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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Pãrþii I Ñ Norme de autorizare a ºcolilor de conducãtori auto Ñ din Normele de
autorizare a funcþionãrii centrelor de pregãtire a personalului din domeniul transporturilor rutiere
Ministrul transporturilor,
în temeiul art. 11 lit. g) ºi h) din Ordonanþa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobatã ºi modificatã
prin Legea nr. 197/1998, al art. 4 lit. r) ºi s) din Ordonanþa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, modificatã ºi completatã prin Ordonanþa Guvernului nr. 73/1998, al art. 3 din Ordonanþa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinþarea unor instituþii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, al art. 1 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului
nr. 625/1998 privind organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii Rutiere Române Ñ A.R.R. ºi al Hotãrârii Guvernului
nr. 44/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor, cu modificãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Partea I Ñ Norme de autorizare a
ºcolilor de conducãtori auto Ñ din Normele de autorizare a
funcþionãrii centrelor de pregãtire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, prevãzute în anexa care face
parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Departamentul transporturi rutiere din cadrul
Ministerului Transporturilor ºi Autoritatea Rutierã

Românã Ñ A.R.R. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Pe data prezentului ordin orice dispoziþie contrarã îºi înceteazã aplicabilitatea.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea. I.

Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Bucureºti, 17 martie 1999.
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ANEXÃ

