz, spaţii destinate pregătirii practice;
- deţine la sediu dotările tehnico-didactice minime prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. c),
- deţine autovehiculele necesare pentru efectuarea pregătirii prevăzute la art. 11 alin. (1) lit.
i).”
6.

Articolul 10 de abrogă.

7.

Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) În vederea autorizării, solicitantul va depune la Direcţia generală
infrastructură şi transport rutier un dosar care trebuie să conţină următoarele documente:
a) cerere;
b) documentul din care rezultă îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 6, în copie,;
c) lista cuprinzând dotările tehnico-didactice minime, respectiv:
- aparat de retroproiecţie/videoproiector şi ecran;
- telefon şi fax;
- copiator;
- o reţea informatică funcţională formată din minimum 20 de ansambluri de echipamente de
calcul (PC) alcătuite din unitate centrală şi monitor; reţeaua trebuie să asigure rularea
programelor software corespunzătoare cursurilor prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme,
precum şi rularea programelor software de verificare a cunoştinţelor, inclusiv accesul
permanent la internet;
d) programa de pregătire corespunzătoare fiecărui tip de curs pentru care se solicită
autorizarea, în care se vor evidenţia tematicile, durata cursului structurată pe zile şi ore, precum
şi lectorii/formatorii care urmează să susţină respectivele cursuri; în cazul în care legislaţia în
domeniu nu prevede altfel, programele de pregătire vor fi elaborate astfel încât fiecare zi de
pregătire să cuprindă cel mult 8 unităţi didactice a câte 45 de minute;

e) pentru persoana care conduce permanent şi efectiv activitatea centrului de pregătire şi
perfecţionare se va depune:
- decizia de numire din care să reiasă că aceasta conduce permanent şi efectiv
activitatea centrului de pregătire şi perfecţionare şi că este mandatată să reprezinte centrul de
pregătire în relaţia cu autorităţile, în copie;
- diploma de licenţă în unul din domeniile tehnic/juridic/economic,
- dovada de atestare a calităţii de lector în domeniul transporturilor rutiere, în copie;
- documente din care să rezulte că are o vechime de cel puţin 5 ani în domeniul
transporturilor rutiere, în copie;
- contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată, în copie;
- cazierul judiciar, în copie sau, în cazul cetăţenilor altor state membre ale Uniunii
Europene sau ale Spaţiului Economic European, declaraţia notarială pe proprie răspundere
care să ateste îndeplinirea condiţiei prevăzute la art 8 alin. (1) lit. a), în original;
f) lista conţinând lectorii care vor preda cursurile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme,
cu indicarea tipului de curs pentru fiecare lector,
g) pentru lectorii care vor preda cursurile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme, se vor
depune:
- diploma de licenţă în unul din domeniile tehnic/juridic/economic,
- dovada de atestare a calităţii de lector în specialitatea tipului de curs pe care îl va
preda, în copie;
- contractul individual de muncă sau contractul civil, în copie
- declaraţia pe propria răspundere a lectorului că predă cursuri la centrul de pregătire şi
perfecţionare care solicită autorizarea, în original;
h) suportul de curs pentru fiecare tip de curs prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme pentru
care se solicită autorizarea, întocmit astfel încât conţinutul acestuia să ţină seama de cerinţele
şi reglementările în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, valabile la data solicitării
autorizării centrului de pregătire şi perfecţionare;
i) lista conţinând autovehiculele deţinute, însoţită de documentele aferente fiecărui autovehicul
deţinut, în cazul solicitării autorizării pentru desfăşurarea tipurilor de cursuri prevăzute în anexa
nr. 1 la punctele 2, 6 şi/sau 7, respectiv:
- certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate;
- actul din care rezultă că solicitantul deţine cu orice titlu autovehiculul respectiv;”
j) în plus faţă de cele prevăzute la lit. c), în vederea autorizării pentru cursuri de pregătire şi
perfecţionare a conducătorilor auto care transportă mărfuri periculoase, se vor prezenta
suplimentar modul şi locul de efectuare a exerciţiilor practice conform prevederilor anexelor la
Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.),
încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994,
denumit în continuare A.D.R., precum şi cel puţin următoarele dotări:
- echipament de protecţie: sticlă cu apă pentru clătit ochii, ochelari, mască pentru gaze,
şorţ, mănuşi, cizme,
- echipament de semnalizare: vestă reflectorizantă, bandă pentru izolat zona
accidentului, dispozitive de semnalizare luminoasă cu sursă proprie de energie, funcţionale,
- echipamente de intervenţie: lanternă anti-ex, lopată, capace pentru acoperirea gurilor
de canalizare, dispozitive de imobilizare a vehiculului (cale),
- stingător pentru incendii cu capacitatea de min. 6 kg pentru focare de tip A, B, C,
- cuvă metalică cu suprafaţa bazei de minimum 1 mp, pentru pregătirea în vederea
abordării unui început de incendiu

