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ORDIN 
privind modul de organizare al activităților necesare desfășurării probei 

practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere  

 
              Prefectul  Judeţului  Sibiu ,  

În baza referatului emis de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu cu nr. 1456979/10.02.2023, în vedereea 
emiterii unui ordin privind modul de organizare al activităților necesare desfășurării 
probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere, 

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a 
Vehiculelor Sibiu a înaintat, în vederea avizării, Direcției Generale Permise de 
Conducere și Înmatriculări, Proiectul ordinului prefectului privind modul de organizare 
al activităților necesare desfășurării probei practice a examenului pentru obținerea 
permisului de conducere auto, cu nr. 1461032/30.12.2022, iar acesta a fost avizat și 
restituit de către Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări cu adresa 
nr. 4272130/18.01.2023, 

Având in vedere dispozițiile art. 3, art. 3^1, art. 4, art. 8, art. 11 din Ordinul 
Ministrului Administrației și Internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare 
pentru obținerea permisului de conducere, cu modificările si completările ulterioare, 
coroborat cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulatia pe drumurile publice, cu modificările si completările ulterioare,  

În temeiul dispozițiilor art. 275 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 emite următorul, 

 
O R D I N : 

  
Art. 1. – (1) Se stabilește modalitatea de susținere a probei practice în vederea 

obținerii permisului de conducere, după cum urmează:  

a. proba practică se susține numai cu examinatori atestați de către Direcția 
Generală Permise de Conducere si Înmatriculari, denumită în continuare 
D.G.P.C.I., conform art. 3 alin (4) din Ordinul Ministrului Administrației si 
Internelor nr. 268/2010, cu modificările și completările ulterioare; 

b. examinarea se desfășoară prin susținerea, succesiv, a probei teoretice și 
a probei practice, în zile diferite, conform art. 3^1 alin. (1) din Ordinul 
Ministrului Administrației si Internelor nr. 268/2010, cu modificările și 
completările ulterioare; 

c. probele teoretice pentru mai multe categorii pot fi susținute in aceeși zi, 
exceptând situția în care obținerea unei categorii este condiționată  de 
deținerea prealabilă a unei alte categorii, conform art. 3^1 alin. (2) din 
Ordinul Ministrului Administrației si Internelor nr. 268/2010, cu 
modificările și completările ulterioare; 

d. proba practică se suștine conform art. 3^1 alin. (3) din Ordinul Ministrului 



Administrației si Internelor nr. 268/2010, cu modificările și completările 
ulterioare: 

-  numai în poligon, pentru autovehiculele din categoria AM; 
-  în poligon și pe traseu, pentru autovehiculele din categoriile A1, A2 si A; 

        -  numai pe traseu, pentru autovehiculele din categoriile B1, B, BE, C1, C1E, C, 
CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb si  Tv; 

e. examinarea se desfășoară prin susținerea probei practice în poligon, 
urmată de susținerea acesteia pe traseu, în aceeasi zi, conform art. 3^1 
alin. (4) în cazul prevăzut de alin. (3) lit. b) din Ordinul Ministrului 
Administrației si Internelor nr. 268/2010, cu modificările și completările 
ulterioare; 

f. în cazul în care se solicită examinarea pentru mai multe categorii, probele 
practice se susțin în zile diferite, alocate pentru fiecare categorie de 
permis de conducere solicitată, conform art. 3^1 alin. (5) din Ordinul 
Ministrului Administrației si Internelor nr. 268/2010; 

g. proba practică se va desfășură, în limita posibilităților, atât în localități, cât 
și în afara acestora, inclusiv după lăsarea serii și va putea fi întreruptă în 
cazul apariției unor condiții meteo rutiere nefavorabile sau a unei 
defecțiuni tehnice, conform art. 4 alin (3–6) din Ordinul Ministrului 
Administrației și Internelor nr. 268/2010, cu modificările și completările 
ulterioare, coroborat cu art. 32, alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 
1391/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

h. examinarea persoanelor la proba practică pentru obtinerea categoriilor 
A1, A2, A, B, B1, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE și D1E, va consta în verificarea 
aptitudinilor în trafic, inclusiv a manevrelor speciale corespunzătoare 
categoriei de permis solicitat; 

i. examinarea persoanelor la proba practică se va desfășura pe raza 
municipiului Sibiu, respectiv a municipiului Mediaș, iar traseele folosite sunt cele 
menționate de către poliția rutieră prin adresa 650647/05.02.2020, conform art. 31 
din Hotărîrea Guvernului nr. 1391/2006, cu modificările și completările ulterioare, 
coroborat cu art. 14 din Ordinul Ministrului Administrației si Internelor nr. 268/2010, 
cu modificările și completările ulterioare; 

j. locurile de plecare la proba practică pentru toate categoriile sunt: 
stadionul Voința pentru municipiul Sibiu și parcarea situată pe Aleea 
Comandor Dimitrie Moraru, FN (în spatele imobilului situat la nr. 21 din 
incinta fostei Școli de Aviație) pentru municipiul Mediaș; 

k. locurile de rezervă la proba practică pentru toate categoriile sunt: zona 
Hanul Dumbrava – Muzeul Satului pentru municipiul Sibiu si str. După Zid pentru 
municipiul Mediaș. 

