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Ordinul 1030/2020 privind prelungirea perioadelor prevăzute pentru finalizarea 

pregătirii teoretice şi practice, efectuate în cadrul şcolilor de conducători auto în 

scopul obţinerii permisului de conducere 

 

Intră în vigoare: 

 29 mai 2020 An 

 

Emitent: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor 

 

Având în vedere că măsurile privind interzicerea circulaţiei persoanelor instituite pe durata stării 

de urgenţă, precum şi măsurile pentru diminuarea impactului de risc instituite pe durata stării de 

alertă au afectat activitatea şcolilor de conducători auto, pregătirea teoretică şi practică a 

cursanţilor fiind întreruptă în aceste perioade de timp, 

luând în considerare că în prezent un număr de 480.000 de persoane care efectuau pregătire 

teoretică şi practică la momentul declarării stării de urgenţă şi a stării de alertă nu pot susţine 

examenul pentru obţinerea permisului auto deoarece reglementările specifice în vigoare prevăd 

că perioada de pregătire teoretică şi practică în cadrul unei şcoli de conducători auto nu poate 

depăşi 6 luni, respectiv 9 luni, 

în temeiul prevederilor art. 63 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, 

cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea 

Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, 

Infrastructurii şi Comunicaţiilor, 

ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor emite următorul ordin: 

 

Art. I 

Perioadele prevăzute la art. 33 alin. (1) şi (2) din anexa nr. 3 "Metodologia de organizare şi 

desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii 

permisului de conducere" la Ordinul ministrului transporturilor 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 
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obţinerii permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 şi 

267 bis din 13 mai 2013, cu modificările ulterioare, se prelungesc cu echivalentul perioadei în 

care au fost instituite, potrivit legii, starea de urgenţă şi starea de alertă. 

 

Art. II 

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

Art. III 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

-****- 

Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, 

Lucian Nicolae Bode 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 457 din data de 29 mai 2020 

 


