5 pași pentru a obține

PERMISUL DE CONDUCERE
Dacă te pregătești să obții permisul de conducere pentru
prima dată, atunci acest ghid este pentru tine.

bh.prefectura.mai.gov.ro
prefecturabihor

Oradea, 2020

”Libertatea conferită de deținerea permisului de conducere auto implică și o
responsabilitate, aceea a siguranței personale și a celorlalți participanți la trafic.
Abordarea cu seriozitate a pregătirii teoretice și practice și ulterior, după
obținerea permisului, adoptarea unui condus preventiv pe șosea, vor diminua
numărul de victime în trafic.”
Prefect, Dumitru Țiplea

5 pași pentru a obține permisul de conducere
Dacă te pregătești să obții permisul de conducere pentru prima dată, atunci
acest ghid este pentru tine.
Permisul de conducere auto este un document foarte important!
Acesta ți se eliberează în urma susținerii unui examen teoretic și practic, prin care demonstrezi
că ai cunoștințele și abilitățile necesare să conduci un autovehicul. După ce l-ai obținut, ai
dreptul să conduci autovehicule în România, în țările membre ale Uniunii Europene și alte
statei.
Aflat la volan, va trebui să îl ai mereu asupra ta. Fără acesta nu este legal să conduci un
autovehicul pe drumurile publice.
Permisul auto are dimensiunea unui card bancar.

Pasul 1. Autoevaluarea
Înainte de a te înscrie la o școală de șoferi, autoevaluează-te și asigură-te că:
ü
ü
ü

ai vârsta necesară; (poți conduce de la 16 ani un microcar, cu acordul părințilorii)
ești apt medical;
îndeplinești condițiile de cazier (nu ai săvârșit infracțiuni rutiere).

Pasul 2. Identifică școala de șoferi
Alege școala de șoferi potrivită pentru tine.
Pentru a consulta lista, accesează site-ul: bh.prefectura.mai.gov.ro/permise-auto-si-inmatriculari/

Pasul 3. Înscrierea
Contactează școala de șoferi în vederea înscrierii.

La înscriere, ți se vor solicita: adeverința de la medicul de familie, cazier judiciar (sau declarație
pe propria răspundere), aviz psihologic, cererea de înscriere, o declarație de consimțământ de
prelucrare a datelor cu caracter personal, taxa de înscriere.
Ți se va comunica: orarul cursurilor teoretice. Îți vei cunoaște instructorul auto și te vei familiariza
cu autovehiculul pe care urmează să îți faci instruirea practică.

Pasul 4. Instruirea
Instruirea va consta în cursuri teoretice și practice.
Vei învăța legislația rutieră, modul în care funcționează autovehiculul, noțiuni de conducere
preventivă și prim-ajutor. Dacă vrei să te autoevaluezi prin simularea examenului, poți completa
chestionare de tip grilă, cu răspunsuri multiple, pe site-ul Direcției Regim Permise de Conducere și
Înmatriculare a Vehiculelor, la adresa: www.drpciv.ro/dlexam

După promovarea examenului teoretic (”ieșirea din școală”), încep orele de conducere.

Instruirea practică constă în 30 de ore de conducere, alături de instructor, pe trasee cu grade
diverse de dificultate. Durata sesiunii practice poate fi de 1 oră (50 de minute condus cu 10 minute
pauză) sau de 2 ore (100 minute șofat și 20 minute pauză).
La finalul orelor de conducere, vei fi evaluat de instructor și, în cazul în care acesta consideră că
ți-ai însușit cunoștințele necesare, poți trece la etapa examinării.

Pasul 5. Examinarea
Înregistrarea dosarului de examinare se face la sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise
de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Bihor, din cadrul Instituției Prefectului județul Bihor,
str. Dunărea nr. 2, Oradea. Tot aici vei susține și proba teoretică.

Conținutul dosarului de examen este următorul:
ü
ü
ü
ü

fișa de școlarizare, valabilă 1 an de la data absolvirii cursurilor, în care se consemnează
avizul medical;
certificatul de cazier judiciar, valabil, pe care îl poți obține gratuit de la Serviciul Cazier
Judiciar din Oradea, str. Dunării nr. 2;
chitanța prin care s-a achitat contravaloarea permisului, în valoare de 68 de leiiii;
cerere tip.

Programează-te

on-line

pentru

înregistrarea

dosarului

de

examinare

la

adresa:

http://www.drpciv.ro/drpciv-booking/formular/5/theoryExamination

La data și ora la care te-ai programat pentru înregistrarea dosarului, te vei prezenta personal la
sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor,
unde ți se va face fotografia pentru permis și te vei programa la examenul teoretic.
Programarea la examenul teoretic o poate face și școala de șoferi, printr-o aplicație informatică.

