Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi
Înmatriculare a Vehiculelor
Buzau, str. Chiristigii nr. 9 -10.




Telefon: 0238 – 40 20 78
Telefon/fax: 0238 - 713955
E-mail: permise@prefecturabuzau.ro

Biroul Regim Permise de Conducere



Sef birou: Comisar sef de politie Valeriu COJOCARU
Tel. 0238 – 40 20 79; 71 39 55

Program de lucru cu publicul:
Primiri si Eliberari documente
Luni Joi :

8:30 – 14:30 - Primiri documente
10:30 – 16:30 - Eliberari
documente

Miercuri : 8:30 – 14:30 – Primiri documente
10:30 – 18:30 – Eliberari
documente
Vineri :

8:30 – 12:30 Primiri documente
10.30 – 16.30 Eliberari documente

Documente necesare pentru programarea la examen in vederea obtinerii permisului de conducere
a. cerere tip
b. fisa de scolarizare – care contine datele de stare civila ale candidatului, forma de pregatire
teoretica si practica realizata de unitatile autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care
se solicita examinarea, completata prin dactilografiere si semnata de candidat, pe care se aplica o
fotografie color a acestuia in spatiul special destinat;
c. chitanta reprezentand contravaloarea permisului de conducere; in prezent 68 lei; platita la CEC
sau BCR
d. chitanta reprezentind contravaloarea taxei de examinare pentru categoriile pentru care se solicita
examinarea – se plateste diferentiat pe categorii de examen, la Administratia Financiara a Primariei

Buzau;
e. act de identitate – in original si fotocopie (buletin de identitate, carte de identitate sau pasaport);
f. certificatul de cazier judiciar – in termenul de valabilitate (6 luni de la data eliberarii);
g. copia permisului de conducere- in cazul persoanelor care solicita obtinerea unei noi categorii sau
subcategorii;
h.copia hotararii judecatoresti de condamnare ramasa definitiva, in cazul persoanelor care solicita
examinarea pentru obtinerea unui nou permis de conducere in locul celui anulat.
Documente necesare pentru:
1. Preschimbarea permisului de conducere tip vechi sau expirat
2. In cazul pierderii, furtului sau deteriorarii permisului de conducere
3. In cazul schimbarii numelui detinatorului permisului de conducere
1. Preschimbarea permisului de conducere
a. fisa detinatorului permisului de conducere, fotografia nu mai este necesara;
b. chitanta – reprezentand contravaloarea permisului de conducere (in prezent 68 lei) – eliberata de
C.E.C. , B.C.R.;
c. permisul de conducere in original si fotocopie;
d. act de identitate (buletin de identitate, carte de identitate sau pasaport in cazul cetatenilor straini)
– in original si fotocopie;
e. fisa medicala – obtinuta la o unitate sanitară avizată (Policlinica 23 August, Spitalul Judeţean,
Policlinica C.F.R. – pentru Buzău, Spitalul si Policlinica – pentru Rm. Sărat), (numai daca
permisul de conducere este expirat)
NOTA:
 Este obligatorie prezenta posesorului permisului de conducere pentru depunerea

documentelor inclusiv a chitantelor C.E.C., B.C.R si preluarea imaginii (foto) cu camera
video;
 Nu se accepta fisa medicala obtinuta de la un medic de familie. Acesta trebuie să completeze
numai rubrica „antecedente”.
2. In cazul pierderii, furtului sau deteriorarii permisului de conducere
 Aceleasi documente ca la pct.1 mai putin litera c.
 Declararea pierderii/distrugerii se face la Biroul Regim Permise de Conducere care a eliberat
permisul de conducere auto.
 În acest caz se depun: declaraţia de pierdere şi adeverinţa de circulaţie - formulare care se
găsesc la birourile de documente tip situate în apropierea sediului sau gratuit pe pagina noastra
de net.
 Declararea furtului se face la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs fapta.
 În acest caz solicitantul se va prezenta la Biroul Regim Permise de Conducere cu adeverinţa
de furt în locul declaraţiei de pierdere.

NOTA:

 In cazul in care permisul de conducere pierdut nu era expirat, nu mai este necesară fisa
medicala;
 In cazul cetatenilor romani aflati pe teritoriul altui stat documentele de mai sus se pot depune
de catre o alta persoana, in baza unei imputerniciri (procura speciala) eliberata de
ambasada/consulatul Romaniei din tara respectiva. In acest caz fisa medicala se poate obţine
pe teritoriul statului strain si va fi prezentata dupa traducere cu viza Direcţiei Sanitare Buzau.
 Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate trebuie sa faca dovada resedintei in judetul Buzau
prin Carte de Identitate Provizorie.
3. In cazul schimbarii numelui detinatorului permisului de conducere
a. aceleaşi documente ca şi la pct.1, si in plus:
b. copie hotarare judecatoreasca – de preschimbare a numelui sau de divort (in cazul divortului);
c. copie certificat de casatorie – in cazul schimbarii numelui prin casatorie.