   Proba practică se va desfășura in Municipiul Sibiu in zilele de luni, marți, 
joi și vineri, începând cu ora 09.00. 

Proba practică se va desfășura în Municipiul Mediaș în fiecare zi de 
miercuri, precum și în ziua de marți din prima și din a treia săptămâna din lună 
începând cu ora 10.00. 

Art. 2. – Se stabilesc următoarele precizări referitoare la examinarea 
teoretică a candidaților: 
a. Examinarea persoanelor la proba teoretică se va face utilizând aplicația 

informatică realizată și gestionată de catre D.G.P.C.I., conform art. 4 alin. 



(1) și (2) din Ordinul Ministrului Administrației si Internelor nr. 268/2010, 
desfășurându-se în sălile special amenajate, astfel: 

 - în locația imobilului situat pe str. Andrei Șaguna nr. 9, ce aparține S.C. URBANA 
S.A., pentru candidații care susțin proba teoretica în municipiul Sibiu;  
 -  în locația de pe strada Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 17, pentru 
candidații care susțin proba teoretica în municipiul Mediaș; 

b. candidații susțin proba teoretică în aceeași zi în care sunt înregistrați în 
aplicația informatică de examinare, în caz contrar, înregistrarea își pierde 
valabilitatea, conform art. 8 alin. (2) din Ordinul Ministrului Administrației 
și Internelor nr. 268/2010, cu modificările și completările ulterioare; 

c. candidații declarați “admis” la proba teoretică se programează pentru 
susținerea probei practice, în limita locurilor disponibile și în ordinea 
solicitării, conform art. 8 alin. (5) din Ordinul Ministrului Administrației și 
Internelor nr. 268/2010, cu modificările și completările ulterioare; 

d. supravegherea candidaților la proba practică în sala de examinare se 
realizează de către lucratorii Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu, conform art. 11 alin. (11) 
din Ordinul Ministrului Administrației si Internelor nr. 268/2010, cu 
modificările și completările ulterioare; 

e. accesul la aplicația informatică se realizează pe baza unui bon de ordine 
care conține un cod de bare, înmânat de către un lucrător al serviciului 
în urma înregistrării candidatului, conform art. 4 alin. (2) din Ordinul 
Ministrului Administrației si Internelor nr. 268/2010, cu modificările și 
completările ulterioare; 

f. șeful serviciului public comunitar stabilește zilnic Comisia de Examinare, 
repartizarea examinatorilor, câte unul pentru fiecare programator, se face în mod 
aleatoriu de către sistemul informatic, conform art. 8 alin. (6) din Ordinul Ministrului 
Administrației si Internelor nr. 268/2010, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Tipărirea și transportul programatoarelor se vor efectua in conformitate cu 
prevederile Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 23/22.01.2020 privind procedura 
de tipărire și transport a programatoarelor, emis în conformitate cu adresa Direcției 
Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor nr. 3956554/16.10.2019. 

(3) Soluționarea contestațiilor la proba practică a examenului pentru obținerea 
permisului de conducere se realizează în concordanță cu prevederile Procedurii 

D.R.P.C.I.V. (Cod:PS-DRPCIV-SRPCE-09) nr. 4035001/29.04.2021, elaborată în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ și ale Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr. 
268/2010, cu modificările și completările ulterioare. 

(4) Accesul candidaților în sălile de examinare din municipiul Sibiu 
respectiv municipiul Mediaș este gratuit.  

(5) Programul de lucru al sălii de examinare în vederea susținerii probei 
teoretice este următorul: 
 - în zilele de luni, marți și joi în intervalul orar 09 - 12 pentru sala din 
municipiul Sibiu; 
 - în ziua de miercuri în intervalul orar 10 - 13 pentru sala din municipiul 
Mediaș. 
 Art. 3. – (1) Prefectul Județului Sibiu acordă audiențe în fiecare zi de 
marți în intervalul orar 11 - 13, la sediul Instituției Prefectului - Județul Sibiu.  



  (2) Programul de audiențe al șefului Serviciului Public Comunitar Regim 
Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu este in zilele de luni, 
marti și joi în intervalul orar 12 - 13 sau telefonic la numarul 0269/ 217794. 
 Art. 4. – Dispozițiile contrare prezentului ordin își încetează 
aplicabilitatea. 
 Art. 5. – Cu ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentului ordin se 
însărcinează Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu. 
 

 
 

P R E F E C T, Contrasemnează, 

Mircea – Dorin Crețu 
  Secretar general, 

 Oltean Marius - Ion 
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