NORME
de autorizare a funcþionãrii centrelor de pregãtire a personalului din domeniul transporturilor rutiere
Ñ sã elibereze certificatul de absolvire numai persoanelor care au dobândit cunoºtinþele teoretice ºi practice neceNORME
sare.
(3) Se considerã îndeplinitã condiþia prevãzutã la
de autorizare a ºcolilor de conducãtori auto
alin. (1) lit. b), dacã solicitantul face dovada îndeplinirii
condiþiilor minime, dupã cum urmeazã:
CAPITOLUL I
Ñ dispune de resurse financiare suficiente pentru înceDispoziþii generale
perea ºi desfãºurarea activitãþii;
Ñ deþine cu drept de proprietate un numãr corespunzãArt. 1. Ñ ªcolile de conducãtori auto întregesc cadrul
instituþional naþional de asigurare a siguranþei circulaþiei tor de autovehicule (cel puþin douã autoturisme sau douã
rutiere, contribuind la ridicarea nivelului de siguranþã a tra- autocamioane sau câte un autovehicul din fiecare categorie
pentru care se face instruirea, dupã caz) necesare pentru
ficului.
Art. 2. Ñ Autorizarea ºcolilor de conducãtori auto se instruirea practicã de conducere auto, cu asigurarea spaþiface prin eliberarea unei autorizaþii în condiþiile prezentelor ilor de parcare aferente; în cazul în care numãrul de autovehicule aflate în proprietate este insuficient, acesta poate
norme.
Art. 3. Ñ (1) Pregãtirea teoreticã ºi practicã a persoa- fi suplimentat ºi cu autovehicule închiriate.
Pentru fiecare autovehicul trebuie sã se facã dovada
nelor pentru obþinerea permisului de conducere se efectuplãþii
sumei fixe anuale pentru Fondul special al drumurilor
eazã numai în ºcoli autorizate de Ministerul Transporturilor publice.
prin Autoritatea Rutierã Românã Ñ A.R.R.
destinate practicii de conducere auto tre(2) În cadrul ºcolilor de conducãtori auto autorizate pro- buieAutovehiculele
sã
îndeplineascã
de dotare minimã necesarã,
cesul de pregãtire se va desfãºura conform regulamentului prevãzutã în anexa nr.condiþiile
1, sã fie omologate conform reglede funcþionare a acestora ºi programelor ºcolare aprobate mentãrilor în vigoare, având
inspecþia tehnicã periodicã
în conformitate cu prevederile legale.
executatã de o unitate autorizatã, ºi sã fie asigurate pentru
Art. 4. Ñ (1) ªcolile de conducãtori auto sunt:
daune cauzate terþilor, inclusiv persoanelor care se aflã în
a) ºcoli din reþeaua învãþãmântului de stat sau unitãþi interiorul acestora cu ocazia pregãtirii în vederea obþinerii
din sistemul de învãþãmânt particular;
permisului de conducere;
b) ºcoli organizate de societãþi naþionale, companii
Ñ deþine în folosinþã exclusivã ºi permanentã, în pronaþionale, regii autonome ºi societãþi comerciale deþinãtoare prietate sau cu chirie, spaþii adecvate procesului de învãþãde parcuri auto, în vederea calificãrii sau reconversiei pro- mânt, care îndeplinesc condiþiile minime prevãzute în anexa
fesionale a personalului propriu;
nr. 2;
c) ºcoli de conducãtori auto care funcþioneazã ca socieÑ are dotarea tehnico-didacticã proprie corespunzãtoare
tãþi comerciale.
conþinutului programelor ºcolare de pregãtire teoreticã ºi
(2) Pregãtirea practicã în vederea obþinerii permisului de practicã;
conducere auto pentru categoriile A ºi B se poate face ºi
Ñ deþine avizele de funcþionare necesare, eliberate de
de cãtre instructori de conducere auto independenþi, autori- cãtre organele specializate (sanitare, P.S.I., protecþia
zaþi sã efectueze aceastã activitate în conformitate cu pre- muncii).
vederile prezentelor norme.
(4) Se considerã îndeplinitã condiþia prevãzutã la
(3) Nu sunt supuse prevederilor prezentelor norme ºco- alin. (1) lit. c), dacã ºcoala face dovada cã are încadraþi
lile de conducãtori auto care funcþioneazã în cadrul cu contract de muncã (cel puþin 3 persoane) sau prin conMinisterului Apãrãrii Naþionale, Ministerului de Interne, pre- venþie civilã de prestãri de servicii, profesori ºi instructori
cum ºi în celelalte instituþii componente ale sistemului atestaþi de Autoritatea Rutierã Românã Ñ A.R.R., precum
naþional de apãrare, numai pentru nevoile proprii.
ºi o persoanã care va fi desemnatã sã conducã ºi sã
organizeze activitatea de instruire. Atestatul profesional al
CAPITOLUL II
instructorilor de conducere auto ºi al profesorilor de legislaAutorizarea ºcolilor de conducãtori auto
þie rutierã se elibereazã de cãtre Autoritatea Rutierã
Românã Ñ A.R.R. conform normelor specifice aprobate de
Condiþii de autorizare
Ministerul Transporturilor.
Art. 5. Ñ (1) Autorizarea ºcolilor de conducãtori auto,
Menþinerea valabilitãþii atestatului profesional este condicu excepþia celor prevãzute la art. 4 alin. (3), se face de þionatã de participarea periodicã (dupã 5 ani) la cursuri de
cãtre Autoritatea Rutierã Românã Ñ A.R.R., numai dacã perfecþionare avizate de Autoritatea Rutierã Românã Ñ
sunt îndeplinite, cumulativ, urmãtoarele condiþii:
A.R.R. Din comisia de examinare la absolvirea cursului va
a) de onorabilitate;
face parte ºi un reprezentant al Autoritãþii Rutiere
b) de capacitate financiarã ºi de bazã materialã;
Române Ñ A.R.R. Formele de pregãtire ºi de perfecþioc) de capacitate profesionalã.