Drepturile persoanei vizate in legea 677/2001

DREPTURILE PERSOANEI CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL
Conform Directivei 95/46/EC a Parlamentului European si a Consiliului din 24.10.1995,
pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a
acestor date precum si a Conventiei pentru protejarea persoanei fata de prelucrarea automatizata a
datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28.01.1981 si ratificata de Romania prin Legea
682/2001, a fost adoptata Legea 677/2001 pentru protectia persoanei cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal si libara circulatie a acestor date.
Prin date cu caracter personal, se intelege orice informatie referitoare la o persoana fizica
identificata sau identificabila (exemplu: informatii referitoare la nume, prenume, adresa, telefon,
salariu etc.).
Prin prelucrarea datelor cu caracter personal se intelege orice operatiune sau set de operatiuni
care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate.
In timpul prelucrarii datelor cu caracter personal este obligatoriu sa fie respectate drepturile
persoanei vizate.

Aceste drepturi sunt urmatoarele:
-

dreptul la informare;
dreptul de acces la date;
dreptul de interventie asupra datelor;
dreptul de opozitie;

-

dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale;
dreptul de a se adresa justitiei.

Datele din evidenta S.P.C.R.P.C.I.V. ce pot fi prelucrate sunt:
-

datele personale ale detinatorilor de vehicule;
datele personale ale posesorilor de permise de conducere, categoriile, data obtinerii si
abaterile savarsite;
fotografiile acestor categorii de persoane.

Compartimentul Inmatriculari Vehicule



Sef compartiment: Comisar de politie CONSTANTIN BADEANU
Tel. 0238 – 40 20 79; 40 20 78; 0238 - 71 39 55

Program de lucru cu publicul:
Primiri si Eliberari documente

Luni Joi :

8:30 – 14:30 - Primiri documente
10:30 – 16:30 – Eliberari documente si placi

8: 30 - 14:30 – Primiri documente
Miercuri : 10: 30 – 18:30 – Eliberari documente si
placi
Vineri :

8:30 – 13:00 - Primiri documente
10:30 – 16:30 - Eliberari documente si placi

Formulare:








Cerere transfer drept de proprietate;
Cerere eliberare autorizatie de circulatie provizorie;
Cerere de inmatriculare vehicule( la prima inmatriculare in Romania);
Cerere radiere;
Contract de vanzare-cumparare vehicul folosit;
Fisa inmatriculare;
Formulare pierdere certificat de inmatriculare;

Compartimentul Înmatriculări vehicule
Documente necesare pentru:
1. Reinmatriculare vehicule radiate din oficiu al caror certificat de inmatriculare a fost emis inainte
de 1997
2. Inmatricularea permanentă pentru prima data in Romania (vehicul nou);
3. Transferul dreptului de proprietate în cazul vehiculelor uzate indigene;
4. Inmatriculare permanentă in cazul vehiculelor uzate din import aflate la prima inmatriculare în
Romania;
5. Inmatricularea temporara;
6. Preschimbarea certificatului de inmatriculare in cazul pierderii, furtului ori distrugerii acestuia,
schimbarea domiciliului, numelui deţinătorului ori modificări date tehnice;
7. Radierea vehiculelor;
8. Autorizarea provizorie;
1. Reinmatriculare vehicule radiate din oficiu al caror certificat de inmatriculare a fost emis inainte
de 1997
a. cartea de identitate a vehiculului – in original si fotocopie;
b. fisa de inmatriculare cu viza de la Administratia Financiara a Primariei (chitanta taxa de
inscriere) avind si semnatura detinatorului;
c. fotocopie asigurare prin efectul legii (asigurare obligatorie);
d. chitanta reprezentand contravaloarea certificatului de inmatriculare - 37 Lei, se achita la C.E.C.

sau B.C.R.;
e. certificatul de inmatriculare emis anterior 1997;
f. placutele cu numarul de inmatriculare;
g. act de identitate - in original si fotocopie;
h. Inspecţia Tehnică Periodică.
NOTA:




In cazul persoanelor juridice, ca acte de identitate se prezinta : imputernicire pentru
depunerea documentelor, fotocopie dupa actul de identitate al imputernicitului, fotocopie
dupa certificatul unic de inregistrare a societatii;
In conformitate cu prevederile art. 6 din O.U.G. 189/2005 cu modificarile Legii 432/2006,
vehiculele al caror certificat de inmatriculare este emis anterior 1997 au fost radiate din oficiu
incepand cu luna martie 2007.

