Dai de permis? AnunÈ› important privind proba practicÄƒ

2020-05-14 11:17:50
DirecÈ›ia Regim Permise de Conducere È™i Înmatriculare a Vehiculelor informeazÄƒ cÄƒ, începând cu 18 mai se vor relua
activitÄƒÈ›ile de relaÈ›ii cu publicul la toate serviciile publice comunitare, cu excepÈ›ia celor aflate în zone cu restricÈ›ii carantinate.

Prioritatea este creÈ™terea capacitÄƒÈ›ii de preluare a solicitÄƒrilor pe linie de înmatriculÄƒri/preschimbÄƒri permise de co
prin readucerea în activitate a personalului propriu delegat la alte structuri ca forÈ›e de sprijin în perioada stÄƒrii de urgenÈ›Ä

ActivitÄƒÈ›ile se vor soluÈ›iona doar în baza programÄƒrilor online. Accesul în incinta sediilor se va face controlat, în grupu
mici, formate din 5-10 persoane.
CITEÈ˜TE È˜I
.. (video)
.
Carantinat la un hotel. AmeninÈ›a cÄƒ se aruncÄƒ nemulÈ›umit de condiÈ›iile de cazare
În ceea ce priveÈ™te activitatea de examinare, se preconizeazÄƒ reluarea acesteia la începutul lunii iunie, în doua etape, cu
respectarea tuturor mÄƒsurilor de protecÈ›ie È™i distanÈ›are socialÄƒ, în vederea limitÄƒrii rÄƒspândirii coronavirusului.

Prima etapÄƒ va fi examinarea la proba practicÄƒ pentru cei declaraÈ›i admiÈ™i la proba teoreticÄƒ È™i programaÈ›i pe du
instituirii stÄƒrii de urgenÈ›Äƒ (cu prioritate pentru candidaÈ›ii afectaÈ›i de mÄƒsurile restrictive, respectiv cei cÄƒrora le-au
documente aflate la dosarul de examinare).
CITEÈ˜TE È˜IPoartÄƒ
...
mascÄƒ în spaÈ›iile publice închise. Amenzi de la 500 de lei la 2.500 de lei

În vederea programÄƒrii candidaÈ›ilor aflaÈ›i în aceastÄƒ situaÈ›ie sunt analizate douÄƒ posibilitÄƒÈ›i: programarea din ofi
informarea acestora, în ordinea programÄƒrilor anterioare sau programarea prin intermediul È™colilor de È™oferi pe platfor
online dedicate ? cu informarea candidatului.
În a doua etapÄƒ se va relua probele teoretice, la aproximativ 2 sÄƒptÄƒmâni distanÈ›Äƒ.
CITEÈ˜TE È˜I(video)
...
DupÄƒ o ceartÄƒ cu iubita s-a îmbÄƒtat. A plecat cu maÈ™ina È™i a fÄƒcut accident

În vederea desfÄƒÈ™urÄƒrii activitÄƒÈ›ii de examinare vor fi respectate, cu stricteÈ›e, urmÄƒtoarele mÄƒsuri de protecÈ›ie
prevenirii rÄƒspândirii coronavirusului:
-utilizarea mÄƒÈ™tilor de protecÈ›ie - atât pentru candidaÈ›i cât È™i pentru examinatori;
-dezinfectarea interiorului autovehiculelor folosite la desfÄƒÈ™urarea probei practice, înainte de începerea fiecÄƒrei probe;
-respectarea distanÈ›Äƒrii persoanelor aflate la locul de întâlnire comunicat pentru susÈ›inerea probei practice a examenului
pentru obÈ›inerea permisului de conducere, cel puÈ›in 1,5 m;
-evitarea prezentÄƒrii la locul de întâlnire al candidaÈ›ilor cu însoÈ›itori (prieteni, rude, susÈ›inÄƒtori). Accesul va fi permis
candidatul È™i reprezentanÈ›ii scolilor de conducÄƒtori auto;

-desfÄƒÈ™urarea activitÄƒÈ›ii de instruire numai în spaÈ›ii deschise, cu respectarea regulilor de distanÈ›are socialÄƒ.