nare menþionate se vor desfãºura în instituþii abilitate de
(2) Se considerã îndeplinitã condiþia prevãzutã la Ministerul Transporturilor.
alin. (1) lit. a), dacã persoana care conduce efectiv ºi perArt. 6. Ñ Instructorii de conducere auto independenþi
manent activitatea, reprezentând ºcoala în relaþia cu autori- pot solicita autorizaþia pentru desfãºurarea activitãþii, dacã
tãþile, nu a fost condamnatã pentru infracþiuni care o fac fac dovada asigurãrii pregãtirii teoretice a cursanþilor prin
incompatibilã cu aceastã activitate ºi/sau nu a fost decla- încheierea unui contract cu o ºcoalã de conducãtori auto
ratã necorespunzãtoare de cãtre autoritatea competentã. autorizatã sau dacã se angajeazã sã efectueze pregãtire
Persoana desemnatã sã organizeze ºi sã conducã acti- practicã numai cu persoane care prezintã documente din
vitatea rãspunde de asigurarea condiþiilor de instruire teore- care sã reiasã cã acestea au efectuat pregãtirea teoreticã
ticã ºi practicã a cursanþilor, având obligaþia:
într-o ºcoalã de conducãtori auto autorizatã sau cã au
Ñ sã respecte prevederile regulamentului de funcþionare aprobare, în acest sens, din partea organelor de poliþie
a ºcolii;
abilitate potrivit legii.
Ñ sã controleze desfãºurarea procesului de pregãtire
Eliberarea autorizaþiei pentru ºcolile de conducãtori auto
teoreticã a cursanþilor conform programei ºcolare avizate, ºi
Art. 7. Ñ (1) Solicitantul depune la reprezentanþa
de pregãtire practicã numai pe traseele aprobate;
Autoritãþii Rutiere Române Ñ A.R.R. din judeþul în care îºi
Ñ sã menþinã în permanenþã funcþionalitatea bazei teh- are sediul un dosar care trebuie sã cuprindã documentaþia
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(2) Actele se prezintã, în original ºi în copie, pentru autorizaþiei de funcþionare a ºcolii de conducãtori auto. Viza
verificarea conformitãþii de cãtre reprezentanþa Autoritãþii anualã se acordã dupã verificarea:
Rutiere Române Ñ A.R.R.; acestea sunt urmãtoarele:
a) pãstrãrii condiþiilor iniþiale care au stat la baza acora) cererea-tip pentru obþinerea autorizaþiei de funcþionare dãrii autorizaþiei;
a ºcolii;
b) respectãrii regulamentului de funcþionare ºi a prograb) actul de înfiinþare sau certificatul de înmatriculare la mei ºcolare;
oficiul registrului comerþului ºi statutul firmei sau regulac) participãrii personalului didactic la programele de permentul de organizare ºi funcþionare propriu, în care este fecþionare;
prevãzutã expres ca obiect de activitate pregãtirea persoad) reactualizãrii, dupã caz, a documentelor care au stat
nelor în vederea obþinerii permisului de conducere a auto- la baza eliberãrii autorizaþiei.
vehiculelor;
(3) Contestaþiile în legãturã cu refuzul eliberãrii autorizac) lista cuprinzând autovehiculele folosite pentru efectua- þiei sau al vizãrii acesteia se depun în termen de 15 zile
rea instruirii practice de conducere auto, împreunã cu docu- de la comunicare la autoritatea competentã sau, dupã caz,
mentele din care sã rezulte cã acestea îndeplinesc la Autoritatea Rutierã Românã Ñ A.R.R., care are obligaþia
condiþiile prevãzute la art. 5 alin. (3), precum ºi dovada de a le rezolva în decurs de 30 de zile de la înregistrare.
posibilitãþii de parcare, dupã caz;
Art. 9. Ñ (1) ªcolile de conducãtori auto care au
d) pentru personalul didactic se va depune:
dobândit autorizaþia vor fi înscrise în Registrul ºcolilor de
Ñ contractul de muncã sau convenþia civilã de prestãri pregãtire a conducãtorilor auto de la Autoritatea Rutierã
de servicii;
Românã Ñ A.R.R. Ñ sediul central, iar evidenþa instrucÑ cazierul judiciar;
torilor de conducere auto independenþi se va þine de cãtre
Ñ atestatul profesional pentru profesorii de legislaþie reprezentanþa Autoritãþii Rutiere Române Ñ A.R.R. din
rutierã ºi pentru instructorii de conducere auto;
municipiul Bucureºti sau din judeþul care a emis autorizaþia.
Ñ diploma de absolvire a unei instituþii de învãþãmânt
(2) Datele cuprinse în Registrul ºcolilor de pregãtire a
superior cu specializarea medicinã, pentru predarea discipli- conducãtorilor auto se vor pãstra ºi pe suport magnetic.
nei ”prim ajutorÒ;
Art. 10. Ñ Pierderea, sustragerea sau deteriorarea autoe) actele de proprietate sau contractul de închiriere pen- rizaþiei se anunþã Autoritãþii Rutiere Române Ñ A.R.R. în
tru spaþiile care îndeplinesc condiþiile minime pentru des- termen de 15 zile. Pierderea sau sustragerea se publicã în
fãºurarea cursurilor ºi, dupã caz, ale poligonului pentru Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Dupã publicapregãtirea practicã;
rea pierderii Autoritatea Rutierã Românã Ñ A.R.R. va elif) pentru persoana desemnatã sã conducã ºi sã organi- bera un duplicat al autorizaþiei, cu plata tarifelor aferente.
zeze activitatea de instruire se vor depune:
CAPITOLUL III
Ñ contractul de muncã;
Ñ cazierul judiciar;
Retragerea ºi anularea autorizaþiei ºcolilor
Ñ decizia de numire;
de conducãtori auto
Ñ atestatul profesional de instructor auto sau de profeArt.
11.
Ñ
(1)
Autorizaþia
se poate suspenda în caz de
sor de legislaþie rutierã;
