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Către, 
 

PREFECTURA GALATI 
 
 
 
 

 Referitor la solicitarea PREFECTURII GALATI, privind controalele efectuate  
de personalul împuternicit cu atribuții de inspecție i control din cadrul 
INSPECTORATULUI DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL  RUTIER 
– I.S.C.T.R.- IT3-ICJ Galați, va informam ca în cadrul controalelor efectuate s-au urmărit 
dacă sunt respectate prevederile Ordinului   nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind 
autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea 
profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de 
organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în 
vederea obţinerii permisului de conducere, a Programei de şcolarizare, precum şi privind 
condiţiile şi obligaţiile pentru pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea 
obţinerii permisului de conducere. 
 
 În cadrul controalelor efectuate s-au verificat: 

1. Mijloace specifice procesului de pregătire 
Sălile pentru desfă urarea cursurilor teoretice în care pot fi pregătiți cursanții au 

corespuns cerințelor impuse de reglementările în vigoare i sunt dotate conform 
prevederilor legale. 

 Pentru autovehiculele care sunt folosite în procesul de pregătire practică a 
cursanților în vederea obținerii permisului de conducere i nu îndeplinesc condițiile 
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impuse prin reglementările în vigoare, inspectorii ISCTR au aplicat avertismente i au 
obligat deținătorii sa se conformeze prevederilor legale.  
2. Verific area modului de organizare şi desfăşurare a cursurilor 

Planul de învățământ nu este respectat de toate colile de pregătire a conducătorilor 
auto   

Programa colara nu este respectată de toate colile de pregătire a conducătorilor 
auto.  

Pentru deficientele constatate inspectorii ISCTR au aplicat avertismente i 
sancțiuni contravenționale. 
3.  Verificarea documentelor școlare 

Registrele  unice sunt sigilate şi înregistrate la agenția ARR. 
 Documentele colare sunt arhivate i completate în mod corespunzător. 
  

4. Verificarea reclamațiilor adresate şi înregistrate la ISCTR  
În cursul anului 2018 nu au fost înregistrate reclamati. 
 

5. Modul în care scoală de conducători auto  își îndeplinește obligațiile 
Din verificările efectuate nu toate colile de conducători auto îşi îndeplinesc 

obligațiile ce le revin conform prevederilor legale. 
Aspecte constatate: 
- nu se respectă planul de învățământ prevazuta de legislația în vigoare; 
- nu se respectă programa de învățământ prevazuta de legislația în vigoare; 
- nu se respectă orarul stabilit; 
- nu se respectă obligația de a se arhiva documentele colare privind evidenta i 
verificarea cuno tințelor cursanților; 
- nu se asigura existenta la sediu a copiilor după actele, avizele, atestatele profesorilor 
de legislație rutiera si ale instructorilor auto care îsi desfă oară activitatea în cadrul 
colilor de conducători auto; 

- nu se eliberează foi de parcurs pentru toți instructorii auto din cadrul colilor de 
conducători auto; 

- caseta cu inscripția SCOALA era necorespunzătoare sau era lipsa; 
- plăcuta cu inscripția SCOALA era necorespunzătoare sau era lipsa; 
- inscripția SCOALA lipsă sau avea dimensiuni necorespunzătoare; 
- se utilizează autovehicule cu o stare tehnica necorespunzătoare. 

Pentru deficientele constatate inspectorii ISCTR au aplicat avertismente i au 
obligat deținătorii sa se conformeze prevederilor legale.  

  
 Conform art. 9, al.  (1) Autorizaţia şcolii de conducători auto se acordă pe perioadă 
nedeterminată, dar  conform al.  (3) anual, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în 
Transportul Rutier la solicitarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. certifică printr-o notă 
menţinerea valabilităţii autorizaţiei fiecărei şcoli de conducători auto în funcţie de 
menţinerea condiţiilor de autorizare, precum şi de realizarea gradului minim de 
promovabilitate/categorie de 50% care reprezintă raportul dintre numărul de cursanţi care au 
promovat primul examen în vederea obţinerii permisului de conducere şi numărul cursanţilor 



care s-au prezentat pentru prima dată la examen pentru categoria respectivă, în această 
perioadă. 
 Datele privind gradul de promovabilitate al candidaţilor fiecărei şcoli de conducători 
auto, la primul examen susţinut, pentru anul anterior întocmirii notei de certificare sunt 
asigurate de către Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din 
cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 
 
 

Insp. ef Județean, 
 

Ing. Anton Cristea 
 
 