2. Inmatricularea permanentă pentru prima data in Romania (vehicul nou)
a. cerere tip; completata de proprietar avand semnatura sau stampila, dupa caz, a proprietarului;
b. factura de cumpărare – original si fotocopie;
c. Cartea de Identitate a Vehiculului - original si fotocopie – cu folia de secretizare aplicată de
R.A.R.;
d. fisa de inmatriculare cu viza de la Administratia Financiara a Primariei de domiciliu (de plata a
impozitului), avand aplicata semnatura sau stampila, dupa caz, a proprietarului;
e. chitanta platii taxei de inmatriculare – se achita la Administratia Financiara a Primariei de
domiciliu;
f . fotocopie asigurare obligatorie valabilă cel puţin 6 luni;
g. chitanta reprezentand contravaloarea certificatului de inmatriculare - 37 Lei, se achita la C.E.C.,
B.C.R.;
h. copie act de identitate (carte de identitate, buletin de identitate, pasaport in cazul cetatenilor
romani cu domiciliul in strainatate si carte de identitate provizorie);
i. copie legalizata chitanta vamala in cazul vehiculelor de provenienta straina din afara UE;
j. chitanta platii taxei de poluare (Trezorerie) daca este cazul.
NOTA:


In cazul persoanelor juridice, ca acte de identitate se prezinta : imputernicire tip pentru
depunerea documentelor, fotocopie dupa actul de identitate al imputernicitului, fotocopie
dupa certificatul unic de inregistrare a societatii;

RECOMANDĂRI:
 Dupa achizitionarea vehiculului, descarcati de pe situl nostru cererea tip si fisa de inmatriculare.
 Următorul pas este la Administraţia Financiară pentru luare in evidenta si plata taxelor (printre care

si taxa de inmatriculare) – vizarea fisei si la Trezorerie pentru plata taxei de poluare.

 Dosarul este complet după achitarea taxei de certificat la C.E.C. sau B.C.R. şi fotocopierea

celorlalte documente enumerate;
3. Transferul dreptului de proprietate în cazul vehiculelor uzate indigene
a. cerere tip completata de proprietar avand semnatura sau stampila, dupa caz;
b. actul de proprietate (Factura de cumpărare, act vanzare cumparare sub semnatura privata, act
mostenire, donatie, hotarare judecatoreasca, proces verbal de licitatie, etc.) – original si fotocopie;
c. Cartea de Identitate a Vehiculului - original si fotocopie – cu folia de secretizare aplicată de
R.A.R.;
d. fisa de inmatriculare cu viza de la Administratia Financiara a Primariei de domiciliu (de plata a
impozitului), avand aplicata semnatura sau stampila, dupa caz, a proprietarului (pentru vanzator si
pentru cumparator);
e. chitanta platii taxei de inmatriculare – se achita la Administratia Financiara a Primariei de
domiciliu;
f . fotocopie asigurare obligatorie pe numele noului detinator valabila cel puţin 6 luni;
g. chitanta reprezentand contravaloarea certificatului de inmatriculare – 37 RON, se achita la
C.E.C. sau B.C.R.;
h. copie act de identitate (carte de identitate, buletin de identitate, pasaport in cazul cetatenilor
romani cu domiciliul in strainatate si carte de identitate provizorie);
i. inspectia tehnica periodica in termenul de valabilitate – efectuata la orice statie autorizata de
R.A.R.;
j. Certificatul de Autenticitate – eliberat de R.A.R., in termenul de valabilitate înscris pe acesta;
k. Certificatul de Inmatriculare vechi cu mentiunea de instrainare si semnatura vanzatorului pe
spate.
l. Placutele de inmatriculare vechi. Nu mai trebuie prezentate daca raman pe vehicul.
NOTA:





In cazul persoanelor juridice, ca acte de identitate se prezinta : imputernicire tip pentru
depunerea documentelor, fotocopie dupa actul de identitate al imputernicitului, fotocopie
dupa certificatul unic de inregistrare a societatii;
Dacă inspectia tehnica periodica este deja efectuată de vechiul proprietar şi este valabilă cel
puţin 30 zile, nu mai este necesară efectuarea ei; se prezintă tichetul vechi.
ATENTIE: VERIFICATI DACA SEMNATURILE VANZATORULUI SUNT
ACELEASI PE TOATE DOCUMENTELE!!!

