
BIBLIOGRAFIE ȘI PLAN TEMATIC 

PENTRU PREGĂTIREA CANDIDAȚILOR ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA 

EXAMENUL PENTRU FUNCȚIA DE ȘOFER 

 

 

 

 I PROBA SCRISĂ 

 

 1. CIRCULAȚIA PE DRUMURILE PUBLICE 

 

A. Semnalizarea rutieră, indicatoare rutiere. 

B. Obligațiile participanților la trafic. 

C. Reguli pentru circulația vehiculelor. 

D. Circulația pe autostrăzi.  

E. Obligații în caz de accident. 

F. Infracțiuni și pedepse.  

G. Răspunderea contravențională. 

  

 2. ORGANIZAREA INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI 

 

A. Dispoziții generale privind organizarea instanțelor judecătorești. 

B. Activitatea compartimentelor auxiliare ale instanţelor judecătoreşti. 

 

3. CITAREA ȘI COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURĂ CIVILĂ. 

 

A. Organe competente și modalități de comunicare. 

B. Locul citării.  

A. Cuprinsul citației. 

B. Înmânarea făcută personal celui citat. 

C. Înmânarea făcută altor persoane. 

D. Procedura de comunicare. 

E. Cuprinsul dovezii de înmânare și al procesului-verbal. 

F. Imposibilitatea de a comunica actul de procedură. 

G. Zilele de comunicare. 

H. Comunicarea către alți participanți. 

 

4. CITAREA șI COMUNICAREA ACTELOR PROCEDURALE PENALE. 

 

A. Modul de citare. 

B. Cuprinsul citației. 

C. Locul de citare. 

D. Înmânarea citației. 

F. Înmânarea citației altor persoane. 

E. Imposibilitatea de a comunica citația. 

G. Dovada de primire şi procesul-verbal de predare a citaţiei. 

H. Comunicarea altor acte procedurale. 

 

 

II PROBA PRACTICĂ 

   



 Va consta în efectuarea probe practice de traseu cu comisia de examen, urmând să fie 

verificate aptitudinile și comportamentul candidaților specifice pentru categoria B.   

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

1. OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, Capitolul 

IV, Capitolul V (fără secțiunile 3 și 6), Capitolul VI și Capitolul VII. 

2. HG 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 

privind circulația pe drumurile publice, Capitolul IV, Capitolul V (fără secțiunea a 4-a), 

Capitolul VII.  

3. Hotărârea CSM nr. 1375/2015 privind Regulamentul de ordine interioară al 

instanțelor judecătorești, Capitolul 1, Capitolul II secțiunea a VII-a, art. 41-47.  

4. Legea nr. 134/2010, republicată privind Codul de procedură civilă: art. 154, art. 

155, art. 157, art. 161 - 164, art. 166, art. 171 și art. 173.  

5. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală: art. 257-262 și art. 264. 

 

APTITUDINI ȘI MOD DE COMPORTARE SUPUSE TESTĂRII, SPECIFICE 

PENTRU CATEGORIA B:  

 

a) pregătirea și controlul autovehiculului din punctul de vedere al siguranței 

circulației; candidații trebuie să facă dovada capacității de a se pregăti să conducă în 

siguranță, cu respectarea urmatoarelor cerinte: 

 

1. să controleze vizual starea anvelopelor, blocurilor de lumini/semnalizare față/spate, 

catadioptrilor, precum și existența trusei medicale, triunghiurilor reflectorizante și 

stingătorului de incendiu; 

2. să verifice, prin intermediul aparaturii de bord sau al comenzilor autovehiculului, 

funcționalitatea direcției, frânei, instalației de ungere/răcire, spălatorului de parbriz, luminilor, 

semnalizării și avertizorului sonor; 

3. să regleze scaunul și tetierele, dacă este nevoie, pentru a obține o poziție corectă; 

4. să regleze oglinzile retrovizoare și centurile de siguranță, dacă este cazul; 

5. să se asigure că ușile sunt închise și să elibereze frâna de ajutor; 

 

b) manevre speciale care trebuie testate în legătură cu siguranța circulației, 

pentru categoria B; se asigură testarea modului de executare a cel puțin două manevre, 

dintre care o manevra de mers înapoi, dintre urmatoarele: 

 

1. să efectueze o manevra de mers înapoi menținând o traiectorie rectilinie sau să 

efectueze o manevră de mers înapoi cu un viraj la dreapta ori la stânga (în locuri amenajate 

sau unde există posibilitatea); 

2. să facă o manevra de întoarcere; 

3. să parcheze autovehiculul și să se repună în mișcare dintr-un loc de staționare 

paralel, oblic sau perpendicular, mergând pe direcția înainte ori înapoi, pe teren neted, în 

pantă sau în rampă; 

4. să frâneze pentru a opri cu precizie; executarea unei opriri de urgență este 

facultativă; 

 

 



c) comportamentul în trafic; candidații trebuie să efectueze în mod obligatoriu 

toate manevrele în situații normale de trafic, în condiții de siguranță completă și cu 

precauțiile necesare, astfel: 

 

1. să părăseasca un loc de staționare, să plece din nou după o oprire în trafic, să iasă de 

pe un drum lateral; 

2. să folosească drumuri drepte, sa întalnească autovehicule, inclusiv în pasaje înguste; 

3. să abordeze curbe; 

4. să circule pe drumuri în rampă/pantă; 

5. să patrundă și să traverseze intersecții și joncțiuni; 

6. să schimbe direcția: să vireze la dreapta sau la stânga, să schimbe banda de 

circulație; 

7. să intre/să iasă de pe o autostradă sau un drum similar, dacă este cazul; să treacă de 

pe bandă de accelerare/ieșire pe banda de decelerare; 

8. să depășească alte autovehicule, obstacole, autovehicule staționate; să fie depășiți de 

alte autovehicule, daca este cazul; 

9. să respecte regulile instituite în zona amenajărilor rutiere speciale, dacă este cazul: 

intersecţii cu sens giratoriu, treceri la nivel cu calea ferată, staţii de autobuz/tramvai, treceri de 

pietoni, urcarea rampelor, coborârea pantelor, precum şi circulaţia în tuneluri; 

10. să circule astfel încât să asigure siguranța deplasării și reducerea consumului de 

combustibil și a emisiilor poluante prin manevre de accelerare/decelerare, precum și prin 

selectarea manuală a vitezelor, după caz; 

11. să fie precauți și să ia masurile de siguranță înainte de coborârea din autovehicule; 

12. să fie precauți și să adopte masurile de siguranță la întâlnirea în trafic a 

conducătorilor de biciclete, mopede și motociclete. 

 