Proba teoretică
La data la care te-ai programat pentru proba teoretică, te vei prezenta la sediul Serviciului Public
Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției
Prefectului județul Bihor, str. Dunărea nr. 2, Oradea, unde vei susține examenul teoretic prin
completarea unui chestionar cu întrebări cu posibilitatea răspunsurilor multiple. Pentru permisul
categoria B, va trebui să răspunzi corect la 22 din 26 de întrebări, în 30 de minute. Examenul se
susține pe calculator și rezultatul ți se comunică direct, în timp real.
Testul de examen este precedat de 3 întrebări de acomodare. Indiferent de corectitudinea
răspunsurilor la cele 3 întrebări de acomodare, poți trece la soluționarea testului propriu-zis. Dacă

ai fost admis la proba teoretică, te poți programa pentru susținerea probei practice fie la ghișeu,
fie la ieșirea din sala de examinare. Dacă ai fost respins la proba teoretică, te vei reprograma
pentru susținerea acesteia.

Proba practică
Proba practică se susține în Oradea, pe un traseu aprobat de Poliția Rutieră în acest sens.

În ziua examinării, în intervalul orar stabilit, însoțit de instructor, te vei prezenta pe platoul din
fața Arenei ”Antonio Alexe” din Oradea, Calea Alexandru Cazaban. Vei susține examenul în
autovehiculul folosit la instruire.

Examenul practic durează maxim 25 de minute. Locul instructorului va fi luat de examinatorul
polițist, desemnat aleatoriu de un program informatic, iar pe bancheta din spate va sta un martor.
Proba practică este înregistrată video.

Considerații generale
Atât tu, cât și examinatorul veți ține cont de norme de conduită în timpul interacțiunii.
Examinatorul are obligația să se comporte respectuos, calm și să adreseze instrucțiunile clar. În
cazul în care nu ai înțeles instrucțiunile, ți se vor repeta.

Mâncarea și băuturile sunt admise doar în sala/spațiul de așteptare. Aparatele proprii care emit
sunete trebuie închise. Orice formă de comportament necivilizat, abuziv, jignitor sau amenințător
la adresa examinatorului sau față de ceilalți candidați poate atragere excluderea din examinare. În
timpul examinării teoretice, sunt interzise discuțiile cu alți candidați sau folosirea de
înscrisuri/echipamente ajutătoare.

Îți urăm succes!
Instituția Prefectului – Județul Bihor

i

în anumite condiții sau pentru perioade limitate de timp.
Microcar este un autovehicul cu care poți circula având permis de conducere categoria B1.
Plata se poate face numerar - la ghișeu, în momentul predării dosarului sau la casieria CEC Bank/ poștă/
Trezorerie. Dacă alegi virament bancar sau plata online, aceasta se va face cu 2-3 zile înainte de data
înregistrării dosarului, în contul Trezoreriei Oradea RO30TREZ076502601X016937, CIF 4348882.
ii
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Lista școlilor de șoferi din Bihor
Denumirea școlii de șoferi

Oraș

Adresa (sediu)

Telefon/ E-mail

Director

AUTO BORA DRIVER SRL

Salonta

str. Republicii nr. 37,
bl. AN1, ap. 37

0752252801
contact@autobora.ro

Bora Marian

AUTO COCIUBEI SRL

Oradea

str. Cazaban nr. 13,
0756294869
pct lucru Oradea, str.
autocociubei@yahoo.com
Porumbelului nr. 2

AUTO CUTEZATORII SRL

Oradea

str. Cuza Vodă nr. 41

0747502938
Lucaci Ioan
autocutezatoriioradea@gmail.com

AUTO DORINA SRL

Oradea

str. Iuliu Maniu 17A

0259414698
auto.dorina@yahoo.com

AUTO LIV SRL

Marghita

str. C. Tănase nr. 14

AUTO LIV SRL

Oradea

pta. E. Gojdu nr. 49

AUTO PERTE JUNIOR SRL

Oradea

str. Nufărului nr. 10

perte_drivetest@yahoo.com

Perte Emil

AUTO RAPID SRL

Beiuș

str. C. Boliac nr 17

0259322002
cernealucian@yahoo.com

Cernea Lucian

AUTO SANTA JUNIOR SRL

Oradea

0259436566
contact.autosanta@gmail.com

Șanta Ionuț

AUTO STAR DRIVER SRL

Oradea

0753609423
autostardriver@yahoo.com

Zeres Ioan

AUTO ȘANTA SRL

Oradea

AUTO TEOOSAX POPA SRL

Oradea

AUTO TIG SRL

Beiuș

AUTO TRIO FAVORIT SRL

Oradea

AVRONA SRL

Oradea

BACRISAN SRL

Oradea

str. M. Eminescu nr.
44, et. 1, sala 4 și 5
str. Partenie Cosma
nr. 17
str. M. Eminescu nr.
44
str. Cuza Vodă nr. 73,
ap.11
str. Burgundia Mare
nr. 25
str. Primăriei nr. 22,
ap.2
str. gen. Gh. Magheru
nr. 22
str. gen. Traian Moșoiu
nr. 8/12

