DOMNULE ŞEF SERVICIU,
Subsemnatul/Subsemnata ________________________________, cu domiciliul / reşedinţa în România,
localitatea _______________________, judeţul ___________, posesor/posesoare al/a actului de identitate
seria__________nr._________________,eliberat/eliberată de __________________________________,
-

la data de
Anul

luna

, valabil până la data de
ziua

CNP

Anul
,

luna

ziua

,

solicit prezentarea la examenul pentru obţinerea

permisului de conducere categoria/subcategoria ________________.
Menţionez că pregătirea necesară susţinerii acestui examen am efectuat-o:
- în cadrul Şcolii de pregătire a conducătorilor de autovehicule SC SCORPION TEST 2006 SRL, cu
instructorul auto ______________________.
Anexez dosarul de examinare, care cuprinde:
1. fişa de şcolarizare;

2. certificate de cazier judiciar;
3. copia actului de identitate;
4. chitanţe de plată a taxelor aferente obţinerii permisului de conducere;
şi, după caz*:
5. copia permisului de conducere sau dovada înlocuitoare cu drept de circulaţie;

6. permisul de conducere si traducerea legalizata a acestuia;
7.documente care să facă dovada stabilirii domiciliului, reşedinţei sau rezidenţei normale în
România, în condiţiile legii, ori care să ateste că cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau
ale Spaţiului Economic European se află la studii în România pentru o perioadă de cel puţin 6 luni;
8. declaraţie notarială;
9. copia hotărârii judecătoreşti de condamnare sau de revocare a pedepsei complementare a
interzicerii exercitării profesiei sau ocupaţiei de conducător de vehicule.
Solicit

/ Nu solicit

editarea permisului de conducere.

Solicit examinarea teoretică în limba engleză franceză germană (pentru cetăţenii străini şi
pentru cetăţenii statelor member ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European).
Solicit examinarea teoretică în limba maternă maghiară

-

Data:
Anul

luna

ziua

germană

Semnătura
_______________________

NOTĂ
*Documentele prevăzute la punctele 5-9 se solicită doar în următoarele situaţii:
5.pentru cetăţenii care solicită obţinerea unor noi categorii şi/sau subcategorii;
6.până la data aderării României la Uniunea Europeană;
7.pentru cetăţenii străini care şi-au dobândit domiciliul sau reşedinţa în România şi pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate;
8.pentru cetăţenii de la punctul 7, dacă nu prezintă documentul de la punctul 5 din declaraţia notarială trebuie să rezulte că solicitantul nu
mai posedă un alt permis de conducere eliberat de o autoritate străină sau că dreptul de a conduce nu i-a fost suspendat sau anulat;
9.pentru cei aflaţi în situaţiile prevăzute la art.116 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice, republicată.