RECOMANDĂRI:
 Nu achizitionati autovehicule de la intermediari!!!
 Inainte de achizitionarea vehiculului, impreuna cu vanzatorul mergeţi la R.A.R. unde solicitati

Certificatul de Autenticitate pentru a va asigura ca vehiculul poate fi reinscris;
 Toate formularele necesare le gasiti pe site si se pot completa si de mana.
 Urmatorul pas este la Administraţia Financiară pentru luare in evidenta si plata taxelor (printre care
si taxa de inmatriculare) – vizarea fisei; inclusiv viza pentru vanzator;

 Dosarul este complet dupa achitarea taxei de certificat la C.E.C. sau B.C.R. si fotocopierea

celorlalte documente enumerate;
 Asigurati-va ca vanzatorul a semnat la rubrica corespunzatoare din contractul de vanzarecumparare, fisa de inmatriculare si certificatul de inmatriculare vechi la rubrica „instrainat
catre……..”.

4. Inmatriculare permanentă in cazul vehiculelor uzate din import aflate la prima inmatriculare în
Romania
a. cerere tip; completata de proprietar avand semnatura sau stampila, dupa caz, a proprietarului;
b. actul de proprietate (Factura de cumparare, act vanzare cumparare sub semnatura privata, act
mostenire, donatie, hotarare judecatoreasca, proces verbal de licitaţie, etc.) – original si traducerea
legalizata;
c. Cartea de Identitate a Vehiculului - original si fotocopie – cu folia de secretizare aplicată de
R.A.R.;
d. fisa de inmatriculare cu viza de la Administratia Financiara a Primariei de domiciliu (de plata a
impozitului), avand aplicata semnatura sau stampila, dupa caz, a proprietarului;
e. chitanta platii taxei de inmatriculare – se achita la Administratia Financiara a Primariei de
domiciliu;
f . fotocopie asigurare obligatorie valabila cel puţin 6 luni;
g. chitanta reprezentand contravaloarea certificatului de inmatriculare – 37 lei; se achita la C.E.C.,
B.C.R.;
h. copie act de identitate (carte de identitate, buletin de identitate, pasaport in cazul cetatenilor
romani cu domiciliul in strainatate);
i. inspectia tehnica periodica in termenul de valabilitate – efectuata la R.A.R.;
j. Certificatul de Autenticitate – eliberat de R.A.R.; in termenul de valabilitate inscris pe acesta;
k. documentele de inmatriculare eliberate de autoritatile straine, traducerea legalizata a acestora; in original, se retin de catre compartimentul inmatriculari;
l. chitanta vamala - original sau copie legalizata (daca provine din afara UE);
m. placutele cu numere straine;
n. taxa de poluare (Trezorerie).
NOTA:
 In cazul persoanelor juridice, ca acte de identitate se prezinta : imputernicire tip pentru
depunerea documentelor, fotocopie dupa actul de identitate al imputernicitului, fotocopie
dupa certificatul unic de inregistrare a societatii;
RECOMANDARI:
 Daca ati achizitionat vehiculul de la un intermediar inainte de a fi inmatriculat in Romania,

impreuna cu vanzatorul mergeti la R.A.R. unde solicitati Certificatul de Autenticitate pentru a va
asigura ca vehiculul poate fi inscris, actele straine sunt autentice iar vehiculul nu este furat.
 Toate formularele necesare le gasiti pe site si se pot completa si de mana.

 Urmatorul pas este la Administratia Financiara pentru luare in evidenta si plata taxelor (printre care

