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ORDIN
privind modul de organizare a activitililor necesare desfiguririi examenului
pentru obtinerea permisului de conducere
Avdnd in vedere:

Raportul $efului Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere gi inmatriculare a
Vehiculelor Giurgiu nr. 37 145106,04,2021
Jin6nd cont de :
prevederile art. 4 alin. 6 -7, art. I gi art. 11, al, 10 din Ordinul M,A.l. nr.26812010 privind procedura
de examinare pentru obtinerea permisului de conducere, modificat si completat ulterior,
prevederile art,32 din Anexa Ia H.G. nr.139112006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
O.U,G nr.195l2002privind'circula[ia pe drumurile publice, modificati gi completatd;
ln temeiul arl.275 din O.U.G. nr. 5712019 privind codul administrativ, Prefectul Judefului
Giurgiu emite urmdtorul:

ORDIN
Art,

1.

(1) Examinarea candidalilor la proba teoretici pentru oblinerea permisului de conducere se va desfdgura
prin utilizarea aplicaliei informatice realizati gi gestionatd de cdtre D,R,P,C.1.V., in sala de examen
special amenajati la sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere giinmatricuiare
a Vehiculelor din municipiul Giurgiu str. Mircea cel Bitr0n nr, 36,

(2) Proba teoretici se susfine de reguli in zilele de luni gi ma(i, iar in situalii exceplionale examinarea
teoretici poate fi suslinuti giin zilele de miercuri, joi givineri, in intervalul orar 09:00-16:00.
(3) Candidalii vor fi supravegheali de cdtre poliligti din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise
de Conducere gi inmatriculare a Vehiculelor stabilili prin dispozifia gefului serviciului public comunitar.
(4) Accesul candidalilor in sala de examinare este gratuit.
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Art.z.
(1) $eful serviciului public comunitar stabilegte zilnic examinatorii care desfdgoard activitdli de examinare
la proba practici. Repartizarea examinatorilor, cAte unul pentru fiecare programator, se face de cdtre
sistemul informatic, in mod aleatoriu,

(2)

in ziua susfinerii probei practice, incepAnd cu ora 08:00, cu
majori sau caz fortuit, pe care geful serviciului public comunitar le

Programatoarele se listeazd numai

exceplia situaliilor de fo(i
consemneazd intr-un registru special constituit.
(3) in lipsa gefului serviciului public comunitar, programatoarele se listeazi de cdtre inlocuitorul la
comanda serviciului sau de cdtre un lucrdtor desemnat de acesta,
Art.3.
(1) Examinarea candida[ilor la proba practicd in poligon pentru oblinerea permisului de conducere
categoriile A, A1, A2 gi AM se va desfdgura de luni p0nd vineri inclusiv, in intervalul orar 08:30-16:30
iar in situa[ii punctuale, excepfionale, examinarea la proba practicd se va realiza 9i in zilele de sdmbdtd

in intervalul 08:00-16:00 ale fiecirei sdptdmini,
(2) Proba practicd de conducere in poligon a autovehiculelor din categoriile AM, A1, A2 Ei A constd in
efectuarea manevrelor prevdzute in O,M,A.l. nr. 26812010 privind procedura de examinare pentru
oblinerea permisului de conducere, modificat 9i completat ulterior.
(3) Proba practici de conducere in poligon a autovehiculelor din categoriile AM, A1, A2 9i A se susline in
poligoane autorizate de Autoritatea Rutieri RominS, respectiv:
-Poligonul qcolii de conducitori auto S,C, Auto Smart S.R.L, situat in oragul Bolintin Vale, str. Palanca
nr, 1;

- Poligonul gcolii de conducitori auto S.C, Auto Tik Trans S.R.L. situat in comuna Frdteqti, sat Remug;
- Poligonul gcolii de conducitori auto S,C. Auto Regal S,R.L. situat in municipiul Giurgiu, str. Amforei
nr, 38.

Art.4.
Examinarea candidalilor la proba practici in traseu pentru oblinerea permisului de conducere categoriile
A, 41, A2, B, 81 s,i BE va consta in verificarea aptitudinilor gi comportamentului in trafic pe strdzile din
municipiul Giurgiu in zilele de luni pOnd vineri inclusiv, in intervalul orar 08:30-16:30, iar in situalii punctuale,

exceplionale, examinarea la proba practici se poate realiza Ei in zilele de simbit6 in intervalul 08:0016:00, pe traseele stabilite de citre Serviciul Rutier din cadrul lnspectoratului Judelean de Polilie al
judefului Giurgiu, cu plecare din parcarea adiacenti parcului Steaua Dunirii sau, ca variantl de rezervd,
cu plecare din parcarea publici situatl in str. Maregal Foch intersec{ie cu str. Hristo Botev.

Art,5.
Examinarea candidalilor la proba practici in traseu pentru oblinerea permisului de conducere categoriile
C, C1, C1E, CE, D1, D1E, D, DE gi TR va consta in verificarea aptitudinilor gi comportamentului in trafic pe
strdzile de pe raza municipiul Giurgiu giin afara acestuia, in zilele de luni p0nd vineri inclusiv, in intervalul

orar 0B:30-16:30, iar in situalii punctuale, excepfionale, examinarea la proba practici se poate realiza 9i in
zilele de sAmbiti in intervalul 08:00-16:00, pe traseele stabilite de catre Serviciul Rutier din cadrul
lnspectoratului Judelean de Poli[ie aljudetului Giurgiu, cu plecare din parcarea adiacenti parcului Steaua

Dunirii din municipiul Giurgiu.

Art.6
Examinarea candidafilor la proba practicd in poligon gi pe traseu pentru oblinerea permisului de
conducere se va efectua de cdtre ofileri gi agenli de polilie din cadrul Serviciului Public Cornunitar
Regim Permise de Conducere gi inmatriculare a Vehiculelor Giurgiu atestali ca examinatori de citre
Direclia Regim Permise de Conducere giinmatriculare a Vehiculelor,

Art.7.
De indeplinirea prezentului Ordin este responsabilgeful Serviciului sau inlocuitorul acestuia din cadrul

Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere giinmatriculare a Vehiculelor Giurgiu,

Art.8
Prezentul ordin intrdin vigoare la data de 19.04.2021, dati de la careigi inceteazd aplicabilitatea
Ordinul Prefectului Jude{ului Giurgiu nr, 433/05,11.2019 modificat prin Ordinul Prefectului nr.
135t21.02.2020.

Art.9
Serviciu Juridic va comunica prezentul ordin $efului Serviciului Public Comunitar Regim Permise de
Vehiculelor Giurgiu care il va transmite Direc(iei Regim Permise de
Conducere gi
inmatriculare
l^
Conducere 9i lnmatriculare a Vehiculelor.
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Art.

10

Prezentul ordin se aduce la cunoEtinla publicd prin publicare pe pagina de internet
Prefectului - jude[ul Giurgiu.
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lnstitu{iei

AVIZAT,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

$ef Serviciu Juridic,
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