
 

 

Către 
Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., Agenţia …………………… 

 
 
 
1. Subsemnat(ul/a) ………………………………………….., domiciliat în ……….…………….....….,  
str. ……………………………………… nr. ………, bloc ………, scara ..…., etaj, ….., ap. ………….,  
judeţ/sector …………………, telefon ………………., act identitate ………, seria……, nr. ………….., 
eliberat de …………….………, la data …………………….., CNP ……………………………………, 
în calitate de ……………………………..; 
 

2. pentru Societatea Comercială/ Regia Autonomă/altă formă de organizare: ………..……………., 
………………………………. având nr. de ordine în registrul comerţului …………………, cod unic de 
înregistrare ..…………………………..; 
 

3. cu sediul în: localitatea …………………..……., str. …………….……………………… nr. …….…, 
bloc …….., scara ……, etaj …….., ap. ……….., judeţ/sector ……………….., cod poştal ….…………, 
telefon …………………………, fax ………………………………, e-mail ………………..………….., 
web site ………………..................; 
solicit eliberarea autorizaţiei de şcoală de conducători auto pentru categoriile: 

** 
 
 

*** 4. Societatea Comercială/ Regia Autonomă are un număr de …. puncte de lucru/sucursale/filiale,  
înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru care solicit autorizarea/schimbarea 
adresei, în temeiul Ordinului ministrului transporturilor nr.75/2014, situate în: 
4.1. localitatea …………………., str. …………………………, nr. ………., judeţ/sector……………..., 
cod poştal …………………., telefon ………………., …………………, fax ……………………….…., 
Categoriile solicitate pentru acest punct de lucru/sucursală/filială sunt: ………………………...; 
4.2. localitatea …………………., str. …………………………, nr. ………., judeţ/sector……………..., 
cod poştal …………………., telefon ………………., …………………, fax …………………….……., 
Categoriile solicitate pentru acest punct de lucru/sucursală/filială sunt: ………………………...; 
4.3. localitatea …………………., str. …………………………, nr. ………., judeţ/sector……………..., 
cod poştal …………………., telefon ………………., …………………, fax …………………….……., 
Categoriile solicitate pentru acest punct de lucru/sucursală/filială sunt: ………………………...; 
 
 
                    Semnătura:              Data: 
                ………..…………                                                                    .…../..…./..………..  
 
 
 
 
*       Se marchează cu X spaţiul aferent formei de organizare; 
**     Se marchează cu X spaţiul aferent categoriilor pentru care se solicită autorizarea sau pentru care se solicită adăugarea de categorii; 
***   Se completează dacă şcoala doreşte să desfăşoare activitatea în punctele de lucru/sucursalele respective;  

 

Ministerul Transporturilor 
 

Autoritatea Rutieră Română  
A.R.R. 

Cerere 
Autorizaţie şcoală de conducători auto* 

 
Nr. Intrare 

………………..….. 
Data: 

……/……./.……….. S.R.L.  R.A.  alte forme de 
organizare 
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