si taxa de inmatriculare) – vizarea fisei;
 Dosarul este complet după achitarea taxei de certificat la C.E.C. sau B.C.R., achitarea taxei de
poluare si fotocopierea celorlalte documente enumerate;
5. Inmatricularea temporara
 Documentele necesare sunt aceleasi ca si in cazul inmatricularii permanente, in functie de
provenienta vehiculului, regimul temporar urmand a fi stabilit de catre Regimul Vamal, sau
perioada de sedere in Romania in cazul cetatenilor straini.
6. Eliberarea unui duplicat in cazul pierderii, furtului ori distrugerii acestuia, schimbarea
domiciliului, numelui deţinătorului ori modificări date tehnice
a. cererea solicitantului;
b. cartea de identitate a vehiculului – in original si fotocopie;
c. fisa de inmatriculare cu viza de la Administratia Financiara a Primariei (de plata a
impozitului) avind si semnatura detinatorului – numai in cazul modificarilor care se refera la
schimbarea domiciliului, sediului; sau la schimbarea motorului cu un altul de o capacitate
cilindrica diferita;
d. chitanta reprezentand contravaloarea certificatului de inmatriculare – 37 lei, se achita la
C.E.C. sau B.C.R.;
e. certificatul de inmatriculare sau adeverinta de circulatie – mai putin in cazul furt/pierdere;
g. act de identitate - in original si fotocopie;
NOTA:
 In cazul persoanelor juridice, ca acte de identitate se prezinta: imputernicire tip pentru
depunerea documentelor, fotocopie dupa actul de identitate al imputernicitului, fotocopie
dupa certificatul unic de inregistrare a societatii;
 Pentru declararea pierderii ori distrugerii, formularele tip de pierdere se pot descarca de pe
site;
 Declararea furtului se face la unitatea de politie pe raza careia s-a produs;
 In cazul modificarii datelor despre vehicul (culoare, omologari diverse, schimb motor)
anterior depunerii documentelor de preschimbare, acestea vor fi operate în C.I.V. la R.A.R.

7. Radierea vehiculelor
• Radierea se efectueaza:
a) La cerere
b) Dezmembrare, casare
c) In cazul exportului











d) In cazul furtului
cerere tip;
cartea de identitate a vehiculului
certificat fiscal eliberat de Autoritatea Financiara de domiciliu;
act care sa ateste dezmembrarea, furtul, detinerea unui garaj (curte, teren, loc, parcare) – in
cazul radierii la cerere;
certificat de radiere (3 ex.) (partea de jos a contractului de vânzare-cumpărare);
placile cu numere de înmatriculare;
act identitate (original si copie) – certificat înregistrare societate - în cazul persoanelor juridice;
imputernicire pentru radiere (in cazul persoanelor juridice);
certificatul de inmatriculare.

NOTĂ:
 In cazul dezmembrarii, la pct. „b” se prezinta un certificat de distrugere de la unitatile
autorizate pentru dezmembrare;
 In cazul radierii la cerere, la pct. „a.” este suficientă o adeverinta de la primarie prin care
se atesta detinerea spatiului de parcare;
 In cazul furtului, la pct. „d.” se prezinta documentul emis de politie, care atesta furtul
vehiculului de cel puţin trei luni;
8. Autorizarea provizorie
a. Cerere tip; completata de proprietar avand semnatura sau stampila, dupa caz, a
proprietarului;
b. actul de proprietate (Factura de cumparare, act vanzare cumparare sub semnatura privata,
act mostenire, donaaie, hotarare judecatoreasca, proces verbal de licitaţie, etc.) – original si
fotocopie;
c. Cartea de Identitate a Vehiculului - original si fotocopie;
d. fisa de inmatriculare cu viza de la Administratia Financiara a Primariei de domiciliu (de
plata a impozitului), avand aplicata semnatura sau stampila, dupa caz, a proprietarului, numai
dacă sunt mai mult de 30 zile de la data intrarii in posesie;
e. chitanta reprezentand contravaloarea taxei de autorizare provizorie - 7 RON, se achita la
Trezorerie;
f . fotocopie asigurare obligatorie valabilă cel puţin 30 zile;
g. chitanta reprezentand contravaloarea autorizaţiei provizorii - 13 RON, se achita la C.E.C.;
h. Copie act de identitate (carte de identitate, buletin de identitate, pasaport in cazul cetatenilor
romani cu domiciliul in strainatate).
i. copia documentelor straine si a traducerilor in cazul auto din import
NOTA:
 In cazul persoanelor juridice, ca acte de identitate se prezinta : imputernicire tip pentru
depunerea documentelor, fotocopie dupa actul de identitate al imputernicitului, fotocopie
dupa certificatul unic de inregistrare a societatii;

 Autorizarea provizorie nu se acorda decat pentru intocmirea documentelor necesare
inmatriculării permanente;
 Autorizarea provizorie se acorda pe o perioada de 1-30 zile in functie de timpul necesar
intocmirii dosarului de inmatriculare permanenta. Aceasta nu poate fi prelungita. In
cazuri bine intemeiate se poate acorda o noua perioada de autorizare provizorie pentru
acelasi vehicul, in vederea inmatricularii permanente, cu achitarea tuturor taxelor
aferente inmatricularii.