BARCUI ROMAN PFA

Nojorid

nr. 128A

BIOSA GHEORGHE PFA

Oradea

COLEGIUL TEHNIC UNIREA ȘTEI Ștei
COR-TIN FAVORIT SRL

Ștei

DORIMIA DRIVER SRL

Oradea

DRAGOMIR IMPEX SRL

Oradea

DREIVERCAR SRL

Oradea

GES IMPEX SRL

Oradea

MOISIN MONICA MARIANA PFA

str. Aleea Onisifor
Ghibu nr. 8, bl. QB6,
sc. C, ap. 23
str. Independenței nr.
19
str. Miron Pompiliu nr.
107A
str. Ștefan Zweig nr.
10/A
str. Lăpușului nr. 13,
bl. PB 27, ap.8
str. 1 Decembrie nr. 5,
ap. 4

0259362573
autoliv2006@yahoo.com
0259454444
autoliv2006@yahoo.com

0259436566
contact.autosanta@gmail.com
0744149799
dorelpopasax@yahoo.com
0728668570
auto_tig@yahoo.com
0259226226
auto_favorit@yahoo.com

Cociubei Dan
Romulus

Luca Dorin
Demian Liviu
Demian Liviu

Șanta Ioan
Popa Teodor
Tig Martian
Jula Marin

0259431687 avrona@rdsor.ro

Avram Aurora

0259451332
contactautocristian@yahoo.com

Baciu Nicolae

barcuiroman@yahoo.com

Barcui Roman

biosagheorghe@yahoo.com

Biosa Gheorghe

0259332631
cernealucian@yahoo.com
0259226226
auto_favorit@yahoo.com

Cernea Lucian
Jula Cornelia

dorimia.driver@gmail.com

Gal Dorina

0359411032

Pintea Viorel

0751559746
baropisti@yahoo.com

Szabo Stean

str. Densușianu nr. 1

0259422141
office@autoges.ro

Grecu Sergiu

Cacuciu Nou

nr. 29

moisin_m@yahoo.com

Moisin Monica

MOISIN SEBASTIAN IOAN PFA

Cacuciu Nou

nr. 29

moisin_m@yahoo.com

Moisin Sebastian

MOZA DAN MARIUS PFA

Salonta

str. Sărcadului nr. 14

Moza Dan

NIKO DRIVER SRL

Beiuș

str. Ioan Ciordaș nr. 18 nikodriver@yahoo.com

Groza Ovidiu

PERTE DRIVE TEST SRL

Beiuș

str. Bihorului nr. 14

0737898276
perte_drivetest@yahoo.com

Perte Emil

RADIDOS SRL

Oradea

str. Seleușului nr. 40

0259401921
nattyradidos19@yahoo.com

Popa Ioan

RISTEA CATALIN VIOREL PFA

Oradea

str. Grădinarilor nr.
35, bl. PB9, ap. 15

S.A.O. SA

Oradea

str. Densușianu nr. 14

SĂGETĂTORUL COMIMPEX SRL

Oradea

SC AUTO GOLDIȘ SRL

Oradea

ȘCOALA AUTO "PINTEA"

Oradea

str. Meșteșugarilor nr.
0770116930
71, bl.R119

Pintea Viorel

ȘCOALA AUTO GES SRL

Aleșd

str. Bobâlna nr. 45

Grecu Sergiu

ȘCOALA DE PREG. AGENȚI POL.
Oradea
FRONT. AVRAM IANCU

ristea9@gmail.com

0259415432
saooradea@gmail.com
str. Mihai Eminescu nr. 0259436566
contact.autosanta@gmail.com
44
str. C. Coposu nr. 27A, 0259268063
permis@autogoldis.ro
bl. AN7, ap.3

0743804951 office@autoges.ro

Calea Aradului nr. 730259419520
74
str. Piata 1 Decembrie
janitako@yahoo.com
nr. 5, ap.4
str. Rozmarinului nr. 0732434006
scoalaautozach@gmail.com
11
0259373872
str. Aradului nr. 18
decebalscoala@yahoo.com

Ristea Cătălin
Popa Ioan
Șanta Ioan
Goldiș Liviu

Cms Șef Hotnoga
Ionel

TAKO JANOS PFA

Oradea

Tako Janos

ZACH CO SRL

Oradea

ZECE NUT DOI SRL

Salonta

ZECEIONUT SRL

Săcuieni

str. Morii nr. 42

decebalscoala@yahoo.com

Huciu Ionut

ZECEIONUTZ SRL

Marghita

str. Republicii nr. 70

0359190292
decebalscoala@yahoo.com

Huciu Ecaterina

ZECENUT SRL

Oradea

bdul. Decebal nr. 54

0359450279
decebalscoala@yahoo.com

Huciu Ionut

Zach Dumitru
Huciu Ionut

