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MINISTERUL TRANSPORTURILOR  

 

O R D I N 

Nr. 1273 din 22 august 2018 

 

pentru modificarea anexei nr. 1 „Norme privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a 

instructorilor auto”  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 

obţinerii permisului de conducere 

 
 

         În temeiul art. 62 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, 

cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 

21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi 

completările ulterioare,     
  

         ministrul transporturilor emite următorul ordin: 
 

        Art. I. – Anexa nr. 1 la „Norme privind autorizarea școlilor de conducători auto și a instructorilor 

auto” 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 obţinerii permisului de conducere, cu modificările și 

completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 şi 267 bis din 13 

mai 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

          1. La articolul 5, punctul iiiii) de la alineatului (3) se abrogă. 

          2. La articolul 6, punctul iiiii) de la alineatului (3) se abrogă. 

          3. Din cuprinsul articolului 20, mențiunile referitoare la condițiile privind dotarea cu 

sistemul tehnic prevăzut la art. 5 alin. (3) pct. iiiii) și la art. 6 alin. (3) pct. iiiii) se abrogă.  
          Art. II. – Îndeplinirea procentului minim de promovabilitate prevăzut la art. 20 din anexa nr.1 

se aplică începând cu data de 1 septembrie 2018.  

         Art. III. Aplicarea procentului minim de promovabilitate al școlilor de conducători auto de 50%, 

corelat cu o scădere cu 30% a numărului minim de ore de pregătire, prevăzut la art. 10 din anexa nr.1, 

se va face la un an de la data prevăzută la art. II din prezentul ordin. 

          Art. IV. – Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., Inspectoratul de Stat pentru Controlul în 

Transportul Rutier și Regia Autonomă „Registrul Auto Român” vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentului ordin. 

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

 
 

                                                 Ministrul transporturilor, 
 

Lucian Șova 
 

 

 
București, 22 august 2018. 
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