g) lista cuprinzând dotãrile tehnico-didactice proprii, în încãlcare a reglementãrilor specifice privind activitatea ºcolilor de conducãtori auto ºi siguranþa rutierã sau atunci când
conformitate cu programa ºcolarã avizatã;
h) avizele de funcþionare eliberate de organele speciali- una dintre condiþiile care au stat la baza acordãrii autorizaþiei nu mai este îndeplinitã.
zate abilitate (sanitare, P.S.I., protecþia muncii).
(2) Retragerea autorizaþiei se dispune de Autoritatea
(3) Eliberarea autorizaþiei pentru instructorii de conducere
auto independenþi se face de cãtre reprezentanþa Autoritãþii Rutierã Românã Ñ A.R.R. în urmãtoarele cazuri:
a) când ºcoala de conducãtori auto nu mai îndeplineºte
Rutiere Române Ñ A.R.R. unde aceºtia îºi au domiciliul,
în urma prezentãrii unui dosar care trebuie sã cuprindã: condiþiile care au stat la baza acordãrii autorizaþiei de funcÑ autorizaþia emisã în baza Decretului-lege nr. 54/1990 þionare;
b) când se constatã cã se efectueazã pregãtirea ºi penprivind organizarea ºi desfãºurarea unor activitãþi econotru alte categorii de autovehicule decât pentru cele care
mice pe baza liberei iniþiative, cu modificãrile ulterioare;
este autorizatã ºcoala de conducãtori auto;
Ñ cazierul judiciar;
c) când reclamaþiile adresate, în scris, Autoritãþii Rutiere
Ñ atestatul profesional de instructor;
Ñ documente din care sã reiasã cã solicitantul îndepli- Române Ñ A.R.R. din partea cursanþilor sau a instituþiilor
interesate privind calitatea procesului instructiv-educativ se
neºte prevederile art. 6 (contract sau angajament);
Ñ documente din care sã reiasã cã autovehiculul aflat confirmã, iar deþinãtorul autorizaþiei nu a remediat aceste
în proprietatea sa, utilizat la pregãtirea cursanþilor, îndepli- deficienþe, în urma comunicãrii scrise din partea reprezentanþei;
neºte condiþiile prevãzute la art. 5 alin. (3).
d) când sunt constatate abateri de la obligaþiile ce îi
(4) Reprezentanþa Autoritãþii Rutiere Române Ñ A.R.R.
din municipiul Bucureºti sau din judeþul în care îºi are revin, conform art. 5 alin. (2), persoanei desemnate sã
sediul solicitantul analizeazã, în termen de 15 zile, dosarul conducã efectiv ºi permanent activitatea ºcolii de conducãºi verificã la sediul solicitantului dacã sunt îndeplinite con- tori auto.
(3) Autorizaþia retrasã se poate reacorda la cererea deþidiþiile prevãzute în prezentele norme, întocmind un raport
de evaluare potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3. nãtorului astfel:
Ñ în cazul primei retrageri, la o lunã de la data acesteia;
Dacã sunt îndeplinite condiþiile se propune eliberarea autoÑ în cazul celei de-a doua retrageri, la 3 luni de la
rizaþiei ºcolii de conducãtori auto.
(5) Dupã analizarea raportului de evaluare, în termen de data acesteia.
Reacordarea autorizaþiei se face, la cerere, dupã ce
15 zile de la întocmire, Autoritatea Rutierã Românã Ñ
A.R.R. elibereazã ºcolii autorizaþia sau comunicã în scris deþinãtorul face dovada cã au fost remediate cauzele care
au stat la baza retragerii acesteia. Tariful perceput la rearefuzul motivat al acesteia, dupã caz.
Art. 8. Ñ (1) Autorizaþia ºcolii de conducãtori auto, pre- cordare este dublu faþã de tariful iniþial.
(4) Împotriva mãsurii de retragere a autorizaþiei se poate
cum ºi a instructorului de conducere auto independent se
acordã pe o perioadã de 5 ani pentru categoriile la care face contestaþie în termen de 15 zile de la comunicare la
se efectueazã pregãtirea. Modelele autorizaþiilor sunt pre- Autoritatea Rutierã Românã Ñ A.R.R. Ñ sediul central,
zentate în anexele nr. 4 ºi 5. Eliberarea acestora se va care are obligaþia sã o soluþioneze în termen de 30 de zile
face dupã prezentarea documentului de platã a tarifului, de la înregistrarea acesteia.
(5) Anularea autorizaþiei ºcolii de conducãtori auto se
calculat conform numãrului de ore necesare pentru efectuadispune de conducerea Autoritãþii Rutiere Române Ñ
rea verificãrilor, ore stabilite în anexa nr. 6.
(2) Autorizaþia se vizeazã anual de cãtre reprezentanþa A.R.R. la a treia retragere, precum ºi în urmãtoarele
Autoritãþii Rutiere Române Ñ A.R.R. din municipiul cazuri:
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b) când s-au eliberat certificate de absolvire sau adeverinþe de instruire unor persoane care nu au urmat cursurile
ºcolii de conducãtori auto;
c) când titularul îºi înceteazã activitatea renunþând la
autorizaþie.
(6) Împotriva mãsurii de anulare a autorizaþiei, prevãzutã
la alin. (5) lit. a) ºi b), se poate face contestaþie la autoritatea competentã sau la instanþa de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990,
cu modificãrile ulterioare.
(7) Retragerea sau anularea autorizaþiei va opera efectiv
dupã terminarea perioadei de pregãtire (seriei) în curs de
desfãºurare.
(8) Prevederile prezentului articol se aplicã în mod
corespunzãtor ºi în cazul instructorilor de conducere auto
independenþi.
Art. 12. Ñ În cazul în care mãsura anulãrii autorizaþiei
rãmâne definitivã se va proceda ºi la anularea poziþiei respective din Registrul ºcolilor de pregãtire a conducãtorilor
auto.

