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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/Grup Şcolar / P.F.A.: …………………..………, 

………………………………. 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.733/2013, 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: ………………………...; 

 

**** 5. Persoana Fizică Autorizată (P.F.A.) îşi desfăşoară activitatea în staţiul situat în localitatea ……   

……………….……...….., str. …….……………………, nr. ……, etaj: ….. , judeţ/sector……………...., 

cod poştal …………………., telefon ………………., …………………, fax …………………………., 

La această locaţie îşi mai desfăşoară activitatea ca şcoli de conducători auto cel mult următoarele P.F.A.–

uri: 1. ………………………………………..;                     2. …………………………………..; 

      3. ………………………………………..;                     4. …………………………………..; 

 

              Semnătura:       Data: 

         ………..…………                                                                    .…../..…./..………..  
 
*       Se bifează forma de organizare; 

**     Se bifează categoriile pentru care se solicită autorizarea; 

***   Se completează dacă şcoala doreşte să desfăşoare activitatea în punctele de lucru/sucursalele respective  

**** Se completează de către şcolile de conducători auto organizate conform prevederilor art.4 lit b) din Anexa nr.1 la O.M.T. nr.733/2013; 

 

 

 

Ministerul Transporturilor 
 

Autoritatea Rutieră Română  

A.R.R. 

Cerere 

Autorizaţie şcoală de conducători auto* 

Nr. 

Intrare 

………………..….. 

Data: 

……/……./.……….. 
S.R.L.  R.A.  Grup Şcolar  

P.F.A. - Instructor auto autorizat 
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Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. (B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, www.arr.ro, e-mail: arutiera@arr.ro) procesează și prelucrează date și 

informații, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, cărora le sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția datelor), datele fiind furnizate în scopul eliberării documentelor solicitate, în condițiile legii. 

Completarea datelor dumneavoastră pe acest formular, constituie consimțământul explicit pentru a prelucra în continuare aceste date. 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai destinatarilor abilitaţi de lege, cum sunt organele de poliţie, 
parchet, instanţe şi pot fi transmise inclusiv în străinătate organelor judiciare, în condiţiile legii. 


