
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI 
ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR BRAȘOV 

 
 

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL 
 
 

Primirea documentelor se va realiza exculsiv în baza programărilor ONLINE 
disponibile pe site-ul www.drpciv.ro. 

Tot pe acest site găsiți și documentele necesare. 

Vă recomandăm să achitați contravaloarea permisului de conducere, a 
certificatului de înmatriculare, a autorizației de circulație provizorie și a plăcuțelor de 
înmatriculare pe site-ul www.ghiseul.ro sau pe site-ul www.drpciv.ro – secțiunea servicii 
online – plăți (fără a fi necesară tipărirea dovezii plății). 

 PRIMIRI DOCUMENTE (numai cu programare online): 
o Luni, Marți, Joi: 08.30 – 12.00 și 12.30 - 15.45; 
o Miercuri: 08.30 – 12.00 și 12.30 - 17.45; 
o Vineri: 08.30 – 12.00 și 12.30 - 13.45. 

 
Cererea solicitantului va fi tipărită de lucrătorul care primește documentele. 

Păstrarea combinației numărului de înmatriculare și operațiunile de 
pierdere/furt/deteriorare a plăcuțelor cu număr de înmatriculare, se realizează la ghișeele 
serviciului, fără programare online în intervalul orar 08.30-12.00 și 12.30-13.30 în 
zilele de luni, marți, joi și vineri și în intervalul orar 08.30 – 12.00 și 12.30 - 17.30 în ziua 
de miercuri. Pentru aceste operațiuni, cererea va fi descărcată de pe site-ul www.drpciv.ro 
și completată de solicitant anterior prezentării la ghișeu. 

Pentru persoanele fizice sau juridice care solicită o combinaţie la rând a numărului 
de înmatriculare, dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare și plăcuțele de 
înmatriculare vor fi eliberate pe loc, iar pentru o combinaţie preferenţială, dacă aceasta 
este disponibilă, în aceeași zi, în următorul interval orar: 

 ELIBERĂRI DOCUMENTE/PLĂCI (fără programare online): 
 Luni, marți și joi 15.30 - 16.30; 
 Miercuri 15.30 - 18.30; 
 Vineri 12.30-14.00. 

 
 SUSȚINEREA PROBEI TEORETICE: 

o Luni, Marți, Miercuri și Joi: 08.30 – 12.00 (doar în baza programărilor online, 
efectuate pe site-ul www.drpciv.ro – secțiunea înregistrare dosar 
examinare). 

 
 PROGRAMĂRI/REPROGRAMĂRI TRASEU (fără programare online): 

o Luni, Marți, Miercuri și Joi: 14.00 – 16.00. 



 AUDIENȚE ȘEF SERVICIU: 
o Marți: 13.00-14.00 
o Joi: 13.00-14.00 

 
În ultima zi lucrătoare din luna se vor elibera doar documentele produse și/sau 

gestionate la nivelul serviciului (nu se primesc documente). 
 

Autorizațiile de circulație provizorie se vor emite în baza programărilor online, cu 
excepția intervalului 15.00-16.00 când se vor elibera bonuri de ordine (la sediul 
serviciului). 

 
Activitatea de primire, înregistrare, examinare și soluționare a petiţiilor sau de 

sesizare a diverselor probleme, ori de consiliere, se va desfășura de luni până joi, în 
intervalul orar 13.00-14.00 la punctul de primire din municipiul Brașov, str. Turnului, 
nr.13, jud. Brașov sau la adresa de e-mail: inmatriculari.permise@prefecturabrasov.ro 

 

Candidații care figurează în evidența cazierului judiciar și care solicită prezentarea 
la examenul pentru obținerea permisului de conducere trebuie să depună dosarul de 
examen la sediul serviciului nostru, de pe str. Turnului, nr.13, la ghișeul nr.1 (sala unde 
se susține examenul teoretic), de luni până joi, între orele 15:00-16:00.  
 

Dosarul de examen se analizează în baza următoarelor documente :  
 

PENTRU CANDIDAȚII CARE NU AU MAI AVUT PERMIS DE CONDUCERE  
 

- Cererea-tip (se eliberează la ghișeu), semnată de candidat, prevăzută în anexa 
nr.1, în care se consemnează și declarația pe propria răspundere a candidatului, dată 
sub sancțiunea prevăzută de art. 326 din codul penal, din care să rezulte 
îndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la art.3,alin.2.;  

- Fișa de școlarizare, al cărei model este prevăzut în anexa nr.2, emisă de școala de 
conducători auto în cadrul căreia candidatul a absolvit cursurile de pregătire 
teoretică și practică; 

- certificatul de cazier judiciar în termenul de valabilitate, în original; 
- toate hotărârile judecătorești menționate în cazierul judiciar, în original; 
- dovada plății integrale a amenzii penale (după caz); 
- fotocopie după actul de identitate; 
- dovada de plată a contravalorii permisului de conducere; 

 
PENTRU CANDIDAȚII CARE AU AVUT PERMIS DE CONDUCERE (ANULAT) 

 
- Cererea-tip (se eliberează la ghișeu), semnată de candidat, prevăzută în anexa 

nr.1, în care se consemnează și declarația pe propria răspundere a candidatului, dată 
sub sancțiunea prevăzută de art. 326 din codul penal, din care să rezulte 
îndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la art.3,alin.2.; 

- certificatul de cazier judiciar în termenul de valabilitate, în original; 
- toate hotărârile judecătorești menționate în cazierul judiciar, în original; 
- dovada plății integrale a amenzii penale (după caz); 
- avizul psihologic în termenul de valabilitate (6 luni); 
- Fișa medicală în termenul de valabilitate (1 an); 



- fotocopie după actul de identitate; 
- dovada de plată a contravalorii permisului de conducere; 

 
Apelurile telefonice (0743-114.293) se vor prelua de luni până joi în intervalul orar 

12.30-16.00, iar vineri, în intervalul orar 12.30-14.00. 