Ñ modul de desfãºurare a procesului de pregãtire a
cursanþilor.
(4) De asemenea, controlul desfãºurãrii procesului de
pregãtire teoreticã ºi practicã, al respectãrii regulamentului
de funcþionare ºi a programelor ºcolare, inclusiv în trafic,
poate fi efectuat ºi împreunã cu ofiþeri din cadrul serviciilor
de poliþie rutierã, în cadrul programelor de activitãþi specifice ale acestora.
Art. 14. Ñ În vederea stabilirii mãsurilor ºi a soluþiilor
pentru ridicarea la standarde europene a nivelului de pregãtire ºi educaþie rutierã a persoanelor care urmeazã
cursurile ºcolilor de conducãtori auto, reprezentanþa
Autoritãþii Rutiere Române Ñ A.R.R., împreunã cu serviciul
de poliþie rutierã ºi cu alte instituþii interesate, va analiza
anual activitatea ºcolilor de conducãtori auto autorizate în
raza ei de competenþã, pe baza rezultatelor înregistrate la
examenele din perioada de referinþã, urmãrind cel puþin
aspecte legate de:
Ñ existenþa dotãrilor tehnico-didactice;
Ñ conduita personalului de instruire faþã de cursanþi;
Ñ rezultatele la examenul pentru obþinerea permisului
de conducere auto, comportamentul ºi evoluþia absolvenþilor
în exercitarea dreptului de a conduce autovehicule.