k) în vederea autorizării pentru cursuri de pregătire şi perfecţionare a consilierilor de siguranţă
şi a conducătorilor auto pentru transportul de materiale radioactive aparţinând clasei 7 a A.D.R.
se vor prezenta avizele de curs eliberate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor
Nucleare.
(2) În condiţiile stabilite de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de
stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, sunt recunoscute ca valabile documentele
emise în alte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, depuse
la dosarul de autorizare conform alin. (1) lit. e) şi g). Documentele redactate într-o alta limbă
decât limba română vor fi însoţite de o traducere în limba română.
(3) Verificarea la sediul solicitantului a îndeplinirii condiţiilor necesare autorizării se va efectua
conform prevederilor art. 17.
(4) Soluţionarea solicitărilor de autorizare a centrelor de pregătire şi perfecţionare se realizează
conform prevederilor art. 12 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind
libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.”
8.

Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Autorizaţia centrului de pregătire şi perfecţionare se acordă pe perioadă
nedeterminată, cu condiţia respectării în permanenţă a prevederilor legale privind autorizarea
centrelor de pregătire şi perfecţionare.
(2) Modelul autorizaţiei este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme. ”
9.

La articolul 14 literele d) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„d) să deţină la sediu următoarele documente:
- autorizaţia de funcţionare în original,
- documentele privind deţinerea spaţiilor, autovehiculelor şi a materialelor didactice,
- documentele contabile de plată privitoare la contractele civile de prestări servicii, de
muncă şi de închiriere,
- situaţiile/programatoarele întocmite în urma fiecărui examen, lucrările scrise de examen
ale fiecărui candidat, precum şi documentele aferente fiecărei persoane care a urmat unul sau
mai multe cursuri în cadrul centrului de pregătire şi perfecţionare, din ultimii 5 ani; sunt
acceptate şi documentele arhivate electronic,”
......................................................................................................................................................
„i) să informeze în prealabil Direcţia transport rutier, prin transmiterea unui formular stabilit de
aceasta, cu privire la:
- datele şi perioada orară când au loc cursurile prevăzute în anexa nr. 1,
- numărul persoanelor care urmează fiecare tip de curs;
- lectorii care vor preda cursul,”
10.

La articolul 14, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j) cu următorul cuprins:

„j) să informeze Direcţia transport rutier despre orice modificare a informaţiilor prezentate în
dosarul de autorizare, în termen de 10 zile lucrătoare de la apariţia modificării,”
11.

La articolul 15 alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Constatarea nerespectării prevederilor prezentelor norme se face de către Direcţia
transport rutier.
(3) Suspendarea autorizaţiei centrului de pregătire şi perfecţionare pentru o perioadă de 30 de
zile se dispune de către Direcţia transport rutier în următoarele situaţii:
a) când reclamaţiile adresate în scris Direcţiei transport rutier în legătură cu activitatea centrului
de pregătire şi perfecţionare se confirmă;
b) când s-a constatat nerespectarea programei de pregătire a unui tip de curs;
c) când se constată că centrul de pregătire şi perfecţionare nu a respectat cel puţin una dintre
obligaţiile prevăzute la art. 14;
d) când se constată că centrul de pregătire şi perfecţionare nu a respectat cel puţin una dintre
obligaţiile prevăzute la art. 111 sau art. 112 din Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi
turismului nr. 42/2006 privind condiţiile de pregătire profesională iniţială şi continuă a anumitor
categorii de conducători auto, cu modificările şi completările ulterioare.”
12.

La articolul 16 alineatul 2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) când nu mai sunt îndeplinite condiţiile de autorizare”
13.

La articolul 16 alineatul (3) se abrogă.

14.

Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - Verificarea respectării condiţiilor prevăzute de prezentele norme de către centrele de
pregătire şi perfecţionare şi verificarea modului în care se desfăşoară cursurile de pregătire
prevăzute în anexa nr. 1 se efectuează de către Direcţia transport rutier cel puţin o dată la 3
ani.”
15.
În
tot
cuprinsul
normelor
referirile
la
„sediul
central”
şi/sau
la
„filialele/sucursalele/punctele de lucru ale centrului de pregătire şi perfecţionare” se consideră
referiri la „centrul de pregătire şi perfecţionare”.
15.
În tot cuprinsul normelor sintagma „Direcţia generală infrastructură şi transport rutier” se
înlocuieşte cu sintagma „Direcţia transport rutier”
Art. II. - (1) Sediile centrale şi filialele, sucursalele şi punctele de lucru ale centrelor de
pregătire şi perfecţionate autorizate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin trebuie să
se conformeze noilor cerinţe ale acestuia în termen de 60 de zile de la data intrării sale în
vigoare.
(2) Autorizaţiile sediilor centrale şi ale filialelor, sucursalelor şi punctelor de lucru ale
centrelor de pregătire şi perfecţionare eliberate până la data intrării în vigoare a prezentului
ordin ramân valabile în condiţiile respectării prevederilor alin. (1), în caz contrar vor fi anulate.

Art. III. - Direcţia transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii va
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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