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Către,
PREFECTURA GALATI

Referitor la solicitarea PREFECTURII GALATI, privind modificările efectuate
la prevederile O.M.T. 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, va informăm următoarele:
- art. 5, al. 3, lit. iiiii) i atr. 6, al. 3, lit iiiii)- fie dotate pentru examinarea în vederea
obţinerii permisului de conducere, cu excepţia vehiculelor utilizate la pregătirea practică
pentru categoriile AM, A1, A2 şi A, cu un sistem tehnic de monitorizare video şi audio
precum şi cu un sistem de poziţionare globală – GPS - a fost abrogat prin OMT
1273/1018;
- Instructorii auto autorizaţi conform prevederilor Ordinului ministrului
transporturilor şi infrastructurii nr. 1.019/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind
atestarea instructorilor de pregătire practică şi a profesorilor de legislaţie rutieră, a
Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto, a Metodologiei privind
autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de şcolarizare şi a
Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică în
vederea obţinerii permisului de conducere, se vor autoriza în condiţiile respectării
prevederilor prezentelor norme până la data de 1 septembrie 2017. La Galați instructorii
auto autorizaţi conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 75/2014 au înființat PFA-uri
i s-au autorizat în conformitate cu O.M. T. nr. 733/2013;

Instructorii auto autorizaţi conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 75/2014
privind reglementarea activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii
permisului de conducere, cu modificările ulterioare, trebuiau să se autorizeze în
condiţiile respectării normelor prevăzute în anexa nr. 1 la O.M. T. nr. 733/2013 până
la data de 1 septembrie 2017. La Galați instructorii auto autorizaţi conform Ordinului
ministrului transporturilor nr. 75/2014 au înființat PFA-uri i s-au autorizat în
conformitate cu la O.M. T. nr. 733/2013;
- Îndeplinirea procentului minim de promovabilitate prevăzut la art. 20 din anexa nr. 1
se aplică începând cu data de 1 septembrie 2018 în conformitate cu O.M.T. nr.
1273/2018;
- Aplicarea procentului minim de promovabilitate al şcolilor de conducători auto de
50%, corelat cu o scădere cu 30% a numărului minim de ore de pregătire, prevăzut la
articolul 10 din anexa nr. 1, se va face la un an de la data prevăzută la art. II din
prezentul ordin- în conformitate cu O.M.T. nr. 1273/2018;
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-ISCTR 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 40% 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.
Începând cu 01.01.2019 ISCTR va efectua controale pentru menţinerea
valabilităţii autorizaţiei fiecărei şcoli de conducători auto, până la data i luna în care
au fost eliberate autorizatiile, iar pentru anul 2018 până la 31.12.2018.
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.
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