CAPITOLUL IV

Controlul ºcolilor de conducãtori auto
Art. 13. Ñ (1) Personalul reprezentanþelor Autoritãþii
Rutiere Române Ñ A.R.R. executã controlul îndeplinirii condiþiilor de funcþionare a ºcolilor de conducãtori auto pe
bazã de grafic de control aprobat.
(2) În cazul unor situaþii deosebite, la sesizãri sau prin
dispoziþii exprese din partea Ministerului Transporturilor sau
a conducerii Autoritãþii Rutiere Române Ñ A.R.R., controalele pot fi efectuate ºi în afara graficelor.
(3) Tematica minimã de control care va fi urmãritã va
viza verificarea urmãtoarelor aspecte:
Ñ menþinerea condiþiilor iniþiale care au stat la baza
acordãrii autorizaþiei;
Ñ respectarea regulamentului de funcþionare ºi a programei ºcolare aprobate;

CAPITOLUL V

Dispoziþii finale
Art. 15. Ñ Evidenþa cursanþilor se va þine de cãtre ºcolile de conducãtori auto ºi de instructorii de conducere auto
independenþi pe registre unice, numerotate, înregistrate ºi
avizate de Autoritatea Rutierã Românã Ñ A.R.R. Numãrul
de ordine din registrul unic va fi înscris pe toate celelalte
documente ºcolare.
Art. 16. Ñ ªcolile de conducãtori auto autorizate ºi
instructorii de conducere auto independenþi au obligaþia de
a arhiva ºi de a pãstra cel puþin 5 ani registrele, fiºele,
cataloagele ºi celelalte documente ºcolare privind evidenþa
ºi verificarea cunoºtinþelor cursanþilor.
ANEXA Nr. 1
la norme

DOTAREA MINIMÃ

a autovehiculelor destinate instruirii practice
a) Autoturisme:

Ñ dispozitiv cu dublã comandã pentru ambreiaj ºi frânã de serviciu;
Ñ douã oglinzi retrovizoare interioare ºi douã oglinzi retrovizoare exterioare;
Ñ centuri de siguranþã;
Ñ o casetã cu inscripþia ªCOALÃ, confecþionatã din material plastic de culoare portocalie, cu
posibilitãþi de iluminare din interior, montatã pe acoperiº perpendicular pe planul longitudinal al
autovehiculului, care este prezentatã mai jos.
b) Autocamioane ºi tractoare:

Ñ dispozitiv cu dublã comandã pentru ambreiaj ºi frânã de serviciu;
Ñ douã oglinzi retrovizoare;
Ñ o casetã din material plastic de culoare portocalie, cu posibilitãþi de iluminare din interior,
montatã pe acoperiº perpendicular pe planul longitudinal al autovehicului, prezentatã mai jos,
având dimensiunile duble (L*l*h = 840*200*240);
Ñ o placã cu inscripþia ªCOALÃ, cu aceleaºi dimensiuni ca ale casetei, aplicatã pe partea din
spate, în cazul autobuzelor ºi al troleibuzelor.
380

420

120

ªCOALÃ

62

Aut. nr.
¨¨¨¨¨¨
100

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 217/17.V.1999

5
ANEXA Nr. 2
la norme

CONDIÞII MINIME

pentru spaþiile folosite în procesul de învãþãmânt
ªcoala trebuie sã dispunã de cel puþin o salã de clasã dotatã cu mijloace de învãþãmânt ºi
cu materiale didactice pentru predarea disciplinelor teoretice prevãzute în planul de învãþãmânt.
Dotarea minimã necesarã:
Denumirea

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

catedrã
scaun cu spãtar
mese cabinet
scaune cu spãtar
cuier
tablã neagrã din sticlã sau din metal
ecran pentru proiecþie
dulap metalic

U.M.

Numãr de bucãþi/salã

buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.

1
1
16
16
4
1
1
1

În cazul ºcolilor care efectueazã pregãtirea pentru categoriile C, D, E, Tr, Tb, Tv, acestea
vor dispune suplimentar de o altã salã de clasã în care vor fi predate disciplinele: cunoaºterea,
întreþinerea ºi exploatarea autovehiculelor, având dotarea minimã necesarã corespunzãtoare.
În localul ºcolii trebuie sã fie afiºate urmãtoarele:
Ñ orarul dupã care se desfãºoarã instruirea teoreticã ºi practicã;
Ñ planul de învãþãmânt;
Ñ programele ºcolare;
Ñ tarifele pentru serviciile prestate.
ANEXA Nr. 3
la norme
RAPORT DE EVALUARE

Anul.................... luna............................... ziua.................... localitatea.........................................
Comisia, formatã din:
Ð ºeful reprezentanþei Autoritãþii Rutiere Române Ñ A.R.R., dl .................................................
Ð reprezentantul Inspectoratului Judeþean de Poliþie, dl ..............................................................
Ð inspectorul Autoritãþii Rutiere Române Ñ A.R.R., dl ...............................................................,
a procedat la verificarea ºcolii........................................ cu obiect de activitate pregãtirea
persoanelor în vederea obþinerii permisului de conducere auto, unde a constatat urmãtoarele:
Sediul se aflã în......................................., str......................................... nr..........., bl..........,
et..........., ap..........., telefon..........., în incinta........................................., funcþioneazã în baza actului
legal de înfiinþare (certificat de înmatriculare) cu nr........... din............... ºi urmeazã sã pregãteascã
persoane în vederea obþinerii permisului de conducere auto pentru categoria................................... .
Mijloace specifice necesare procesului de pregãtire:
1) personal încadrat permanent...................., din care: instructori atestaþi.................... ºi profesori de legislaþie rutierã atestaþi....................
2) colaboratori..................., dintre care: instructori atestaþi.................... ºi profesori de legislaþie
rutierã atestaþi....................
3) laborator psihologic autorizat de Ministerul Transporturilor: DA/NU
4) poligoane pentru fiecare categorie de autovehicule: DA/NU
Observaþii..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Pentru desfãºurarea procesului de învãþãmânt are în dotare urmãtoarele:
a) salã de legislaþie rutierã
Nr.
crt.

