
CONDITII DE INSCRIERE LA SCOALA DE SOFERI PENTRU 

CATEGORIA D 

 

 

 Varsta -  minima 24 ani ( poate fi 23 ani si 9 luni) 

 Permis conducere categoriile B, C si/sau D1 

 

TAXA DE SCOLARIZARE 

 

 3600 lei – pentru persoanele care detin permis de conducere  categoria B.  

Taxa se poate achita integral sau in 3 rate astfel:  

- valoarea primei rate este de 720 lei si se va achita la data depunerii  

dosarului; 

- a II-a rata, in valoare de 1440 lei, se va achita dupa efectuarea primelor 

25 ore de conducere; 

- a III-a rata, in valoare de 1440 lei, se va achita inainte de absolvirea 

cursurilor. 

          Perioada  de scolarizare este de minim 8 saptamani,  cuprinzand 72 de 

ore reprezinta pregatirea teoretica si 50 ore pregatire practica in traseu. 

 

 1950 lei – pentru persoanele care poseda  permis de conducere categoria 

C si/sau D1 cu vechime sub 1 an. 

Taxa se poate achita integral sau in 3 rate astfel:  

- prima rata, in valoare de 390 lei, se va achita la data depunerii dosarului; 

- a II-a rata, in valoare de 780 lei,  se va achita dupa efectuarea primelor 

25 ore de conducere; 

- a III-a rata, in valoare de 780 lei, se va achita inainte de absolvirea 

cursurilor scolii pentru obtinerea permisului categoria D. 

          Durata de scolarizare este de minim 5 saptamani, cuprinzand 46 ore 

teorie si 25 ore practica in traseu. 

 

 1600 lei - pentru persoanele care poseda  permis de conducere categoria C 

si/sau D1 cu vechime mai mare de 1 an.  

Taxa se poate achita integral sau in 3 rate astfel:  

- prima rata, in valoare de 320 lei, se va achita la data depunerii dosarului; 

- a II-a rata, in valoare de 640 lei, se va achita dupa efectuarea primelor 25 

ore de conducere; 

- a III-a rata, in valoare de 640 lei, se va achita inainte de absolvirea 

cursurilor scolii pentru obtinerea permisului categoria D. 

          Durata de scolarizare este de 4 saptamani, cuprinzand 46 ore teorie si 20 

ore de practica in traseu. 

 

 



ACTE NECESARE 

 

 Act de identitate – original si 2 copii xerox ; 

 Permis de conducere – original si 2 copii xerox;  

 Cerere de inscriere – formularul poate fi descarcat de pe site-ul Transurb 

sau completat in momentul inscrierii, la secretariatul scolii de soferi din 

cadrul Autobazei; 

 Contract de scolarizare - va fi incheiat la scoala de soferi; 

 Fisa de scolarizare – este eliberata de scoala de soferi;  

 Cerere de inscriere la examen – formular ce va fi completat la scoala de 

conucatori auto; 

 Diploma de studii; 

 Cazier judiciar  - cu mentiunea  ,, pentru examen auto “ ; 

 Taxa in valoare de 68 lei-  reprezinta contravaloare permis auto si se 

achita la CEC; 

 Fisa medicala tip auto pentru categoria solicitata; 

 Aviz psihologic pentru categoria solicitata; 

 2 dosare cu sina . 
 

 

* Orele suplimentare se platesc cu 60 lei/h .  

 

 

 

 

 

 


