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Începând cu luna februarie, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și
Înmatriculare a Vehiculelor pune la dispoziția cetățenilor din județul Buzău o serie de facilități menite să
eficientizeze activitatea specifică a Serviciului și să reducă timpul de așteptare al solicitanților.
În acest sens, reprezentanții S.P.C.R.P.C.Î.V Buzău au venit în întâmpinarea nevoilor publicului cu
un sistem informatic care permite programarea on-line în vederea examinării, a preschimbării permisului
de conducere, a înmatriculării vehiculelor, a autorizării pentru circulația provizorie sau radierea vehiculelor;
o sală de așteptare complet renovată, care asigură spațiul și confortul necesar celor care își așteaptă rândul
la ghișeele instituției și materiale informative video și tipărite, actualizate și atent gândite pentru a facilita
întocmirea corectă a dosarelor ce urmează a fi depuse în vederea soluționării.
Sistemul informatic on-line poate fi accesat pe site-ul Instituției Prefectului –
www.prefecturabuzau.ro, iar pentru detalii suplimentare sau nelămuriri în privința utilizării acestuia,
reprezentanții S.P.C.R.P.C.Î.V Buzău reamintesc adresa de e-mail la care pot fi contactați:
permise@prefecturabuzau.ro. În paralel cu sistemul informatic, va rămâne funcțional și un ghișeu la care
persoanele care nu dispun de acces la Internet sau, din diverse alte motive, nu pot efectua programarea online, vor fi servite pe baza bonurilor de ordine emise.
Măsurile de modernizare a Serviciului vor aduce o serie de beneficii, printre care: eficientizarea
programului de lucru cu publicul, scurtarea timpului de așteptare și a cozilor la ghișee, evitarea aglomerării
inutile pe culoarele instituției, diminuarea situațiilor de respingere a dosarelor întocmite necorespunzător,
ș.a.m.d. În prezent, S.P.C.R.P.C.Î.V Buzău are capacitatea operațională de a soluționa toate cererile primite,
în decursul aceleiași zile în care sunt depuse, nefiind necesară prezența solocitanților la ghișeu încă de la
primele ore.
Modificările efectuate de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare
a Vehiculelor în folosul cetățenilor județului Buzău confirmă, alături de noul sediu al Serviciului Public
Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple, îndeplinirea a încă unui obiectiv asumat la
începutul mandatului de doamna Prefect Aurelia Mitrea.
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