1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.
2.
2.1.
Compression
2.2.

Denumirea
materialului didactic

Cantitatea necesarã
(bucãþi)

Panouri cu indicatoare rutiere
Indicatoare de avertizare
Indicatoare de reglementare
Indicatoare de prioritate
Indicatoare de interzicere sau restricþie
Indicatoare de obligare
Indicatoare de orientare ºi informare
Indicatoare de orientare
Indicatoare de informare
Semne adiþionale
Panouri cu marcaje
Marcaje longitudinale
by
CVISION
Technologies’ PdfCompressor.
Marcaje
transversale

1
1
1
1
1
1
1
1
1

DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU

1

DA/NU
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Nr.
crt.

2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.

Denumirea
materialului didactic

Cantitatea necesarã
(bucãþi)

Marcaje diverse
Marcaje laterale
Panouri cu semnale luminoase
Semafoare pentru dirijarea circulaþiei
Semafoare cu luminã galbenã intermitentã
Semnale cu lumini alternativ intermitente ºi avertizare
sonorã la trecerile la nivel cu calea feratã
Panouri cu semnalele agentului de circulaþie
Semafor electric
Autovehicule diferite în miniaturã
Lampã cu luminã intermitentã
Triunghiuri reflectorizante
Machetã reþea stradalã
Trusã sanitarã
Aparate audiovizuale
Retroproiector
Aparaturã video cu monitor
Video-casete
Camerã video
Altele

1
1

DA/NU
DA/NU

1
1

DA/NU
DA/NU

1
1
1
20
1
1
1
1

DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU

1
1
10
1

DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU

Observaþii: ........................................................................................................................................
NOTÃ:
Materialele didactice prevãzute la pct. 11 sunt alternative celor prevãzute la pct. 1Ð3.
b) cabinet de cunoaºterea autovehiculului
Nr.
crt.

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Denumirea
materialului didactic

Cantitatea necesarã
(bucãþi)

Planºe cu ansambluri, subansambluri ºi scheme
Motor
Mecanismul motor
Mecanismul de distribuþie
Instalaþie de alimentare a motorului cu aprindere prin scânteie
(MAS) ºi a motorului cu aprindere prin comprimare (MAC)
Instalaþie de aprindere
Instalaþie de rãcire
Instalaþie de ungere
Transmisia autovehiculului
Ambreiajul
Schimbãtorul de viteze
Transmisia longitudinalã
Puntea din spate
Puntea din faþã
Sistemul de direcþie
Sistemul de frânare
Sistemul de rulare
Suspensia autovehiculului
Echipamentul electric
Ansambluri ºi subansambluri
MAS secþionat
MAC secþionat
Cutie de viteze secþionatã
Instalaþie de frânare funcþionalã
Instalaþie electricã funcþionalã
Mecanismul de direcþie funcþional
Aparate audiovizuale
Retroproiector
Aparaturã video cu monitor
Videocasete
Camerã video
Altele

1
1

DA/NU
DA/NU

2
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
3
3
3
2

DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU

1
1
1
1
1
1

DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU

1
1
10
1

DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU

CompressionObservaþii:
by CVISION
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Pentru instruirea practicã a persoanelor în vederea obþinerii permisului de conducere existã în
dotare.............. autoturisme,....................... camioane ºi alte autovehicule: ........................................ .
Ð Autovehiculele sunt omologate ºi dotate în conformitate cu prezentele norme: DA/NU
Ð Autovehiculele au efectuatã inspecþia tehnicã periodicã:
DA/NU
Ð Autovehiculele sunt asigurate pentru daune cauzate terþilor ºi persoanelor
aflate în interiorul acestora:
DA/NU
Observaþii:...................................................................
Evidenþa persoanelor care se pregãtesc în vederea obþinerii permisului de
conducere se þine pe baza registrului unic.
DA/NU
Alte evidenþe...............................................................
Antecedente în activitatea ºcolii: .................................................................................................
Observaþii: ...........................................................................................................................................
Comisia propune eliberarea autorizaþiei:
DA/NU
Comisia:
1. ..............................
2. ..............................
3. ..............................
Am luat la cunoºtinþã.
.....................................
ANEXA Nr. 4
la norme

ROMÂNIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR

AUTORIZAÞIE
ªCOLI DE CONDUCÃTORI AUTO
ªcoala ...............................................................................,
cu sediul în ......................................................................,
este abilitatã sã organizeze ºi sã desfãºoare activitate
de pregãtire a persoanelor în vederea obþinerii permisului de conducere a autovehiculelor pentru categoriile: ...... .
Emitent
AUTORITATEA RUTIERÃ ROMÂNÃ Ñ A.R.R.
Valabilã de la data de........................
pânã la data de..................................
numai cu viza anualã.
Data emiterii......................................
Semnãtura ºi ºtampila,
Seria: A.S. nr. ........................
(verso)

Vize anuale
Valabilã pânã la
data de:
.........................

Valabilã pânã la
data de:
.........................

Valabilã pânã la
data de:
.........................

Valabilã pânã la
data de:
.........................

Valabilã pânã la
data de:
.........................

ªef serviciu,
.........................

ªef serviciu,
.........................

ªef serviciu,
.........................

ªef serviciu,
.........................

ªef serviciu,
.........................

Data ...............

Data ...............

Data ...............

Data ...............

Data ...............

Semnãtura

Semnãtura

Semnãtura

Semnãtura

Semnãtura

ªtampila

ªtampila

ªtampila

ªtampila

ªtampila

Menþiuni speciale:
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ANEXA Nr. 5
la norme

ROMÂNIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR

AUTORIZAÞIE
ACTIVITATE DE PREGÃTIRE PRACTICÃ A CONDUCÃTORILOR AUTO
Persoana fizicã ......................................................................,
cu domiciliul în ......................................................................,
este abilitatã sã organizeze ºi sã desfãºoare activitate de
pregãtire practicã a persoanelor, în vederea obþinerii permisului de conducere a autovehiculelor pentru categoriile: ....... .
Valabilã de la data de........................
pânã la data de..................................
numai cu viza anualã.
Data emiterii......................................

Emitent
AUTORITATEA RUTIERÃ ROMÂNÃ Ñ A.R.R.

Seria: A.I. nr. ........................

Semnãtura ºi ºtampila,

(verso)
Vize anuale
Valabilã pânã la
data de:
.........................
ªef serviciu,
.........................
Data ...............

Valabilã pânã la
data de:
.........................
ªef serviciu,
.........................
Data ...............

Valabilã pânã la
data de:
.........................
ªef serviciu,
.........................
Data ...............

Valabilã pânã la
data de:
.........................
ªef serviciu,
.........................
Data ...............

Valabilã pânã la
data de:
.........................
ªef serviciu,
.........................
Data ...............

Semnãtura

Semnãtura

Semnãtura

Semnãtura

Semnãtura

ªtampila

ªtampila

ªtampila

ªtampila

ªtampila

Menþiuni speciale: pregãtirea teoreticã a cursanþilor se efectueazã în ºcoala..................................., conform contractului nr.............. din...................... sau a fost efectuatã anterior.
ANEXA Nr. 6
la norme
TIMPUL NECESAR

pentru evaluarea efectuãrii verificãrilor în vederea eliberãrii autorizaþiilor ºcolilor de conducãtori auto ºi instructorilor
de conducere auto independenþi, inclusiv deplasarea la sediu
1. Eliberarea autorizaþiei pentru ºcolile de conducãtori auto
1.1. Categoriile A ºi B
10 ore/categorie + 2 ore pentru o categorie suplimentarã
1.2. Categoriile C, D, E, Tv, Tb ºi Tr
18 ore/categorie + 2 ore pentru o categorie suplimentarã
1.3. Combinarea categoriilor 1.1 cu 1.2
20 de ore/2 categorii + 2 ore pentru o categorie suplimentarã
2. Eliberarea autorizaþiei pentru instructori de conducere auto independenþi
2.1. Categoriile A ºi B
2 ore/categorie
3. Vizarea anualã a autorizaþiei
50% din tariful la eliberare.
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